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Rajz Mihály

A SZENTLÉLEK LAKÁSA BENNÜNK

"Nem tudjátok, hogy testetek a 'bennetek lalOO
Szentlélek temploma ?" . (l Kor. 6, 19)

Mózesnek ígérte az Úr: "Közétek helyezem hajlékomat s nem vet meg
titeket a lelkem" (III. Móz. 26, ll). Az Isten-közelség, amelyet a pusztai
vándorlás alatt a felhőoszlopban, majd pedig a jeruzsálemi templomban
adott jelenlétével az Úr, az Újszövetséghez viszonyítva ebben is csak a
"jövendő javak árnyéka" (Zsid. 10, 1) volt. Nekünk, az Újszövetség feléje
vándorló gyermekeinek, az egyház templomában összehasonlíthatatlanul
közelebbről, sokkal édesebben és boldogítóbban mutatja meg, hogy "nem
vet meg" mínket a Lelke. Jelen van és működik az egyházban, mint
Krísztus titokzatos testének lelke. De ott lakik bennünk is: sajátma
gunkban.

Bizonyára emlékszünk még agyermekkori biblialeckéből a nagyszerű

jelenetre: Jákob a bátyja, Ézsau elől fut. A pusztában reá esteledik. Egy
követ tesz a feje alá és így alszik el. Almában látja a csodálatos létrát,
amelyen az angyalok járnak föl e alá; a létra végén maga az Úr van. Az
Isten-látás nagyszerű álmából fölébredve mondja a szavakat: "Valóban
az Úr van ezen a helyen és én ezt nem tudtam." A keresztény ember nem
álmában, hanem valóságban találkozik Istenével. Amikor a megazentelő
kegyelem állapotában vagyunk, akkor állandóan a Szentlelket hordoz
zuk magunkban. Aliandóan bennünk lakik. Szent Pálnak nem kellene-e
hozzánk is úgy fordulnia,' mint a korintusiakhoz: "Nem tudjátok, hogy
lsten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek? .. Hiszen Isten
temploma szent és ti vagytok az." "Nem tudjátok, hogy testetek a benne
tek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok,
hogy nem vagytok a magatokéi 1" "Hiszen ti az élő Isten temploma vagy
tok." (l Kor. S, 16k; 6, 19; 2 Kor. 6, 16). Vajon tőlünk is így kellene kér
deznie Szent Pálnak: "Nem tudjátok 1" Vagy nekünk így írhatna: "Ugy-e
ti ezt már ezerkilencszáz éve tudjátok? Ugy-e ti ezek szerint az igazsá
gok szerint éltek ?" Milyen kár, hogy ez nem egészen így van.

Ismerjük a búcsúzó Jézus szavait: "Én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el
hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm hozzátok" (Ján. 16, 7). Hogyan
fogadták vajon ezt a kijelentést a betegek,akiket meggyógyított, a bű

nösök, akiknek megbocsátotta vétkeiket, az apostolok, akikkel három
éven át családias közelségben élt együtt? Gyermekes révetegséggel hány
szor mondjuk mi is: de jó lett volna akkor élni, amikor az Úr ,a földön
járt. Pedig az igazság az, hogy az Isten-közelség, amely a Szeritlélek ér
kezésével kezdődik, sokkal közvetlenebb, személyesebb, állandóbb, iste
nibb és minden ember számára inkább lehetséges, mint az, amely Jézus
földi életében adódott. Jézusban megjelent ugyan, de egy emberre korlá
tozódott az Isten. Jézusban a második isteni személy jött közénk, de csak
azok találkoztak benne az Istennel, akik az ember-Jézussal találkoztak.
Kevés bűnös kérhetett a házasságtörő Magdolna, vagy a jobb lator min
tájára tőle bocsánatot. Az akkor élő gyermekek közül is keveset vett az
ö'lébe és áldott meg életében. Többször olvassuk a szentírásban: "Erő áradt.
ki belőle és mindenkit meggyógyított" (Luk. 6, 19). Am milyen kevés volt
e "mindenki", aki egy-két palesztinai helységben találkozott vele, csak
az akkor élő betegekhez képest is.
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Isten maga is, akinek "gyönyörűsége az emberek fiaival lenni" (Péld.
8, 31), kicsinek és kevésnek találta a közelséget, amelyet a megtestesülés
ben adott. Az Ige megtestesülése csak az első nagy lépés volt, amelyet az
lsten felénk tett, amely által hozzánk érkezett. Közénk jött, hogy megbo
csásson, minthogy pedig igazán megbocsátott, többé nem is hagy el min
ket, Jézus kiöntött vére a szentség, amely öregnek és fiatalnak, gyermek
nek és felnőttnek, mindenkinek, aki csak akarja, megszerzi a Szeritlélek
állandó boldog közelségét, mint az örök égi Isten-bírás zálogát és fog
lalóját. Jézus szentségei mind szentelési szertartások is, amelyek által a
Szentlélek templomává leszünk. Mert nemcsak a bérmálásnál száll reánk
a Szeritlélek. Különös erővel ilyenkor tölt el minket, de már a kereszte
lésnél megtörténik egész emberi lényünk fölszentelése a Szentlélek temp
lomává. A többi szeritség pedig vagy helyreállítja, vagy elmélyíti "föl
szentelésünket" a Szeritlélek templomává.

Mikor Szent Pál először Efezusba érkezett, "néhány tanítványra ta
lált. Megkaptátok-e a Szentlelket megtéréstek után? - kérdezte tőlük.

Még csak azt sem hallottuk, felelték azok, hogy van-e Szentlélek" (Csel:
19, 2). Mi, hívő katolikusok, bizonyára sokszor hallottunk erről, de tud
juk-e, vagy sejtjük-e legalább, hogy ki a bennünk lakó Szentlélek ? Saj
nos, az átlag-keresztény embernél a személyes viszony, amelyet a Szent
lélekkel tart fönn, sokkal gyöngébb és élménytelenebb. mint az, amely őt

az Atyához és Fiúhoz füzi. Altalában a három isteni személy közül a ben
nünk lakó Szentlélek, lelkünk szentélyének Istene, amolyan "ismeretlen
Isten". Rendesen csak annyit tudunk róla, hogy a harmadik isteni sze-_
mély, de személy! "arcvonásait" nagyon kevéssé ismerjük. Pedig ha job
ban ismernők azokat, akkor tűnnék ki igazán: mily nagyszerű és édes az
Isten-közelség, amely a bennünk-lakás révén a miénk.

A Szentlélek az Atya és Fiú kölcsönös szeretete; ha lelkünkben van,
akkor általa és benne szerétjük mi is az Atyát és a Fiút. Ö az Atya és
Fiú egymásnak adott szerit ölelése; benne lelkünket is magához öleli a
két fölséges isteni személy. Benne ölelhetjük mi is az Atyát és Fiút örök
szeretetükért. Ö az Atya és Fiú kölcsönös ezeretetének ajándéka és záloga.
Ha valóban Isten gyermekei vagyunk, akkor az Atya - Jézus kérésére 
már a földi élet zarándok-útjára elküldi belénk, mint templomába, a
Szeritlelket s lefoglalózza testünket és lelkünket az örök életre. Ha hozzá
simulunk lényünk szentélyének Istenéhez a szeretetben, akkor részünkről

is megpecsételtük a szent előlegezést, az isteni lefoglalást; akaratunkat
zálogként és foglaléul odaadjuk benne és általa itt a földön, hogy az örök
kévalóságban mindenestül a háromszemélyű egy Istené lehessünk.

Természetes, hogy az isteni személyeket az egy közös természet mi
att ezétválasztanunk nem lehet. A kegyelemben "az isteni természet ré
szesei" vagyunk (2 Pét. 1, 4). Az úr Jézus azt is mondja: "Aki szeret en
gem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogta őt, hozzá megyünk
és benne fogunk lakni" (Ján. 14, 23). Am a szeritírás sokszor és kifejezet
ten beszél a Szentlélek lakásáról bennünk. Nemcsak lelkünket, de testün
ket, "tagjainkat" nevezi a Szentlélek templomának. így föltétlenül iga
zabbnak láiszikaz a hittudományi nézet, amely szerint a bennünk-lakás
a Szentlélek "tulajdona", nemcsak neki "tulajdonított". De akárhogy áll
is a teológiai vita, a bennünk lakó Szentlelket nemcsak - mint a szerit
mise Credója mondja - az Atyával és Fiúval együtt imádjuk és együtt
dicsőítjük, de mint külön személyt is imádhatjuk és dicsérhetjük, aki lé
nyünk szentélyének csöndjében, lelkünk oltárán trónol: Amíg a kegyelem
állapotában vagyunk, hozzá úgy fordulhatunk, mint az Úr Jézushoz a
szeritáldozás utáni boldog percekben.
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Azok számára, akik az Istent keresik, kifejezhetetlen öröm a Szent
lélek közelsege. "Aki az Urat keresi, örvendezzen szívében" (Zsolt. 104, 3).

Mi büszkébben mondhatjuk az Oszövetség emberénél: "Nincs is más
ily-en nagy nemzet, melyhez istenei olyan közel lennének, mint amilyen
közel mihozzánk van a mi Istenünk" (V. Móz. 4, 7). Ilyen Isten-közelség
ről a legmerészebb misztika sem merne sohasem álmodni, ha Isten szava
nem biztosítana minket ennek valóságáról. Am Isten nagyszerű közel
sége szent kötelességet is ró reánk: a közelség megőrzését és ápolását. "A
Lelket ki ne oltsátok !" - kiáltja felénk Szent Pál (l Tesz. 5, 19). Ne olt
sa ki a halálos bűn huzata belőlünk a harmadik isteni személy tündöklő

jelenlétét, Méltán imádkoztatja az egyház minden nap a breviáriumban
Szent Ambrus himnuszát:

"Most szállj le, Szentlélek, reánk,
Atyával és Fiúval egy,
Ömöld el szívünk teljesen,
S maradj bennünk kegyelmesen."

* * *
Az első pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában szállt a Szentlélek az

apostolokra. Azóta jelenléte a lelkekben olyan, mint a tűzé: amíg ég, vi
lágít. Az úr Jézus azt mondja magáról: "Én vagyok a világ világossága.
Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé Iesz az élet világossága"
(Ján. 8, 12). Jézusban a világosság lépett a viIágba;a Szentlélek által a
világban akar maradni és minden emberi lélek mélyére be akar világí
tani az isteni fény. Ezért nevezi őt az egyház egyik himnusza "lux
beatissima"-nak, boldogító szeride fénynek. Nem véletlen az, hogy ima
könyveinkben a gyónási előkészület előtt rendesen imádságot találunk a
Szeritlélekhez. A lelki élet mesterei .ajánlják, hogy az esti lelkiismeretvizs
gálást míndennap a Szentlélek segítségülhívásával kezdjük. Mert a lelki
ismeretvizsgálat nem csupán az önismeret többé-kevésbé rutinos gya
korlása, nem hiba-keresés, hanem a Szentlélek fényének rávílágítása belső

világunkra, gondolkodásunk, beszédünk, cselekedeteink helyességének
megítélése a Szentlélek fényénél.

A Szeritlélek úgy lakik bennünk, mint az isteni "lelkiatya", az isteni
"lelkivezető". Fényével megtisztítja a bűntől a lelket és mutatja Jézus
igazságait. Eszébe hozza az utat, amelyen járnia kell. Nem "általában",
tételekben, általános igazságokban vagy törvényekben mutatja nekünk az
igazságot, hanem mindig egészen "konkréten" úgy, ahogy az életünk irá
nyításához éppen most van szükségünk az evangélium igazságaira. Nem
véletlenül függ legtöbb szószékünk fölött a "Szentlélek galambja", nem .
hiába énekeljük a szeritbeszédek előtt: "Jőjj, Szentlélek Úristen". Nem
csak a "tanító egyházat" vezeti az igazság közlésében, hanem személy
szerint bennünket is ráirányít az igazság elfogadására és arra, hogya hal
lott igazságok szerint rendezzük életünket, gondolkodásunkat, beszédün
ket és tetteinket. Figyeljünk egy kissé gondosabban Jézus kijelentésére:
"A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd min
denre és eszetekbe juttat mindent, amit megmondtam nektek" (Ján.' 14,
26). Az igazsággal kapcsolatban nemcsak az a fontos, hogy tudjuk, ha
nem az is, hogy kellő időben "eszünkbe jusson". A bennünk lakó és mun
kálkodó Szentlélektől várjuk, hogy "eszünkbe hozzon" mindent idejében,
Jézus igazsága szerint irányítson az örök élet útján, amikor és ahogy ép
pen szükség van rá.

Az élet legnehezebb percei, amikor tanácstalanok, határozatlanok va
gyunk, nem tudjuk, mi a helyes vagy a helyesebb, 'amikor különbőző pa-
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ranosok összeütközni látszanak. A "consolator optímus't-tól, a "legjobb
tanáesadótól" várjuk ilyenkor, hogy eligazítson az élet útvesztőnek látszó
útjain. Kérdezzük meg őt ilyenkor, beszéljük meg vele kétségeinket, kér
jük ki tanácsát. Bizonytalanságök, sőt viharok sötét napjai arra lesznek
jók, hogy megezekjuk vele a személyes érintkezést, az egyszerű, közvet
len, természetes beszédmodort. Ne várjunk titokzatos, vagy misztikus vá
laszt kérdéseinkre. Nem szól hallhatóan, de tapasztaljuk majd, 'hogy ami
vel hozzá fordultunk, amit tőle kérdeztünk, amit vele megbeszéltünk,
amiben világosságért kiáltottunk, az mindig nagyszerűen megoldódik éle
tünkben.

* * *
"Száj, szív, érzék, ész, lendület,
Visszhangozzon hitvallomást.
Lánggal égjen a szeretet,
S lobogjon át mindenkire."

Így imádkozunk tovább Szent Ambrus szép himnuszában a Szentlé
lekhez. A tűz elsősorban meleget ad. A Szentlélek tüzének a fénye a "hit
vallomás" világosságát gyújtja bennünk, azután meleget áraszt, tüzet
gyujt: a szerétet tüzét. A tűz természete, hogy égessen: amilyen természe
tesen ég a Szeritlélek tüze, mint az Atya és Fiú szeretetének kölcsönös iz
zása a Szentháromság ölén, olyan természetesen gyújtja meg a mi szí
vünkben is Isten gyermeki szeretetének tüzét. "Akiket ugyanis az Isten
Lelke vezérel, azok az Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyan
is, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptá
tok, melyben azt kiáltjuk: Abba, Atya! Maga a Lélek tesz tanúságot lel
künkben, hogy Isten fiai vagyunk" (Róm. 8, 15k). Az Isten szándéka ve
lünk ez: "Akiket eleve ismert, azokat előre arra rendelte, hogy hasonlók
ká váljanak Fia képmásához. Így lesz elsőszülött sok testvér között"
(Róm. 8, 29). Bennünk is úgy működik a Szentlélek, mint az Úr Jézus
emberségében, és így vezet el minket a hasonlóságra az Úr Jézus Krisz
tushoz, hogy mindnyájan hasonlítsunk a mi "elsős:liülött" testvérünkhöz.
Jézushoz hasonlóan dolgozik bennünk és vezet minket. A pünkösdi him
nusz "digittlli paternae dexterae't-nek, az isteni jobbkéz ujjának szólítja
a Szentlelket. Valóban, az Atya művészí jobbjának ujja ő,aki belőlünk

mindnyájunkbólaz Úr Jézus Krisztushoz hasonló remekművet akar for
málni.

Nézzük csak a szeritírás egy-két kiragadott idézetéből, hogyan tulaj
donítja az Isten szava természetfölötti, kegyelmi életünket a Szentlélek

. működésének. Keresztelésünkről. igazibb életünk megindulásáról maga az
Úr mondja, hogy az "ujjászületés a vízből és Szentlélekből" (Ján. 3, 5).
Szent Pál is hangsúlyozza: "Mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk
a keresztség által" (1 Kor. 12, ~2). Lelki életünk további fejlődéséről ol
vashatjuk: "Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lel
ke által megerősödjetekbelső emberré, hogya hittel Krísztus lakjék szí
vetekben s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretefben" (Ef. 3,
16k).

Kegyelmi élet nincsen imádság nélkül. Itt is pótolhatatlan a Szentlé
lek szerepe. "Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is, mert nem
tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban maga könyörög
helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal" (Róm. 8, 26). Azt már
bizonyára megfigyeltük magunkban: a kegyelem első lépése az, hogy
valamiért tudjunk imádkozni. Utóbb azután meg is kapjuk, amit kérünk.
így lesz meg azután az eredménye az imádságban segítő Szentlélek műkö-
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désének : "A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedves
ség, jóság, szelídség, szerénység. önmegtartóztatás, tisztaság" (Gal. 5, 22k).
Nem élettelen szebor vagy kép alakulása szerint kell tehát elgondolnunk
hasonlóságunkat az Úr Jézushoz. A Szeritlélek átjárja gondolkodásunkat,
vágyainkat, irányítja beszédünket és munkánkat, hogy éljünk "az Isten
nek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Róm. 6, 6; 10). Így a Szentlélek
tevékenysége elkísér minket egészen megdicsőülésünk befejezéséig: "Ha
pedig bennetek van annak Lelke, aki Jézust föltámasztotta halottaiból,
Ő, ,aki Krisztus Jézust halottaiból föltámasztotta, életre kelti a ti halandó
testeteket is bennetek lakó Lelke által" (Róm. 8, 11).

lzaiásnál ezt a jövendölést olvassuk a jövendő Megváltóról: "Rajta
leszen majd az Úr Lelke: a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erősség

lelke, a tudás és jámborság lelke és eltölti őt az Úr félelmének lelke" (Iz.
11, 2k). Bérmálásnál, mindjárt a szertartás elején, a püspök fölénk kitárt
kezekkel azért imádkozik, hogy a Szentlélek e hét nagyszerű ajándékával
szálljon reánk is. A bérmálásnál a Szentlélek, az isteni "Nagyúr" nem jön
üres kézzel: ajándékainak túláradó bőségével jön hozzánk és lakik ná
lunk. (A hetes szám a szeritírásban a túláradó bőség gazdagságát jelenti !)
Az isteni Lélek ajándékai által készségessé, frissé, erőssé akar tenni min
ket indításainak elfogadására. Ezt a készséget sürgeti Szerit Pál is: "Meg
ne szomorítsátok Isten Szent lelkét" (Ef. 4, 30). A bennünk lakó isteni
Lélek akkor kedvetlenedik el, ha az ember nem követi készségesen irá
nyítását. Azokban, akiket hiába irányit ő a jóra és a jobbra, a Szentlé
lek mindig szomorú,

* * *
A három isteni személy közül - ha egyáltalán szabad összehasonlí

tást tennünk - a földi élet útján a legközvetlenebb és legállandóbb sze
mélyi közelségben a Szentlélek van velünk. Lelkünk állandó vendége, ér
telmünk és akaratunk irányitója. Ha azonban ez így van, akkor miért
éppen az egyház hivatalos imáiban a Szentlelket majdnem mindig csak
hívjuk? Alig van a liturgiának .más szava hozzá, mint ez: jőjj el, jőjj el!
Miért hívjuk, ha állandóan bennünk van? A földi élet nem az Isten bírá
sának, hanem h benne való növekedésnek is ideje. A szomjúság és az éh
ség az Isten nagyobb bírása után éppen ott és éppen akkor ébred föl ben
nünk legszenvedélyesebben, amikor legközelebb vagyunk hozzá. S azért
kiáltunk a Szentlélek után legjobban esengve és epekedve, mert itt a föl
dön ő van hozzánk legközelebb,

•
A TARNA MELLETT

Folyót játsz~k szűk: medrében a Tarna,
csigás gyűrűkkel örvénylik a sodra,
a nap, mielőtt éjszakába halna,'
piros mosolyt dob a piros habokra.

Furcsa a lét: nekem piciny a hangya,
patak a Tarna csak, de óriási
a tenger tükre, s a lebukó napba
tekinteni alig merek, parányi

éltem a világmindenségben hangya
s eltörpül benne pici embersé(Jem,
mint ahogy semmiség a kicsi Tarna,
ha a nagyságot tengerekkel mérem,

pedig a tenger is csöpp, mint a Tarna,
ha a világür végtelenné tárult
suaarán. át nézem az élet balga
tüneményeit csillag-szemhatárrul.

Beleszédül a szem a tŰZQ napba,
olyan kicsi az élet, álom itt lenn,
az ember szíve talán belehalna,
ha nem tartaná tenyerén az Isten.

A nagyvilágban ici-pici hangya
az emberállat, mégis végtelenbe
vágyódik, mint a tengerbe a Tarna:
s óriássá nő vágya és szerelme.

Agoston Imre
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Szörényi Andor

AZ EVANGÉLIUMOK MÖGÖTTI ÖSIHAGYOMÁNY
ÉS AZ ARÁM NYELVŰ MÁTÉ

A szentírástudományban általánosan elfogadott vélemény az, hogy
az első három kánoni evangélium (Máté, Márk és Lukács) mögött ősi szó
beli és részben írott hagyomány áll, amely ezeknek az ún. "szinoptikus"
(azaz: egybenézhető. egy nézéssel olvasható, áttekinthető) evangéliumok
nak főforrása,

Tudjuk azt is, hogy ez a forrás nem valami szóbelí vagy írott "ŐS

evangélium" formájában élt, hanem részlet-elbeszélésekbőlvagy följegy
zésekből állott, amelyekből bizonyos idő múltán gyűjtemények alakultak
ki. így gyűjtötték össze például az Úr Jézus szeavedésére és föltámadásá
ra vonatkozó történeteket, a Megváltó különböző mondásait, példabeszé
deit, tanításait stb. Ma már az sem kétséges szaktudósok előtt, hogy ezek
a szóbeli vagy írott részletek eredetileg arám nyelvűek voltak (lásd erre
vonatkozólag Black, Burney, J. Jeremias, Joüon, Torney stb. munkáit).
Hogy a szinoptikus evangéliumok mögött ősi, egykorú - tehát éppen
ezért megbízható és történetileg hiteles - arám nyelvű hagyomány és
feljegyzések állanak, azt bizonyítják, még a későbbi apokrif evangéliumok
is,arriint erre már rámutattunk a Vigilia 1960. októberi számában a Ta
más-evangéliummal kapcsolatban.

A kánoni evangéliumok közül csak egy fontos példát és bizonyíté
kat hozunk föl emellett: a Szent Lukács első két fejezetében leírt gyer
mekségtörténetet. Aki figyelmesen elolvassa Lukács evangéliumát, annak
különleges tanulmányozás nélkül is föltűnik az első két fejezetnek saját
ságos, a többitől eltérő jellege. Ez megnyilvánul: a) az erős szemitizmusok
kal telített stílusban; b) a jámbor, tanító célzatú elbeszélésmódban ; c) 'a
speciális palesztinai zsidó légkörben; d) a két fejezet egészen különleges
ószövetségi gondolatvilágában, s végül e)a tulajdonképpeni krisztusi ta
nítások és igazságok hiányában.

Hét kisebb elbeszélő részt foglal össze Szent Lukács, melyek a két
főszereplő: Keresztelő Szent János és az Úr Jézus fogantatásával és szü
letésével kapcsolatos csodás eseményekről számolnak be. Bár a két Iősze

replőt édesanyjuknak, Szűz Máriának és Erzsébetnek meleg rokonsági
kapcsolata már eredetileg ősszef'űzi, mégis a hét elbeszélés míndegyike
önmagában álló befejezett egész: 1,5-25; 1,26-38; 1,39-56; 1,57-80;
2,1-20; 2, 21-38 és 2, 41-52. így például az 1, 56 nincs tekintettel az 1,57
re, s ezért azt sem tudjuk, hogy Szűz Mária János születése előtt, vagy
csak utána ment-e haza Názáretbe; ugy.anakkor az 1,57-BO-ban a legki
sebb célzás sem található Szűz Máriára, sem az Úr Jézusra, hanem tulaj
donképpen folytatja az 1,5-25-öt, ahol János fogantatásáról van szó, A
2, 1-40-ben viszont egy árva szó sincs Jánosról, sőt az 1,26-38-ra sem
történik utalás, arra ti., hogy Szűz Mária a Szentlélektől foganta szent
Fiát. S ha eltekintünka két gyermekségtörténetet összekötő 1,39-56-tól,
mely.ben a Boldogságos Szűz Mária Erzsébetnél történt látogatásáról van
szó, akkor Keresztelő Szent János fogantatásának és születésének egész
történetében semmi vonatkozás és utalás sincs az Úr Jézusra. Az Úr Jé
zus gyermekségtörténetében azonban két helyen is találunk utalást Ke
resztelő Szent Jánosra; az 1,26 és 36-ban, amiből nyilvánvaló, hogy idő

belileg a Jánosról szóló részek keletkeztek korábban. A két főszereplő köré
csoportosuló elbeszélések egyébként annyi félreismerhetetlen párhuzamot
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mutatnak föl, hogy nem lehet kétséges: Szent Lukács szándékosan állí
totta így össze első két fejezetét, hogy ti. a közös vonások élesen kídom
borodj anak.

E hét történet szerzője csak palesztinai zsidó-keresztény lehetett, aki
(esetleg "akik", ha többen voltak) kétségkívül írásban és arám nyelven je
gyezte föl azokat. Nemcsak a pogány-keresztény Szerit Lukács, de még
egy Palesztinán kívül élő ún. hellenista zsidó v:agy zsidó-keresztény sem
ismerhette ennyire a palesztinai szokásokat, vallási és speciálls templomi,
rituális előírásokat, nem szerezhette meg azt a "helyi zamatot" és sajá
tos felfogást, amely a Lk. 1-2 fejezetekben lépten-nyomon megnyilvá
nul. Ezeket a részleteket csak "benszülött" írhatta, "idegen" számára lé~

nyegtelenek és érthetetlenek voltak. A följegyzések eredeti arám nyelvét
bizonyítja az a tény is, hogy az első két fejezet tele van szernitizmussal,
ugyanakkor,amikor az összes evangélísták közül Szent Lukács beszélt és
írt legszebben görögül. Az evangélium görög szövege elárulja azt, hogy
arám eredeti alapján íródott. Ez a palesztinai arám jelleg annál föltű

nőbb, mert Lukács evangéliuma kétségkívül pogány-keresztények szá
mára íródott, mégpedig egy olyan korban, amikor az olvasók - még az
esetleges palesztinai zsidó-keresztény hívők számára is - elvesztették je
lentőségüketa régi zsidó vallási szokások és előírások.

jellemző Szent Lukács történetírói lelkiismeretességére és hűségére,

hogy forrásain nem végez komoly ún. "redaktori", átalakító munkát. Ű
ugyan erőteljesen hangsúlyozza evangéliumának előszavában, hogy min
den forrásnak "elejétől fogva gondosan végére járt" (1, 3), de az egyszer
megvizsgált forráson nem változtatott saját hitének és nézetének érdeké
ben. Éppen ezért az első két fejezet elbeszélésébe nem visz bele semmi
olyan tanítást és tényt, melyek mind Lukács, mind az olvasók számára
régóta ismert és hitt dolgok voltak: nem tulajdonítja azokat anakronisz
tíkusan a történet korának és szereplőinek. Az egész Lukács-i gyermekség
történetben következetesen Krísztus előtti felfogás nyilvánul meg, "tel
jesen hiányoznak a különleges keresztény vonások és gondolatok", ahogy
ezt igen helyesen jegyzi meg a katolikus J. Schmid (Das Evangelium nach
Lukas, Regensburg; 1955. 86. 10).

A Messíás mind a Keresztelő Szent Jánosról, mind az Úr Jézusról
szóló részben Dávid trónját birtokló. a népét az ellenségektől megszaba
dító és sorsát jobbra fordító király: 1,32-33: 1,54-55; 1,69. 71. 74, és
még Símeon jövendölése, amely pedig legközelebb áll az Üjszövetséghez
- Lk. 2, 29-32 -, sem haladja meg gondolatkörében az ószövetségi pró
féták jövendöléseit. Mert hiszen azt ők is megjövendölték. hogya zsidók-,
nak születendő Messiás a pogányoknak is megvilágosítöja lesz ... A Mag
nificat, a Benedictus - Szűz Máriának és Zakariásnak hálaéneke - tel
jesen ószövetségi himnusz, s ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy mind
kettő ószövetségi énekekből és zsoltárokból van összeállítva, hanem ab
ban is, hogy a Lukács evangéliumában egyébként félreérthetetlenül és
mindenki által elismerten leírt és tanított' krisztusi hitre, tanításra, meg
váltásra, az Úr Jézus későbbi életére, de még János szerepére vonatkozó
lag sincs bennünk még távoli célzás sem. így például az angyal nem azt
hirdeti Zakariásnak, hogy születendő fia az Úr Jézus előfutára lesz, ha
nem azt, hogy az Úr az Isten előtt fog jámi és az Isten iránt teszi majd
készségessé a népet. Zakariás hálaénekében sincs szó arról, hogy János a
vele any.ai ágon közeli rokonságban lévő Jézusnak lesz nyilvános műkö

désében előkészítője, hanem csak arról, hogy ő a "Magasságbeli prófétá
ja" lesz, s "az Úr (azaz: Isten) előtt fog haladni, hogy előkészítse útját"
(1, 76). Nem kétséges, hogy Szent Lukács nagyon jól tudta: Keresztelő
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Szent János.nem általában az Istennek, hanem külőnlegesen az ő Fiának,
az Úr Jézusnak volt előfutára: ezt világosan meg is írja evangéliumának
3. fejezetében, de ezt a tudást, ezt az ismeretet nem tulajdonítja János
szüleínek, akik fiuk születésekor erre nem gondoltak ...

Egyetlen újszövetségi gondolat és kinyilatkoztatás található a két fe
jezetben, a 2,49: "Miért kerestetek - kérdezte Jézus -, nem tudtátok,
hogy Atyám házában kell lennem? l" E szavakkal a 12 éves Jézus kije
lenti azt, hogy a szülőnek járó tiszteleten és engedelmességen kívül és
felül nagyobb és erősebb kötelezettsége is van: az ő Atyja házában, oa
templomban kell lennie. De az Úr nem azt mondja, hogya "mi Atyánk
házában", hanem félreérthetetlenül "az én Atyám" házáról beszél, még
pedig édesanyjának és törvényszerinti, nevelő apjának. Az "én Atyám"
tehát világosan szembe van állítva az Úr Jézus édesanyjával és földi
"törvényes" apjával ... Az Isten az ő atyja, mégpedig nem úgy, ahogy
atyja minden embernek, hanem egészen különleges módon, egyedülállóan,
ahogy még Szűz Máriának sem atyja, ahogy csak "az én Atyám !" E sza
vakkal a 12 éves Jézus kinyilvánítja az ő isteni természetét, természetes
istenfiúságát, de - és ez döntő fontosságú az egész elbeszélésben s a
történet hitelességének vizsgálatában - Lukács hozzáteszi, hogy Szűz Má
ria és Szent József "nem értették, mit akart ezzel mondani l" (2,50). Azaz:
Lukács, amikor evangéliumát írja, tanítja és hiszi, hogy Jézus az Isten
fia, de Mária és J ózsef ezt nem tudták, nem értették még akkor, amikor
az esemény történt.

Nem kétséges tehát, hogy Lukács gyermekségtörténete rnögött, mint
ahogy álltalában a szinoptíkus evangéliumok leírásai mögött, ősi palesztí
naí és egykorú arám nyelvű hagyomány van. Ennek a ténynek tudatában
volt az őskeresztény egyház is, éppen ezért nem lehet csodálkozni azon,
hogy Papiasz híerapolíszi püspök alapján a Kr. u. II. század végétől ál
talánosan elterjedt nézet volt, hogy az első evangélista, Szent Máté, mun
káját eredetileg arám nyelven írta. Ez a nézet annál inkább megalapo
zöttnak tűnt föl, mert az nem kétséges, hogy Márkkal és Lukáccsal szem
ben, Máté az ő evangéliumát főleg zsidókeresztények számára írta.

Szent Papiasz tanúsága

Cezareaí Euzebiusz idézi egyháztörlénelmében (III. 39, 14-16) Szent
Papiasz "Logion Kűriakón exegézeísz" című munkájából azt a részt, mely
ben a püspök közli az ő tanítójának. egy bizonyos János nevű "prezbiter
nek" tanúságát Márk és Máté evangéliumáról. Most mínket nem érdekel
az a kérdés, hogy ez a "János prezbiter" Szent János evangélista-e, vagy
az Úr Jézus egy másik János nevű tanítványa, hanem csak az, hogy az
idézett szavak szerint ez a tanítvány látszólag azt állítja: "Máté a legi
ákat (azaz: az Úr által mondott és cselekedett dolgokat) héber dialektus
han állitotta össze." E szavakat általánosan úgy értelmezték, hogy Szent
Máté a zsidóknak akkor használatos nyelvén, azaz arámul írta meg evan
géliumát. A XVIII. század végéig ez volt a tudósok között is az általános
felfogás, melyet senkinek sem jutott eszébe kritikailag felülvizsgálni vagy
részletes elemzés tárgyává tenni.

A nem katolikus biblíakutatók mintegy 150 év óta, s újabban a ka
tolileus tudósok között is egyre többen azt állítják azonban, hogy a ma
ke-zünkben lévő Máté-evangélium eredetileg görögül íródott és nem arám
ból készült fordítás. Az emellett szóló érvek három csoportba oszthatók:
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1. Máté evangéliumának nyelvezete egyáltalában nem mutat fordítás
jelleget. Az egész 2Il fejezeten keresztül annyira egységes a stílus, hogy
aza fordító sosem tudta volna elérni. Ezenkívül számos olyan szójáték,
szókép fordul elő Máténál, mely osak a görög nyelvben van meg, s amely
nek nincs arám párhuzama. A régi, hagyományos elmélet védői ezzel
szemben rámutatnak ugyan arra, hogy Máté könyvében sok aramaizrnus
található, de ez nem lehet érv az arám nyelvű eredeti mellett, mert pél
dául Márk evangéliumában Bakkal több azaramaizmus - pedig kétség
telenül eredetileg görögül íródott -, sőt az apokrif Tamás-evangéliumnak
kopt szövegében is sok aramaízmus van - pedig a kopt szöveg egy görög
eredetinek fordítása. Az aramaízmusok mind három esetben nem valami
'"eredeti" arám szövegnek, hanem a mögötte álló arám nyelvű szóbeli és
írott hagyománynak a tanúi és bizonyítói.

2. Máté evangéliumában 41 ószövetségi ídézet olvasható, melyek közül
20 csak nála található, 21 pedig megvan Márknál és Lukácsnál is, vagy
legalábbis az egyiknél. Ha már most Máté könyve eredetileg arámul írá
dott volna, úgy abban ezek az idézetek arám nyelvűek lettek volna, IS a
fordító vagy onnan közvetlenül fordította volna azokat görögre. vagy
egyszeruen az ún. Hetvenes görög fordítás alapján közölte volna Azokat.
A helyzet azonban az, hogy míg a csak Máténál szereplő idézetek a hé
ber szöveget követik, a mindhárom szinoptikusnál megtalálható idézetek a
Hetvenes fordításból valók. Ez annak bizonyítéka, hogy ahol Máté forrá
sokat használ (s ezek egyike kétségkívül Márk evangéliuma volt), ott a
forrásnak megfelelően a görög fordítás alapján idéz, míg az önálló idéze
teket a héber szövegnek megfelelőerr adja vissza.

3. A ma kezünkben lévő három színoptíkus evangélium közül nem
Máté, hanem Márk a legrégibb. Ez nyilvánvaló a két evangélium szövegé
nek exegetikal és teológiai vizsgálatából. s ma már olyan tudományos
megalapozottsággal rendelkezik, hogy például az egyik legkiválóbb kato
Iíkus kutató a világhírű Wikenhauser Einleitung in das N. T: című mun
kájában (Herder, Freiburg im Br. 1953) már a tárgyalás sorrendjével is
kifejezésre juttatja, mert az evangéliumok közül elsőnek Márkéval fog
lalkozik. Márk evangéliumának terjedelme egyébként 661 vers, Mátéé
1068, s ebből a Márk-féle 661..1ből több mint 600-at beledolgozott s föl hasz
nált saját munkájában Máté. Márk tehát nem "megrövidíJ1:őjeés követője

Máténak", mint ahogy azt Szent Agoston is gondolta, hanem egyik forrása
volt Máté könyvének éppenúgy, mint Lukács evangéliumának is. Az igaz,
hogy a Máté-evangélium elsősorban zsidó-kéresztények számára íródott,
de ebből nem következik egy arám nyelvű eredeti, mert az evangélium
keletkezési idejében már régóta pogány-keresztény volt az ősegyház nagy
többsége, s a zsidá-keresztények is értettek görögül. A zsidá-keresztények
szakadár-eretnek ága, az Ebioniták - akik pedig teljesen elszakadtak a
pogány mísszíótól. és a kereszténységet zsidó vallásielemekkel hamisitot
ták meg - apokrif evangéliumot használtak, az Evangelium ebionitarum
ot, de ennek is, mega másik eretnek zsidó-keresztény szekta hamis evan
géliumának, az Evangelium Hebraeorumnak a szővege is görögül íródott.
csak a Szíriában élő zsidá-keresztények apokrif evangéliuma, az Evan
gelium Nazaraeorum íródott arám nyelven. Ezt gondolták régen sokan az
"eredeti arám nyelvű Máténak", pedig nem más, mint az eredeti görög
nyelvű Máté késöbbl fordítása és kibővítése arámul (L. erre vonatkozá
Iag: Hennecke-Schne,emelcher: Neutestamentliche Apokryphen, I. 1959. 75
kk. ol.)
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A Papiasz-szöveg helyes értelme

Egy súlyos probléma várt a legújabb időkig megoldásra: ha Máté
evangéliuma eredetileg görögül íródott,hogyan keletkezhetett az ősi ha
gyományos nézet egy arám "eredetiről" ? Erre a kérdésre adott választ
Joseph Kürzinger eichstátti professzor a német katolikus szentírástudósok
1959. évi kongresszusán, majd később a Biblische Zeitschrift 1960. januári
számában ("Das Papiaszeugnis und die Erstgestalt des Matthausevange
liums"). Vizsgáljuk meg most a kérdést Kürzinger kifejtése és egyéb meg
gondolások alapján.

Első döntő jelentőségű megállapítása Kürzingernek az a tény, hogy
Papiasz Euzebiusz által idézett szövege elsősorban Márk evangéliumáról
szól, s a Mátéra vonatkozó mondat csak folytatása és kiegészítése a Márk
kal kapcsolatos tanításának. Éppen ezért a Mátéról szóló rész nem ön
állóan és külön, hanem csak a Márkról szólóval együtt és azzal kapcsolat
ban értelmezhető. A különálló értelmezésben Euzebiusz a hibás, aki a
Márkra vonatkozó tanúság közlése után hozza ugyan a Mátéra vonatkozót,
de közbeszúrja: "ezt mondja Papiasz Márkról, Mátéról pedig ezeket be
széli", s így az egybefolyó papiaszi sz öveget különválasztja és elszakítja
egymástól. Egyébként is elképzelhetetlen, hogy Papiasz az őskeresztény

ségben legnagyobb tekintélynek örvendő Máté evangéliumáról kurta pár
szóval emlékeznék meg csupán, amikor előzőleg bőven és részletesen tár
gyal Márkéról, melyet jóval kevesebbet használtak.
. Ha már most Papiasz szövegét egységesen vizsgáljuk, nem kétséges,
hogy ő, illetve tanítója, "János prezbiter", Márk munkáját, annak irodal
mi műfajátakarjamegvédeni az "irodalmárok", a stílus és retorika ak
kori megszállottjainak támadásával és lebecsülésével szemben. Kihangsú
lyozta azt, hogy amit Márk leírt, azt "akribósz", azaz pontosan, lelkiisme
retesen írta meg. Az "emnémoneuzen" szó a klasszikus görögben éppen
úgy, mint az akkori ún. koiné nyelvben is igen sokszor nem "emlékezni"
jelentésben áll, hanem "megemlít, feljegyez, beszámol" stb. Papiasz te
hát nem azt mondja - mint ahogy eddig tévesen értelmezték -, hogy
Márk pontosan feljegyezte azt, amire "emléke2lett" (ez nem védelem, ha
nem támadás volna Márkkal szemben), hanem azt, hogy ő mindent pon
tosan följegyzett, amit Péter apostoltól - a szem- és fültanútól megtu
dott. Márk ugyanis - folyatja Papiasz - Péter apostol "hermeneutész"-e
volt, amikor evangéliumát megírta, A "hermeneutész" szót eddig általá
nosságban "tolmácosal" fordították, s úgy magyarázták Papiasz szavait,
hogy Márk a Péter által arámul mondott prédikációkat fordította volna
le görög nyelvre a híveknek. Ez a magyarázat is téves, mert a "hermé
neuó" ige elsődleges jelentése nem "tolmácsolni, fordítani", hanem "ér
telmezni, magyarázni, előadni, kifejteni, hirdetni", s a hermeneutész szó
ennek megfelelően az, aki másnak tanítását közvetíti, gondolatait előad

ja". Márk tehát nem fordítója, tolmácsa volt Péternek, hanem az ő pré
dikációi tartalmának közvetítője evangéliumán keresztül. (V. ö. Theol.
Wörterbuch 'z. N. T. II. 660 L) A "herméneuó" szó az akkori és klasszikus
retorikának műszava volt, ami kiviláglik például Arisztotelesz Peri her
méneiasz című munkájából, mely természetesen nem a fordításról vagy
tolmácsolásról szól. Szent Péternek amúgysem volt szüksége nyelvi tol
mácsra, mert először is galileai lévén, az akkori helyzetnek megfelelően

valószínűleg jobban beszélt görögül, mint a jeruzsálemi Márk, azonkívül
Kornéliusz házában is' görögül beszélt - tolmács nélkül (Apcsel. 10).

Kürzinger - igen helyen - megállapítja azt is, hogy Papiasz szavai
ban a "taxisz" mit jelent. A "taxisz" - rend, sorrend, katonai vagy íro-
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dalmi, művészí rend; s a görög grammatikusok és rétorok igen sokat írtak
Papiasz idejében is a különböző prózai és költői műveknek "itaxiszáról",
egy-egy munkának irodalmi, művészi formájáról, műfajáróL Papiasz te
hát megállapítja Márkkal kapcsolatosan azt, hogy evangéliumának meg
írásában .pem követett semmilyen - hogy úgy mondjam - "hivatalos
rnűfajt", nem öntötte művészi formába elbeszélését, mint ahogy ezt a
görög-hellenista irók még a történésztől is megkövetelték. Az ő számára
csak az volta fontos, hogy mindent pontosan és hűségesen Ieírjon, hogy
semmit meg ne hamisítsen abból, amit Pétertől hallott és megtudott. És
világos, hogy egy történetírónál ez a lényeg,ez a fontos, nem a művészi

forma.
Ha a "herméneuó" ige Papiasz Márkról szóló rnondásában "kifejteni,

előadni, leírni" értelemben szerepel, úgy nem jelenthet mást a Mátéról
szóló rövid kis mondatban sem, amikor azt mondia: Máté héber dialek
tusban írta meg a Iogiákat ... Előzőleg kifejti: Papiasz, hogy Márk a .,10
giákat", azaz "az Úr Jézus által mondobt és cselekedett dolgokat" nem
művészi sorrendben írta le. Máté is írt ezekről a .Jogíákról" egy könyvet,
de ő már "szüntaxiszban",az,az bizonyos művészi rendben, Ezt a rnű

vészí rendet és kompoziciót a figyelmes olvasó rögtön felfedezheti Máté
evangéliumában, s azt a nem hívő krítikusok is nagyra értékelik. Máté
is, Márk is a "logiákról",az Úr "dolgairól" írt, de Márk művészi rend
nélkül, Máté ellenben már bizonyos szísztematikus kompoziciót követve.

Mi volt aza műfaj, az az írásmód, melyet Máté követett evangéliumá
nak megírásában ? Megmondj a Papiasz: .Jiebraídi dialektó" írta meg azt,
És itt következik Kürzinger döntő jelentőségű megállapítása: a dialektosz
szó nem nyelvet jelent (akkor Papiasanak .a görög "glossza" szót kellett
volna használnia), hanem "beszédmód, írásmód, stílus", még pedig egy
egy szerzőnek, egy-egy műfajnak stb. különleges kifejezési módját. Máté
a zsidóknál ismeretes és használatos forma szerint, műfaj szerint állította
őssze evangéliumát, mindkettő: Márk is, Máté is úgy szerkesztette meg
(herméneuzen), ahogy tudta: Márk pedig semmiképpen sem hibáztatható
azért, mert ő nem követelőadásábanművészí rendet. Ezt állítja és mond
ja Papiasz és nem azt, amit tévesen és rosszul következtettek ki szavaiból:
hogy ti. az eredeti arám nyelvű Mátét mindenki úgy "fordította" görögre.
ahogy tudta.

Ezek szerint Papiasz szővegének helyes fordításaa következő: "Márk
mint Péternek szócsöve, amiről beszámol, azt pontosan írta le, ti. az Úr
által cselekedett és mondott dolgokat, de nem művészi sorrendben. Nem
hallgatta ugyanis az Urat, sem követője nem volt, hanem később - ahogy
mondottam ---;- Péter (követője) volt. Ő (ti. Péter) tanításait a szükségletek
szerint tartotta meg, de nem úgy, hogy az Úr logiáinak sorrendjét (mű

vészi rendjét) alkotta volna meg. Igy nem hibázott Márk, amikor egyes
dolgokat úgy írt le, ahogyan elmondotta. Csak egyre ügyelt· ugyanis, hogy
semmit el ne hagyjon abból, amit hallott és hogy semmit se változtasson
meg bennük. Máté azonban a héberek szerkesztési (írási) módja szerint
állította össze a logiákat. Mindkettő úgy alkotta meg, ahogy tudta."

Egy kérdés vár még tisztázásra: honnan eredt ezek alapján az az álta
lános és ősi hagyomány, mely Máté állítólagos arám. eredetijéről beszél?
Az egyik alapvető okot már megemlítettük. Nem volt kétséges az ősegy

ház tanítói, vezetői és hívei előtt aza tény, hogy az Úr Jézus is, ,s az első

időkben az apostolok is a zsidók akkori nyelvén, tehát arámul hirdették
az evangélíumot. Az Apostolok cselekedetei is beszámol arról, hogy Szerit
Pál "hebraisz díalektoszt'-t használt, vagy hall (21,40: 22,2; 26. 14; v. Ö.
1, 19), de itt mindig a "hé" névelővel áll, ami világosan mutatja, hogy nem



stílusról, írásmódról vagy beszéd- és kifejezésmódról, hanem "nyelvről"

van szó. Papiasz viszont elhagyja a névelőt, mert nem a héberek nyelvé
ről akar szólni. Eme azonban nem figyeltek Papiasz követői, s mivel a
hagyomány arámnyelvüségéröl tudtak, kézenfekvő volt, hogyaMátéra
vonatkozó tanúságtételt úgyértelmezték, hogy maga az evangélium ké
szült eredetileg arám nyelven, a "zsidók dialektusában".

A későbbi "hagyomány" kizárólag Papiaszra támaszkodik, így az
utána következő első tanú, akinek hatalmas tekintélye döntő befolyást
gyakorolt a későbbi állásfoglalásokra. Szent Ireneusz egyszerűen megis
métli Papiasznak mondását, s ő is .a "dialektosz" szót használja mond
ván, hogy Máté a zsidók között "ré idia autón dialek tó", azaz: az ő saját
dialektusukban írta meg evangéliumát. Origenesz már kerüli a "dialek
tosz" szót és félreérthetetlenül héberek nyelvéről beszél ... S ahogy rnú
lik az idő, egyre több legendarius elem kerűl be ebbe a tudósításba, így
például az Euzebiusz által följegyzett dolog, hogy ti. Pantenusz Indiában
látta volna az arámnyelvü Mátét, melyet oda Bertalan apostol vitt volna el.

Az egész hagyomány tehát tulajdonképpen egy embert jelent: Papi
aszt. A Pápai Szentírási Bizottságnak viszont van egy döntése, mely az
állítólagos "ős-Máté"-v,al kapcsolatosan azt állapítja meg, hogy az az
arám nyelvü "ős-Máté" lényegileg meg kell, hogy egyezzék a mai görög
Mátéval. Ez a döntés két célt szolgált annak idején (1911. június 19.): egy
részt azt, hogy megvédje Máté evangéliumának sugalmazott [ellegét, más
részt pedig az evangélium-jellegét, hogy ti. eredetileg nem valami .Jogía
gyűjtemény" volt, melyben osakaz Úr Jézus beszédei szerepeltek volna
mínden történeti adat hozzáadása nélkül. E kettős alapot és célt tökélete
sen biztosítja az általunk kifejtett új elmélet.

•EBBEN A PERCBEN!

Múlnak az évek
s indulnak újra.
Hallom a hívást
harsogva, zúgva:

Jössz-e utánam,
ahogy daloltad ?
- Ma más a dolgom,
holnap. " Majd holnap!

Napra nap illan,
futnak a percek.
Mit megfogadtál,
már elfeledted?

Engem 'akartál
szeretni jobban -
más útra tértél
lopva, titokban ...

Nekeni igérted
egész valódat !
Hová jutottál?
- Holnap. Majd holnap!

Kalandos-szépet
hoztak az álmok,
eljárom még a
tavaszi táncot!
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Tavaszi táncot
koszorús fejjel,
de nem tövissel,
de nem kereszttel!

H ervad a rózsa,
a rímek kapnak ...
Elmegyek hozzád
holnap. Majd holnap!

Múlnak az évek,
indulnak újra.
Hallom a hívást
szelíden, súgva:

Eltéved,! gyermek,
könnyelmű, kedves,
jőjj ide hozzám,
símulj szívemhez.

Felragyog egy perc
tlaloló fényben:
- Itt vagyok ime,
tiéd egészen!

Könnyem és csókom
ég a kereszten ...
Uram, nem holnap,
a z o n n a l kezdem!

Barsy ["ma



Lőrincz Imre

DOMONKOS ISTVÁN ÍRÓI MŰVE

Vékonypénzű fiatal pap foglalta el a káplánszobát 1889 szeptembe
rében a sopronmegvei Mihályi község plébániáján. Sovány arcából kivil
lanó 'éles szeme csodálkozva feledkerett rá a falu ismeretlen szépségeire
Bs füle megnyílt az ízes rábaközi szólás zenéjére. "Oh ha visszagondolok
harminc év előtti kápláni időimre - írta később -, hogy megszédített a
magyar paraszt nyelvnek tiszta szépsége - lelki gyönyörrel. Akkor is az
öregeknek ajkáról szívtam azt az édes mézet." Az idézet nem bizonyult
múló hangulatnak : élete végéig nem tudott szabadulni tőle.

Ez a fiatal káplán Domonkos István volt, akinek az idén ünnepeljük
századtk születési évfordulóját: Ászárról beszármazott családból Győrúj

városban látta meg a napvilágot 1862 augusztus 19-én, több leánytestvér
után legifjabbnak. Atyja, akisdunai vizimo1nár, korán elhúnyt. Az
amúgyis komolyka kisfiút melegszívű,mélyen vallásos édesanyja és nővé

rei vették körűl. Az apa-nélküli, asszonyos nevelés csöndessé, félénkké
tette. Bátortalanságát később sem tudta teljesen levetkőzni. Ugy:anakkor
nőies gyöngédség is fejlődött benne. Nem annyira, hogy megzavarhatta
volna bontakozó férfiasságát, hanem csak annyi, amennyi képesíthette a
lélek finom rezdüléseinek felfogására.

Irodalmi hajlama korán jelentkezett. Még osak második osztályba
járt a győri bencés gimnáziumban, amikor első elbeszélése megjelent a
Keszthely című hetilapban. Ettől fogva állandóan írogatott a Iegkülönfé
lébb területeken tapogatózó prózát és csilingelő gyermekversakéket. Fel
sős diák korában már rendszeresen közöl te cikkeit a Keszthely - később

más dunántúli lapok is -, de a félénk fiúra jellemzően mindig álnév alatt
(Bandi, Jauernek József, Garay, Ardényi Dezső, később a Győri Híradó
ban és a Győri Közlönyben: Királyhegyi).

Hatodik osztály után belépett a cisztercita rendbe. Boldogan töltötte
el Zircen a noviciátusí évet, majd az egri gimnáziumban folytatta tanul
mányait. A hetedik osztály kezdetén súlyosan megbetegedett gyorurával.
Mivel az egri orvos túlzottan súlyosnak ítélte 'baját, elbocsátották a rend
ből. Ez még komolyabb válságba sodorta az érzékeny lelkű nagydiákot.
mint annak idejénelárvulása. Szinte búskomorrá lett; derűs látását csak
évek múlva a falu kicsattanóari egészséges környezete adta vissza. Addig
azonban még hosszú volt az út. Felgyógyulva Nagyszombatban leérett
ségizett, majd rövid, kedvetlen pozsonyi jogászkodás után a győri szemi
náriumba kérte fölvételét. Itt tanulásban és írogatásban töltött évek alatt
jelleme kikristályosodott és elnyerte végleges egyensúlyát.

1889 július 6-án pappá szentelték Bs hamarosan megkapta első káp
Iáni beosztását. Kápláni életének állomásai közel estek egymáshoz a Rá
baköz szívében. Plébános is ott lett, amikor 1894-ben elnyerte a Csorna
mellett lévő apró Dör plébániáját. Tíz év múlva átkerült Győr környéké
re Nyúlfaluba és itt is működött 1923 augusztus 9-én bekövetkezett vá
ratlan haláláig.

Lelkipásztori munkája mellett az írással nem hagyott fel, sőt megta
lálta tehetségének igazi területét. Verselési kísérleteivel teljesen felha
gyott, csak prózát írt, s azt is osak az annyira megezeretett falusi életről.

***
Amikor pályája delelőjéről visszapillarrtott ia megtett útra, azt val

lotta, hogy tallát mindig egyedül a szeretet vezette: "Csak írtam, mert
szerettem, nem is írni, - mint szeréttem azokat, akikről írtam."
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Szerette a falu emberét, a magyar parasztot. Gárdonyi Géza és Tii
mörkény István körül ezidőtájt egyre többen kezdtek írni a tanya és a
falu népéről - közéjük illik Domonkos István is. Ö is ritkán írt klasszi-,
kUB műfaji értelemben vett novellát, inkább lazább elbeszéléseket, szí-
nes képeket. \

Akik személyesen ismerték, azt mondják róla, hogy kitűnő megfi
gyelő volt: a legkisebb jellemző vonást azonnal meglátta és rögzítette.
Valóban, írásainak minden alakja, azoknak mínden mozdulata a valóság
üde levegőjét leheli. Nem kiagyalt szereplőkkel ügyeskedik, nem papír
figurákat mozgat, hanem a valóságos magyar parasztot rajzolja. "Én csak
azt írom le - írta 1922-iben az E:letben -, amit láttam, hallottam, ta
pasztaltam. Barát Horváth István teszem Szováton volt a templomatyánk,
amit írtam róla, azt egész valóságban mondottam róla. A győri kármeli
táknál volt próbaesztendőn, onnan hozta magával barátras lelkét és sze
kásait. Szentes Juli meg a multkoríban járt itt Mihályiból, most is kar
ján volt a kosara, benne pedig sajátos kulosa, a lehúzott kilincs. Néha
bizony bajom is volt emiatt. Az emberek magukra ismertek és nehezteltek
a kiszerkesztésért." Pedig erre nem sok okuk lehetett, mert kiválasztott
hőseit szinte anyás babusgatással cirógatta körül. Amikor hibákat vagy
bűnöket ábrázol - mert azok előtt sem hunyt szernet -, mégakkor is
érezzük a bűnössel együtt vergődő papi szíve melegét,

Az írónak a jellemzésben és a leírásban nyílik alkalma arra, hogy
megmutassa: mit tud a meglesett világból alkotásába átvinni. íme ízelí
tőnek szentes Juli képe, aki családját elhanyagolva kóborel az egyik bú
csujáró helyről a másikra:

"Csodálatos asszony ! Sovány, száraz, mint az országút és valami
üres kietlenség ül az orcáján. Csupa szög, csupa él az egész asszony, a
hegyes orra, a csúcsos orcájabúbjai:akár a csúcsos száraz könyökei. Ko
pott, fedetlen karos-kosárja nélkül alig láttam, és mikor az a karján van,
akkor határozottan érzem, hogy ez az asszony most útban van; megy,
mert mennie kell, mert nem nyughatik. Hogy hova, vagy miért? talán
maga sem tudja. Az éles szemei keresgelődnek,alelki is folyton keresge
lődik ... Szörnyen maradhatatlan; ha otthon van, míntha a ház égne fő

:ij)tte, sőt a faluján is mindig mintha átmenőben volna. Akkor boldog, ha
útban van és ebben a boldogságában nem engedi meg, hogy zavarja va
laki.

Nem tudom, de lehet, hogy így okoskodik: a lélek a fő, az Isten az
első! Azt kell keresnünk, az örök üdvösségről kell gondoskodnunk. És
mintha az Isten mindig futna előle, meg az örök üdvösség 'is ..." (A
szentes Juli.) •

De .lássunk férfi-jellemzést is. Ez a nyúli szölőhegyek közé visz ben
nünket:

"Mikor a szőlő még díszében volt, Rádai Ferenc úgy jött le a ka
nyargós, horgas utakon, mínt a karcsú szarvas, és mivel elszokott ott
fönt az emberek társaságától, hát azon szerint is nézegelődött magasra
emelt nézésével. mint a szarvasok ahogy néznek, mikor az erdőből tisz
tásra érnek ki. Szép, tiszta arcú és nyílt tekintetű, világosan néző ember
volt ez a Radai Ferenc ésa teste olyan szálas, egyenes volt, mint aminő

fákat a hegyi magaslatok tudnak nevelni. Mikor azonban a szőlője pusz
tulni kezdett. akkor lejőve, a falunkban úgy ment végig az utcákon, hogy
a kezét keményen a dolmánya zsebébe dugta, fejét előre vetette és kissé
megtörtek vállai. Majd a zsebeket tépte le súlyos ökleivel. így azzal a
tartással, szirrte egyik napról a másikra, átmenet nélkül lépett bele a
korosodásba." (Hegyek közül.)



Leírásai közül talán az álljon itt, amely az öreg gazda és a tanító
pincézését festi:

"A hordón gyertya ég és Rembrandt-fényben élesedik ki a tanítónak
és a gazdának mimden vonása. A szemük fénye kétszerte éles. Bajuszuk
csodásan nagy és sötét és az alakjuk mozdulata az árnyékuk mozdulatá
val nehézkesnek tűnik fel, mintha az árnyékukat cipelnék a falon. A hang
juk - természetesen - kong az üregben és érzi az ember, amint vissza
hömpölyög és megakad a végén és visszaverődve nyalogatja a falakat. (A
föld alatt.) .

Talán még a falu népénél is jobban szerette Domonkos a falu beszé
dét, a Rábaköz népének kiesordulóan ízes, harmatosan friss nyelvét. Ezért
írta: "Ha lett volna tudatos elvem, akkor ez lett volna: írni az igaz tiszta
magyar nyelven." Kezdetben néha túlzásba vitte a tájszavak és népies
szólások használatat, de hamarosan meglelte a kellő mértéket: csak any
nyit hagyott meg belőlük műveiben, amennyi elégséges ahhoz, hogy sa
játos zamatot adjon beszédének.

Nyelvét tudatos gyűjtéssel gazdagította. Úgy gyűjtötte az eredeti
szólásokat, mint a népművészeti alkotásokat. (Lakása teli volt döri kor
sókkal. kapuvári csipkékkel és mindenféle parasztbútorral.) Sokat járt
hívei között a faluban és a határban: figyelemmel kísérte életüket, mun
kájukat, fülelte beszédüket. Ha egy-egy ízes szólást hallott, azt otthon
följegyezte, majd alkalomadtán írásaiba iktatta. Ezért bukkan az olvasó
lépten-nyomon jóízű paraszti hasonlatokra. Az egyetlen lánykáját dédel
gető társukat például így nyelvelik meg az asszonyok:

"Olyan maga, Vidosné, mint a rossz tik, aki egyet tojik, aztán meg
kotlik." (Kedves nővér Liszka.)

Másutt eféle hasonlatokat olvasunk:
"Sze~ény Horváth Györgynek a lelkét oly súlyosan nyomta felesége'

betegsége, mintha káposztás-kőlett volna ... " (Beteg a Horváth Györgyné.)
"Egy-egy gondolat sokszor az ember elméjében olyan, mint mikor

valaki rést üt a kerítésen. Csak egy bújjon át, a többi száz könnyen megy
utána." (A jó tanácsok.)

Szerette azután írónk a falut körülölelő nagytermészetet. Ezt a vi
rágok szeretetével együtt még a szülői házból hozta magával. Kispap ko
rában kedvvel díszítette a szemináriumi kápolna oltárát. Később is mín
dig kertészkedett a maga gyönyörűségéremeg a templom díszítésére. Csak
az tudja ,a természetet ilyen lelkesen leírni, aki eggyé vált vele:

"Tav.asz volt; a patak vidám volt és ünnepi ruhás, mint a gyermek
vasárnap reggel; bokrétákkal volt kitűzve a partj aés a rezgő lombsátrak
kimosakodva lebegtek fölötte. Puha volt a pázsit és harmatos, befogadta .
a Palika kis csizmáját; a levegőben, mint kristálytükörben látta az ember
a fáknak, virágoknak pompáját és kristályüveg volt maga a kis patak is,
melyben kacérkedtak a földi szépségek, folyó, susogó kristályüveg ..."
(Az árva.)

Értette a természetet, kihallgatta titkait. Nem azt ismételgette, amit
mások már ezerszer elmondottak, hanem mélyebb igazságokat ismert föl
a fölület színe alatt. Az ősz a költőknél általában az elmúlást, a halált
idézi. Domonkos igy írt róla:

"Miért haldokolna a fa, mikor hullatja leveles ruháját, a fű, mikor
oldogatja magáról szálait, meg az erdők, meg a mezők, mikor összeráz
kódnak s fonnyadtan terítik el ledobott gúnyájukat ... Miért?

A haldoklás nyomában föloszlás leselkedik, a föloszlásnál pedig az ir
tózás. Hát akkor te bájos ősz, hol kapod mosolygásodat, honnan kerül elő

enyelgő nyugalmad s kitől kapod azt a vonást, mely simogatja lelkünket?

335



- Úgy ölelnénk. úgy csókolnánk. úgy által karolnánk. hogy veled egye
süljünk !

Nekem nem az fáj, amikor a fa levelét hullatja, hanem az, rnikor a
szekercét derekának fogják. Sem az nem nehéz, rníkor az erdő zizegve
oldja le magáról Iombjait, hanem az, míkor a fejszék csapásától hangzik
birodalma.

Most nem öldöklő munka folyik, most nem a halál harangja kong,
hanem az estéli harang szól, melyet ,az alkonyodás költészete meghatóvá
tesz.

Le a kézből a szerszámokkal ! imádkozzunk, aztán aludni! A lombta
lan fa nem holt, csak meztelen, a sárga rétmező sem lelketlen, csak gú
nyája feslik-bomlik." (Egy-m~s az őszről.)

Egy szó mint száz, írónk szerette a falut élő és élettelen világával
mindenestül. Úgy borította szerétetét falujára, mint ahogyan egyik írá
sában csillagos palástját az ég:

"Istenem ! ezek a hallgató éjszakák, az a tenger sok csillag! És egy
általán megfoghatatlan, hogy ilyen falura minő nagy darab ég jut egyre
egyre és mennyi töméntelen csillag; azokra a nagy városokra talán nem
is kerül; az éjszaka mínden pompáját ezekre a kis falukra teriti ..." (A
kasza.)

Egy elbeszélésében az öreg Horváth Péter gazda a nyári hadgyakor
latra bevonult fiának azt íratja, hogy nézze meg jól annak a bizonyos
falunak a templomát (t. i. ahol a gyakorlatok vannak), "mert már gye
rekkoromban hallottam, hogy egész Magyarországon nincsen olyan finom
templom, mínt a mienk, meg az. Írjátok meg néki, hogy hát igaz-e ?"
(A céh1l1ester.)

Megmosolyogtatja velünk az öreg parasztnak ezt a falujához húzó
lokálpatríotízmusát; de valami hasonló elfogultság élt őbenne is saját
faluja iránt:

"Ugy-e, maguk azt mondják: falu l falu l Akár a tojás, mega tojás
- egyforma. És úgy-e, akkor is olyan apró pöttyös, piszkos színű tojásra
gondolnak, minta pipiske madáré, amely oly helyesen elsunyja magát a
göröngy között: ráléphet az ember, még sem látja. Csakhogy én meg azt
mondom, hogy az a bóbitás pipíske madár nem mondja ám: tojás! tojás !
mind egyforma. Hanem azt mondja: ez a tojás az enyém, tehát ezt melen
getem, dédelgetern. És ha kicseréled az övét mással, nem ül rá és nem
szeret belé.

Nem így vagyunk a mi falunkkal ? dehogy nem !" Olyan, mint a többi:
kis vézna templom, egy-két kampós utca, kis ablakok, nádfödelek ... És

. mégis, a mi falunk nem olyan, mint a többi, mert ez a mienk, Eztgőgyél

getjük, ezt melengetjük ésa kis csacsival utoljára is elhitetjük, hogy ő

sokkal szebb, mint a más többi. Meg mi is magunkba verjük, hogy en
nek az utcája sokkal formásabb, a fekvése helyesebb, a temploma meg
köpcösebb. mínt a más falué. Még a liarangok is szebben szólnak, mint
egyebütt." (Meg !)

* * *
Egyedül a szerétet még senkit sem tett Iróművésszé, Még akkor sem,

ha ezerelme tárgyai között ott van az irodalom hangszerének..a nyelvnek,
szeretete is. Széles elbeszélő kedv és tehetség szükséges még hozzá. Írás
ban és élőszóban hatalmasan megvolt ez írónkban. Idegenek jelenlétében
szerényen, szinte félősen a háttérbe húzódott. De meghittebb körben, ba
rátai között szívesen és élvezettel beszélt.

Egyszer kisebb társasággal balatoni kiránduláson járt. Hazafelé jó
vet Veszprémben kiderült, hogy elkerülte figyelmüket a menetrendvál-
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tozás os este nem tudnak tovább utazni, csak hajnaJiban. A kénytelen vir
rasztásra egy kávéházban húzódtak meg. A társaság hamarosan kókadozní
kezdett. Erre elkezdett szórakoztatásukra mesélni. Nemsokára a többi ven
dég és a pincérek LS mind köréje gyűltek és feszülten hallgatták. Hajnal
ban szinte sajnálták, hogy előállt a vonat.

Nem szokványos adomákat mondott el ilyen alkalmakkor, hanem ap
ró megfigyeléseit falujából és utazásairól. (Mert sokat utazott. Kétszer el
zarándokolt II Szentföldre, megfordult német, francia, orosz és finn, tá-
jaikon is.) Közben meg-megcsillogtatta finom humorát. Jól meglátta az
élet apró fonákságait s szellemesen tudta előadni azokat. Érdekes viszont,
hogy írásaiban ritkán enged humorizáló kedvének. Elbeszéléseinek hangu
lata általában borongó, nem egyszer tragikus.

Előadóművészetének van egy olyan egyéni sajátsága, amely élesen
elkülöníti paraszt-témájú kortársaitól, - osak a nála fiatalabb Móra Fe
rencnél találunk hasonló jelenséget. Írásait olvasva szinte őt magát ils
jelenlevőnek érezzük. Valami meleg személyes Um, csendes' nosztalgia
szöví át-meg-át előadását. A nagy orosz elbeszélökre emlékeztet ez a tu
lajdonsága. Nagyra is értékelte őket! Könyvtárában sok Csehov, DOBz
tojevszkijés Gogol kötet állott.

A párbeszédes formát alig alkalmazza. Inkább ő maga mesél el min
dent. Közben szívesen bocsátkozik elmélkedésekbe. Ezek sohasem válnak
gyötrődő próblematízálássá, mirrt Gárdonyi esetében. A biztos világnézeti
talajon álló ember szemlélkedik bennük a világ folyásán.

Ezzel a líraisággal párosult elbeszélő kedve nem egyszer hossza
dalrnassá, vontatottan haladóváteszi írásait. Korai elbeszéléseire különö
sen áll ez a megállapítás, de Iegérettebb munkái között is kevés az olyan,
amelyet a mai ideges olvasó zav:artalan élvezne. Hosszadalmasságát nyil
vánvalóan maga is érezte. Elbeszélő technikajának fejlődese szemmel lát
hatólag a rövidülés, a gördülékenység felé mutat, A "Hegyek közőtt"

című elbeszélését például két kidolgozásbanadta közre. A második lé
nyegesen frissebben gördül, mint az első változat.

Ez a hosszadalmasság :a történet kifejtésére vonatkozik és nem jelent
annyit, hogy stílusa álmos, vagy elomló. Nyelve határozottan expresszi
onista jellegű: tele mozgalmassággal, élettől lüktető képekkel. Mennyi
élettel festi elénk például az őszi esőben ázó falusi utcát:

"Micsoda kép ez ! Ki festené le ezt ! Sűrűsödő ködben bújócskát. ját
szó házacskák búbos fejükkel, ki egyenes, ki kajla; hajlott derekú, szűk

utca, belenyújtózkodva a szürkeségbe; görcsös derekú akác-sor szinte
maflán áesorogva, minden egy a sárban ... Aztán messzebb az a közöcske.
melynek kocsijárójában megállott a pocsolya és benne lubickol egy szem
lúdjával a gúnár." (Sár és köd.)

Ugyanannak a témának napsütésesebb változata sem unalmas:
"A falusi utcák mindig nyitott szemmel néznek; nem sunyi módon

píslognak, hanem mint a tapasztalatlan ártatlan gyerekek: nézdegélnek.
vagy jóízűen bámulnak, ha valami különősség történik velük. A soka
dalomtól irtóznak és a csönd igen kedves barátjuk és ha tudnák az embe
rek, hogy az árnyékot miképpen szeretik, akkor egy falunak utcáját sem
hagynák lombos fák nélkül; mert a fák árnyékában édesen tudnak meg
húzódni és az a kényelem, amely kényelemmel ilyenkor elnyujtózkodnak.
az míndenképpen hasonlít annak a parasztnak a kényelméhöz, ,aki va
sárnap délután diófája alatt hanyatt fekve, szétvetett tagokkal hever és
fölötte a nap a leveleken keresztül megszűri forróságát." (A koLdúsbíró
és tár911.)

***
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Domonkos István elsősorban pap volt, jó pap és csak mellékesen te
kintettemagát írónak. Ez természetesen nyomot hagyott mínden írásán:
a témaválasztáson és az előadáson egyaránt. Ennek ellenére sem adott
"felek·ezeti" vagy ún. "fehér" irodalmat, - bár elolvashatja a legártat
lanabb lélek is. Realista is, amikor katolikus, vagyis egyetemes a szónak
leggazdagabb értelmében. Nem húnyja be szemét ·az élet sötét oldalai, a
bűnök előtt sem, nem hallgatja el őket, de nem is tobzódik bennük, 00t
szemmel láthatólag szívesebben időz a napsütésben.

Egy íróról mindennél többet árulnak el szinte szándéktalan apró ké
pei, hasonlatai. S nála éppen ezek lehelik a számára természetesen hívő

levegőt. Ilyenek: ~

"Ez a zümmögő zaj. olyan szelíd, békességes, mint míkor sok jámbor
ember egyszerre igen halkan imádkozik." (Az uto1-só stációnál.)

Most ezek a kis szárnyas barátok is elkomolyodtak, egymásután el
húzódtak a lombok közé és dalos szavuk mindínkább ritkább lett, sőt

már-már néma volta táj, csak a vadgerlice búgott bánatos, fátyolos han
gon, úgy, hogy az ember nem tudta, panaszkodik-e, vagy imádkozik." (Az
árva.) " ... akkora némasággal járnak-kelnek, mintha örökké templomban
típegnének, ott is az Isten koporsója körül." (Kis fészek története.)

Minden lapjáról gyűjthetnénk hasonlókat ...

***
Amióta a falu papja lett, szíve egy rítrnusra vert a falu szívével, s

azt is mondhatjuk, hogy érte dobogott, mert ettől kezdve csakis a faluról
írt. Ha figyelmen kívül hagyjuk a többségükben lapokban rejtőző írásait II

csak azokat vesszük számba, amelyek külön kötetben is megjelentek, azok
ból is teljes képet kapunk a századforduló falusi világáról.

Sorra tűnnek elénk az elevenen megrajzolt ialakok: Míska a béres
legény, aki olyan, "mint a paraszt szék: nehéz, kemény fából, kevés da
rabból áll és lehet használni, formája is van", akinek kérges szíve meg
szólal a kis Mári cseléd közelében. (A nagy fejű Miska.) A sokgyerekes
kanaszék Kati lánya, akit a faluvégi kanászház örömtelenségéből a kó
borcigányok életének örömtelenségébe sodor egy hirtelen támadt. szenve
délyes szerelern. (A kanászlány.) Kalmár Vera, a kastélyban kiművelő

dött helyes kis menyecs!:e,aki boldoggá tudja átszinezni a házasság szent
ségi kegyelmével, elboruló házaséletét. (A Szentség.) A vallásos élet má
sik végletéből Juli asszony, aki családjával nem törődve rója az utat
egyik búcsújáró helyről a másikra. (A szentes Juli.) A furfangosan ku
peckedő parasztházaspárvakik fiata1ként adják tovább a vásáron a kivén
hedt tehenet. (A Juli János.) Az öreg szőlős gazda, aki elől gyermekei dug
dossák a függetlenséget jelképező pincekulcsot. (Kölcsönkenyér.) A mun
kából kíöregedett gazda, aki élete alkonyának nyugalmát a méhes zsongó
csendjében találja meg. (Az utolsó stációnál.) Ha helyünk futná, sorol
hatnánk :a képeket bőséggel. Senki sem hiányzik a panorámából: benne
van a falusi társadalöm minden rétege a paptól a koldúsbíróig, a falusi
élet minden jelentős állomása a bölcsőtől a koporsóig.

Mert nem elégszik meg az alakok bemutatásával, hanem elsősorban

eseményeket, történeteket szeret elbeszélni. A leírás rnellett nagyon ked
veli a cselekvésen keresztül való ábrázolást. Gyakran sikerül neki egy jól
kiválasztott cselekvésen keresztül egész emberi jellemet, Borsot - 1f>g
többször tragikus sorsot - megragadnia. Ilyenkor megközelíti, nem egy
szer el is éri a novella klasszikus műfaji követelményeit. Lajos például, a
derék, de nem gazdag parasztlegény, csendes szerelemmel udvarolgat Ag
nesnek, a szép, de üreslelkű leánynak. A leány szívesen látja, még egy
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kis ezüstgyűrűt is ajándékoz a Jegénynek. De amikor föltűnik egy jómó
dú idegen kérő, szülei tanácsára készségesen hozzámegy. Lajos a lakoda
lom hajnalán a nyitott ablakon át az új asszony ölébe dobja nagy útálat
tal az összeharapott kis ezüstgyűrűt. (A kis ezüstgyűrű.)

Többnyire szornorkás hangulatúak ezek a történetek, nem egyszer
tragikusak. A bennük rejlő tragédiát olykor az élet kikerülhetetlen csa
pásai hozzák. Több elbeszélésbe beleszövődik a nyúli szőlővidéknek a szá
zadvégén bekövetkezett pusztulása a filoxéra megjelenése következtében,
azután árvíz, jégeső. Főként természetesen a betegség és a halál, aho
gyan például elbeszéli Horváth György feleségének kirnúlását. (Beteg a
Horváth Györgyné.) Vagy amikor az aratórészes gyermekét elragadja a
sebes folyócska. (Az arató legényke.) Máskor az emberi gonoszság váltja
ki: a szőlőhegyi kis varrónőt mindenéből kifosztja a ráerőszakolt, hitelbe
vásárolt varrógép törlesztése. (A varrógép.) De talán legtöbbször a falu
nielengető közösségéből való kiszakadás, az éltető anyaföld elhagyása ter
mi a boldogtalanságot. Idegenbe röppenő hősei nem találják boldogulá
sukat: msgtörten, megrokkantan térnek vissza a megtagadott szülőföld

höz meggyógyulni vagy meghalni, akár anagyvárosba menekűlteka sze
génység elől (Testvérek), akár a tengeren túlra csalta őket a gazdagodás
délibábja, (A fehér papagály, Hegyek közül, Az öreg halász.) Ha beszél
hetünk vele kapcsolatban visszatérő motivumról, éppen a gyermeküket
visszaváró öregszülék (~ kis fészek története) és tékozló testvérüket ha
zaváró testvérek képe az. (Testvérek.)

A tragédiák tragédiáját, az általa megélt első világháborút is erről az
oldalról szemléli : az egymást szerető szívek oldaláról, akiket eltép egy
mástól a tébolyult vérvihar. A faluba munkára hozott orosz hadifoglyok
ban, a falu népével együtt, egy pillanatra sem lát ellenséget, hanem csak
melegszívü, meggyötört embertestvéreket. (Az orosz fogoly, A ruszki meg
a Miska.) A sebesülten hazatoppanó fiatal gazda nem hősködik, inkább
a lövészárok és az emberölés iszonyatáról szól, amit elmesél. Nem hozott
magával mást az elesettek Iiolmijából, mint egy kiirtaszárú kis orosz pi
pát. S amikor este előveszi, valami titokzatos érzés keríti hatalmába a kis
házat. Sokáig nem tudnak elaludni, mert egyre az jár eszükben :

"Kié volt ez a kis pipa? Istenem, kié volt?.. és hol van?.. a
lelke ... igen, és különben is hol van? .. és kik várják, kik kérdezős

ködnek felőle? ... Istenem ! kik ? ... ki volt, hol lakott és volt-e felesége,
aki vár rá, meg két kis gyereke, akik várnak rá, meg két öreg szülője,

akik várják haza ... Istenem ..." (A muszka pipa.) A háború embertelen
ségei és a háboru utáni évek zavaros viszonyai között megcsappant Do
monkos István Irókedve. Szenvedett amiatt, hogy az ő pátriarkálís faluja
pusztulóban van; a város miridjobban beleszól annak életébe és gomba
mód szaporodó gyáraival egyre több fiatalt szólít ki belőle. Mindez ke
sergéssel töltötte el, mert ő még csak a bomlást láthatta. Azt már nem
érte meg, hogy tanúja lehessen egy újabb, a korábbinál szebb és jobb
falusi élet kibontakozásának. Mi viszont tudjuk, hogy ez a falu, amelyet
ő annyira szerétett volna megtartani, a közben eltelt fél évszázad alatt
vísszahozhatatlanul a multé lett. Mint ahogyan a multé lettek és a lá
dák fenekébe meg a múzeumí szekrényekbe kerültek a falusi viselet szí
nes ruhadarabjai is. Mi, kései utódok, persze nem visszasíró nosztalgiával,
hanem nyugodt tárgyilagossággal szemleljük a történteket. Nem vágyó
dunk vissza azokba a "régi jó" pátriarkális időkbe, mert értékei mellett
ismerjük sötét árnyoldalait is. Mégis hálásak vagyunk Domonkos István
nak, hogy az újat, de azépet és magyart akaró unokáknak okulására írá
saiban rögzítette és az irodalom örökkévalóságába emelte ezt az elmerült'
világot.
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Nem nagy ez a világ: a Hanság, vagy ahogyan a nép mondja: a Hany
egykori lápmezői és a Rába között ringó áldott búzamezök. meg a Pan
nonhalma környékének enyhén hullámzó erdős és bortermő lankái, egy
mást érő apró falvaeskákkal. Olyan táj, amely előtte néma volt, amely
"terra incognita" gyanánt fehérlett a magyar irodalom térképén. Éppen
az Domonkos István nagy érdeme, hogy hangot adott ennek a tájnak és
így kiegészítette az irodalmi Magyarország f'öldrajzát, teljesebbé 'tette a
magyar nép lelkének a képét. Méltatlanul borítja tehát műveit feledés.
Megérdemelne, hogy születésének századik évfordulója alkalmából meg
jelenjék műveiből egy jól válogatott kötet.

Az elhallgatás, a mellőzés egyébként életében is kijutott neki. A hi
vatalos .kritdka egyszerűen pap-írónak könyvelteel, ha egyáltalán tu
domást vett róla. S ez a "méltatás" a század elej-én rnindent jelentett,
csak: éppen dícséretet nem. Könyvei kis példányszámban, minden feltűnés

nélkül jelentek meg. Pedig Domonkos helyét ott jelölhetjük ki a népün
ket ábrázoló elbeszélő: Gárdonyi, Tömörkény és Móra körében. S ha van
ts bennük megbocsátható túlzás, jólesően idézhetjük centenáriumán azokat
a Harsányi Lajos tollából való sorokat, amelyek a nyúli plébánia falába
illesztett emléktáblán olvashatók:

Népét aki úgy szeresse,
Hű tollával szebben fesse,
Nem volt senki közöttünk.

•
JEREMIÁS

Jeremiás jött énekelve,
igy nevezte őt a nép nyelve.

Különben Mihály volt, vagy János

s ismerte jól falu és város.

Úgy jött, mint egy mennyei vátesz
s mondogattuk: "Jeremiás ez 1"

Jeremiás jött énekelve,
sovány volt, akár egy gereblye.

Jött a rongyokba burkolt ember,
forró, nagy, belső győzelemmel,

jött éhesen és kiapadtan,
ferde száján zengett a dallam.

Onnan tudtuk, hogy tavasz lángol
nemsokára, mert odujából

kibújt a vén koldus. Az égi
tűztől a rügy sem bomlott még ki

s az arany rigók, bársony fecskék
s komoly gályák sem jöttek meg még.

De már messze szálltak a varjak,
hogy átvegye a birodalmat

Jeremiás, kinek nyomában
kikelet fakadt. Karimátlan

szurtos, rossz, vásott kalapjába
hullt a nép igaz adománya.

Jött dühös kutyákkal harcolva
s izzott, mint Mózes csipkebokra.

Aztán, elment messze fa l1Jakba,
de a meleg tavaszt ott-hogyta

és zsoltárt fújt a mérhetetlen
öröm a mámoros kertekben.

Ölbey Irén

340



Harco6 Ottó

PÉCS VAROSÁNAK HÁROJVI NEVE

"De conversione Bávariorum et Carantanorum" című iratában
Liupramm salzburgi érsek a pápának jelenti, hogy 853-ban "ad Quinque
Basilicas" templomot szentelt.

Gosztonyi Gyula A pécsi Szent Péter székesegyház eredete című mű

vében ezt mondja: "Ha Pécs a Quinque Basilieae elnevezést már közvet
Ienül az avar uralom után, vagy utolsó évtizedeiben kapta, ez esetben a
Liupramm által felszentelt templomnak vagy a hatodiknak kellett lennie,
vagy pedig egy leromlott, újraépített templom felszenteléséről lehet 6ZÓ".!
Ez a mondat magában foglalja Pécs nevének minden kérdés-szövevényét. '
Pécs város eredetének, il1etve nevének megfejtésében nyelvészeink, törté
nészeink ugyanis azért oly különböző véleményűek, mert a fent idézett,
summázott feltevésből indultak ki. Altalánosítva szólok. Gosztenyit név
szerint csupán azért említem, mert műve a doktori értekezések alapos
részletességével - 296 lapon - fogja össze a kérdés szálaít, Eddig tehát
általánosan elfogadott volt az a nézet, hogya várost öt bazilikájáról ne
vezték el, és ennek római nevét, a Quinque Basilieae nevet vették át ké
sőbb a szlávok, németek, sőt egyesek szerínt a szlávból magyaritották a
magyarok is a Pécs nevet. E kutatási eredmények azonhan olyannyira nem
voltak megnyugtatóak, hogy egyre merészebb feltevésekkel kísérleteztek.
Akadt például olyan nyelvész is, aki a Pécs nevet a Péterből igyekezett
nagy körülményességgel levezetni. De e kísérletek a kérdéseket csak meg
sokszorozták, a problémákat csak meghatványozták. Végül is egyik tudás
kutatónk látva, hogy a "bűvös körből" nem tud kitörni senki, levonva
a következtetéseket hosszú tanulmányban javasolta: a Pécs nevet for
dítsuk le magyarra, s legyen Pécs "Ötegyháza".

A történelem során a városnak három neve maradt fenn: Sophianae,
Quinque Basilicae és Pécs. Jelen kutatásaink arra vezettek, hogy mind
egyik név ugyanazt jelenti, s úgy véljük, hogy ezzel a mecsekalji település
nevének kérdése megoldottnak tekinthető.

Sophianae

Pécs keleti szomszédságában, Pécsvárad és Zengővárkony környékén
egy többszáz katasztrális holdon elterülő neolit-kori (5-6000 éves) - ed
dig a világon a legnagyobb ilyen - város feltárását kezdték meg az 1940
es évek elején. Az ásatásoknak a Dombay János által részben feldolgozott
eredményeit 1960-han adta ki - csak német nyelven - a Magyar Tudo
mányos Akadémia. E mű a leletanyaget ismerteti. így többek között meg
tudjuk, hogy amecsekalji kőkori emberek háromnegyed részben földbe
süllyesztett házakban laktak. E házak - szaknyelven "gödör-lakások" 
csupán fatetőszerkezetükben emelkedtek ki a földből.2 S különös dolog:
a pécsi székesegyház altemploma, amely sohasem volt kripta, illetve te
metkezési hely, pontosan e gödör-házak stílusában épült. Mindeddig nem
tudták okát adni e templom szokatlan süllyesztett stílusának. Ma már a
zengővárkonyi ásatások alapján világosnak látszik: e templom földmun
káját a neolitkorban végezték. A kultuszok azóta itt többször változtak,
de a templom megmaradt. E nagy termek azonban a régi időkben nem
pusztán istentiszteleti célokat szolgáltak, hanem tanácskozásra is, sőt na-

. gyobb veszélyesetén is ide gyűltek az emberek. Tehát a nagygyűlések,

bíráskodások, istentiszteletek helyei egyúttal biztonságot adó erősségek,

várak is voltak. Vácz Elemér is úgy v élí , hogy "földváraink nagy részé-
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nek keletkezése és alapítása messze visszanyúlik az őskorba, és később

az egymást követő népek ... csak átvették s átalakítottáka már meglévő

Báncos várakat''.s Hogy mennyire pontosan igy volt ez a pécsi süllyesz
tett templom-vár esetében is, többek közt bizonyítja az, hogya templom
északi oldalában ma is kristályos forrás buzog, ami sok szígetelési gondot
okoz napjainknak, valamikor azonhan ez biztosította az idegyűltek vízel
látását s ez szolgáltatta a mísztériumokba való beavatásokhoz. a rituális
tisztulási cselekményekhez szükséges vizet is.

A kőkoriak vallásáról keveset tudunk, de bizonyos, hogy a görögök,
kelták e korból sok mindent átvettek, továbbfejlesztve megőriztek. Igy
sok szokás, sok név maradt ránk. A déméteri, eleuziszi misztériurnok
ugyan máig "misztériumok" maradtak, a mecsekalji hajdani életre vonat
kozóan azonban néhány dolgot mégis elmondanak. Rendkívül figyelemre
méltó például az a jelenség, hogya Dérnéter-mitoszban oly nagy szerepet
vivő Haldes (Pluton) tiszteletének szentélye chtonikus jellegének megíe
lelően háromnegyedében a földbe volt süllyesztve. Aztán az is igen érde
kes, hogy Déinéter (Deus-mater) istenanya rejtélyes fiának, Jakkhosnak
szobrát, á misztériumokba való beavatás idején -- tavasztól őszig - hét
szakaszban vitték Jakkhos hegyéről Eleuziszba. Mintha összefüggés lenne
tehát a mecsekalji süllyesztett templom s az ettől nyugatra emelkedő

Jakab hegy között, amely alighanem a "Jakkhos" nevet rejti.
Déméter a termékenység istennője volt. A vele kapcsolatos misztéri

um az elvetett mag földberejtőzésének, láthatatlan csírázásának. akikelő
vetésnek. a dús aratásnak, a halálból feltámadásnak titkát őrzi, de nem
pusztán növényi, hanem állati és emberi vonatkozásban is. Déméter a ba
biloni Istar istennővel azonos, a gnosztikus rendszerekben pedig Sophiával.

Sophia a görögöknél az okosság, a bölcsesség istennőjének a kultusz
helye. Megtaláljuk ezt a szót a galliai Sopia folyónévben (alakváltozatai:
Supia, Suppia, Subnis), amelyet a rmai franciaországi Suippe, az Aísne
egyik baloldali mellékfolyója örökölt. Sophia nevét viszontlátjuk egy, a
folyó közelében levő település nevében is. A város neve ma is Suippes. A
mecsekalji Sophianae is előfordul "Suppianae" változatban.

A monda szerint a brtt-keltákat sa süllyedő Atlantiszból Hi Gadarn
vezette ki. Gadarn, a kelták megmentője, megistenült: a "bölcsesség is
tenanyja" magához vette, Gadarn egyesült Anaeval, A "hi" szó "isteni"
[elentéssel így lett Gadarn jelzője. Köztudomású, hogyakelták vallásá
nak, a druidizmusnak központja és szülőföldje Hi, illetve másnéven Híona,
i1letve Iona szigete volt, amely az Ir sziget északi része fölött, Skócia nyu
gati partjainál fekszik.

Különös, de nagyon figyelemreméltó dolog, hogya keleti féltekén is,
a "polinéziai teremtési mitosz szerint 10 volt az Ösegy,az első létező ...
10 szavának erejével létrehozta a fényt és a sötétséggel egyenlően osztotta
el a kozrnoszban. Hasonlóan keletkezett az ég és a föld, ezek oa férfinak
és nőnek elgondolt erők, akik szerető. ölelkezésükkel isteneket nemzet
tek".4 Ugyanígy érdekes az is, hogyaszanszkritban is megtalálható az
Iona szó "ioni" alakban, s itt is "szülőhely" - vulva - jelentése van.
Ioni, Iona tulajdonképpen azt [elenti: "isteni anyaföld", az lsten és a Föld
egyesűlése, az a hely, ahol lsten akarata megtestesül. ahol a Gondolat
világrajön, megszületik. Igy könnyen megérthető, hogy Hi és Ana (Anna)
összetételből lett Iona, De mi az Ana?

A míndenség atyja a keltáknál Addaí, vagy Dae (Dé) volt -azonos
a római Deus-szal - a "mindenség anyja" pedig: Anna, Anai, vagy Anae
(Ané). úgy tetszik, bár bizonyára egyedül állok e nézetemmel. hogy e
kétne-mű istenség nevét olvasztották össze a zsidók az egy lsten megjelö
lésére az "Adonai" szóban.

34~



A kelták a Míndenség Anyját különösképpen tisztelték. Ű testesi
~ette meg szemükben az Istenség szellemét, akaratát. A brit-kelták kiváló
asztrológusok voltak, IS bizonyos csillag-vallásban éltek. Asztrológusaikazt
tanították, hogy amikor majd a Kos-korszakbóla Halak korszakába lép
nek, a Halak arrtipolusában meg fog jelenni a csillag, s ,a "Szűz" a földre
fogja szülní fiát, aki megváltja az embereket a sötétségtől. Julius Caesar
is rögzítette azt a nézetét, hogy Chartrés, vagyis Carnutum lakóinak val
lása Británniából származik. Rouillard, francia író pedig 1609-ben elle
ket írta: "Ugyanaz a Szentlélek, amely Illés prófétát megvílágosította, fel
ébresztette a druidákat, s megnyilatkozott Chartres lakóinak száz évvel
a Megváltó eljövetele előtt; a chartresi templom egy jóslat révén alapít
tatott, amely Jézus Krisztus Urunk megtestesülése előtt hangzott el."5 A
Jóslat nyilván csak a Messiás eljöveteléről szólhatott. Tény mindenesetre,
hogy az első keresztény hithirdetők Chartresban a Mindenség Anyjának
szobrát találták, karján kisdedével. A druidák vallási kultuszának leg
alább is utolsó szakaszában, vagyis mintegy 3000 évvel ezelőtt, a Szűz

(a Halak korszakának antipolusa) egyre nagyobb szerepet kezdett játsza
ni. Hozzá könyörögtek, hogy "az elemek királyát", az "istenfiút" mielőbb

szűlje a földre, küldje közéjük és szabadítsa meg őket a sötétség hatalmá
tól. A kelták is vallották. hogy nemcsak a természet, hanem az ember is
megújulásra vár, illetve, hogy a kettő nem választható el egymástól, mert
osak a kettő együtt a világ. Tehát várták a megváltást. Az is tény, IS ezek
után nem is méglepő. hogy ,a zengővárkonyi ásatások a mecsekalji kelta
kultúra előidejéből szintén napvilágra hoztak egy azóta híressé vált szob
rocskát, amely a csecsemőjét szoptató "istenanyát" - régész nyelven
Magna Mater - ábrázolja."

lana tehát "isteni anya". "szent anya" jelentésű. A kelta shop szó
pedig annyi mint: stall, booth - tehát istálló, sátor, s azt is jelenti még,
hogy maga:slábú szék (templomban l), trónus, törvényszék, oltár; valami
olyan kultuszhely (L a lorettói litániában a "bölcsesség széke" megszólí
tást), ahol az igazságnak hódolnak, ahol ítéletet is mondanak, Az eredeti
leg "Shopiana" szó -- lásd a Kaiser-Caesar analóglát - majd "Shopianai",
vagy "Shopianae" három szó összetétele: ház - isteni - anya, azaz:
"anyának a szent háza, sátra." A néma h-t az s után elhanyagoltak, vi
szont az i előtt jobbára meghagyták, Pécs esetében azonban itt is inkább
elhagyták.

Quinque Basilieae

A kereszténység megjelenésével a termékenység pogány istennőjé

nek helyét Krisztus Anyja. Szűz Mária foglalta el, aki a magyarság Nagy
boldogasszonyával is azonosult. A pogány mitológia szerinta:z ősi ötödik
hónap utolsó napját. azt a napot, amikor az Oroszlán a Szűzet megtermé
kenyíti, a két hónap egymásbaolvadását, az Asszony Napba-öltőzését ("És
nagy jel tünék fel az égen: egy asszony, akinek öltözete volt a nap" 
Jel. ll. 1.), augusztus 15-ét a katolikus egyház is megazentelte. S vajon
véletlen-e, hogy a Szűz ősi jelképe az öt kalász, az öt kenyér?

A mitológiákban a tritonok hímnemű víziistenek voltak és a "vizek
atyjának" jövetelét háromhangú kürtjükkel jelezték. Ismerünka:zonban
bizonyos háromhangú dallamokat, trikordokat, melyek hol megmaradnak
a három hang határán belül, hol megteszik a döntő lépést a pentaton ki
bővülés felé. Az ilyen trikord-képlet hol három szomszédos hangból kép
ződik, hol terc-hangköz választja el egymástól a trikord két hangját. A
trirtoniából tehát - míként a Genezisben a férfiből a nő - így született
meg a peritatonia. Kimutatták már. hogy az ötös szám az anyajogú szám-
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rendszerek alapeleme." A Iélhangnélkülí ötfokúság tehát a növénytermelő

matriarchális kulturák Hangsorainak alapvető építőanyaga volt. A kato
Iíkus egyház ezt az ősi magaskultúraí hagyatékot őrzi gregorián énekében.
Nem véletlen az sem, hogy a rózsafűzér is öt tizedből áll.

Az óeurópai pentartónia nyomai elsősorban a Földközi-tenger mellé
kén találhatók (Szardinia, Dél-Itália, antik Görögország). A kelta műve

Iődés alaprétege. mínt köztudomású, ugyancsak (atlantiszi eredetű) me
diterrani jellegű. így lett, Pannónia és benne elsősorban Sopiana a medi
terraneum tellurikus kulturájának legszélső hordozója,

De nemcsak Európában van nagy szerepe a hangnak, dallamnak. ha
nem másutt is. Azsiáhan és Afrikában ma is számos olyan nyelvet isme
rünk, amelyekben az intonáció, a tonéma játssza a főszerepet. Valóságos
dallamnyelvek ezek. így könnyen érthető, hogy ,a yoruba, a bantu, vagy
zulu ember nyelvének egyes szavaira ráismer akkor is, ha Iüttyszó, vagy
síp adja vissza dallamukat. A szavak akcentusát "ették át a hangszerek
is. A szarutülköt, a pánsípot a libériai jabo ezért egyenesen "beszélő szer
számnak" nevezi.8

Az óeurópai pentatónia jellegzetes hangiszere a pánsip, illetve egy
ágú fuvola. E fuvo1a hosszúságát, teháta hangmagasságot, nem .a vélet
lenre bízták, hanem szakrális módon állapították meg. Ha pedig egy hang
szert szakrális módon szerkesztettek meg, ugyancsak természetes, hogy
magának a szakrális lénynek a tiszteletére emelt épületbe is beépítették
azt a jelet, számot, amely a Lényt kifejezte. Nemcsak a hangszerek, ha
nem az épületek is tudtak beszélni. A zene arányaít, proporcióit, a dallam
akcentusát az építészet is átvette. A Szűz szent ötös száma volt Sopiariae
kelta kultuszhelyébe is beépítve, s ugyanezt vették áta bazilikát építő

rómaiak is. A rómaiak a meglévő templomot csak római módra moderni
zálták : valószínűleg a kőbélletet s a kőoszlopokat is ők készítették, de
míndenesetre a kőboltozattal ők alakították bazilikává. A rómaiak a
templomot, s az erről elnevezett települést a saját nyelvükre fordították
le, s igy lett Sophianae latinul Quinque Basilicae.

A római fennhatóság azonban nem sokáig tartott. Róma 3-400 év
alatt lassan feladta Pannoníát, nem harccal, erőszakos nyomásra, hanem a
belső erők csökkenése szerint: először Alsó-Pannoníát, majd a nyugati
részt, Felső-Pannonlátüríti ki fokozatosan. A banbár jövevények közt az
első szervezett ellenfél, a hún, szerződéssel veszi birtokába Alsó-Panno
nián, Pannónia Valeriát, Aetius pedig 427-ben már Pannonia Superiort is
átengedi hún szövetségeseínek.

A IV. századtól tehát a Dunántúlon megindult a népvándorlás, melyet
a keleti gótok kezdtek meg, majd a longobárdok folytatták, hogy az ava
rok újra 300 évre megtélepedve megállítsák ezt az egymásra torlódó ára
datot. 769-ben aztán Nagy Károly hosszú évek véres 'küzdelmeivel meg
törte az avar uralmat, s a frank birodalom hűbéreseivé tette őket. E sát
razó néphullámok. ha tervszerűen nem is pusztították a kelta, illetve ró
mai maradványokat, bizonyos, hogy nem is tartották karban. Ilyen kö
rülmények között természetesen merül fel a kérdés: 430 előtt, Attila ural
kódása előtt már öt bazilika lett volna Pécsett? Ez má,rcsak .azért sem
nagyon tételezhető fel, mert hiszen ekkor még Rómában sem volt eny
nyi.? Rómában is csupán a II. század végén kezdtek a keresztények önálló
templomot építeni. Addig és még utána is több évszázadon keresztül ál
talános szokás volt magánházban, esetleg magánháznak e célra átalaki
tott oratóriumában mísézni.J" A Concilium Quinisextum, amelyet 692-ben
tartottak Konstantinápolyban, 31. canonjában még ilyen határozatot ho
zott: ,.A papok, kik magánházban lévő oratóriumban miséznek, vagy, ke
resztélnek. csak a püspök engedelmével tehessék ezt. II Bizonyosra vehető
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·tehát, hogy 430-tól 769-ig, Nagy Károly uralkodásáig, e zavaros, keresz-
ténynek 'egyáltalán nem mondható kor Pécsett egyetlen bazilikát sem
emelt. Nagy Károly uralkodása idején osak a meglévő régit javíthatták
ki, s ezt szentelhette fel Liupram'm érsek.

De lássuk, milyen Iehetett ez a Liupramm által felszentelt templom?
A székesegyház altemploma Európában a harmadik legnagyobb. csak

a francia dijoni Sainte Benigne (elpusztult), a velencei San Marco és a
stayerországi gurki elázik meg.12 Eredete - mint a hasonló külföldieké
is - a távoli történelmi időkbe nyúlik vissza. Rendeltetését kutatva meg
állapítást nyert: az altemplom nem kripta, nem temetkezési hely, nem
szerves része, nem tartozéka a föléje épült bazilikának. Az alsó is, a felső

is önálló templom. Az alsó templom három apszisos, három hajós, öt csar
riokos bazilika. A középső hajót két oszlopsor három csarnokra tagolja, ,az
oldalsó hajókat pedig oszlopokból és pillérekből álló sor határolja el a
középsőtől. Az apszidiolok szélessége oa középső apszis, a nagy apszis csar
ndkainak szélességével azonos. A boltozatválasztó övek is tervszerűen

csatlakoznak a pillérekhez, falsikokhoz és az oszlopfejezetekhez. Tökéle
tes architektonikus egység. Pontosan Eleuzisz templomának rnintájára
épült, mely szabályos négyzetalakjával különleges rendeltetésének meg
felelően valamennyi görög templomtól különbözik.

A felső templom, amelyet később azalsóra építettek, szintén ennek
szerkezetét követte, mert ,az alsónak alapjaira, apszisaira is épült. A há
rom apszis pedig azt mutatja, hogy a felső templom, amit ma székesegy
háznak hívunk, nem három, hanem öt csarnokos volt.

A felső templom jelenlegi alakja a korábbi öt csarnokosbólalakult ki
három csarnokossá. így érthető a.hajóválasztö pillérek egymástól való szo
katlanul nagy távolsága is, ami minden szakértőnek már az első tekintetre
szemet szúr. Nem állunk azonban értetlenül ezzel ,a jelenséggel szemben.
ha a főhajóba beleképzeljüka hajót háromesarnokraosztó két oszlopsort,
amelyet valamelyik átépítés alkalmával távolítottak el. így a pécsi ese
tébenolyan bazilika áll előttünk, amelynek két mellékhajója keskeny. fő

hajója azonban rendkívül széles,
Véleményünk szerínt a Quinque Basilieae név titkát a dóm európai

viszonylatban is kiváló helyet elfoglaló alsó és felső temploma fejti meg.
Abból ered a név, hogyadómnak öt csarnoka volt, illetve, hogy az eL8&'
nek,az ősi altemplomnak ma is öt csarnoka van.

Kírályrcsarnok görögül: "hé sztoa bazilika". A "bazilika" szót a ró
maiak a görögből vették át, s ezt amelléknevet főnévként használták.
Amikor pedig a pécsi bazilika különleges, híres ötösségéta rómaiak je
lezni akarták és a bazilika. főnévhez jelzőként a "quínque" számnevet
kapcsolták. akkor a nyelv törvénye szeririt a basilíca szót többesszámba
kellett tenni. így keletkezett a Quinque Basilicae, vagy az ugyanezt .je
lentő Quinque Ecclesiae név. De természetes is, hogy erről az ősi jelleg
zetességről kapta a település isa nevét, mert hisz egy szállást nem.akkor
neveznek el, amikor már erősen kiépült, amikor már várossá fejlődött,

vagy már éppenséggel öt darab bazilikája is Vian.
Quinque Basilieae tehát nem azt jelenti, hogy Pécsett öt bazilika. na

nem azt, hogy ötös bazilika, azaz ötcsarnokú templom volt. A számnév
nem más, mint a templom jellegzetességét, ritka hírességet kifejező jelző.

Pécs

Nem csodálkozhatunk azon, hogy kutatóink ra Pécs nevet is az öt
egyház, az öt bazilika elméletének támogatására használták fel. És lát
szatra egyszeru is az eset: Pet Crkvi öt templomot jelent, tehát ebből a
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szláv szóból származhatott a "Pécs" név is. Szerintük míg a magyarság
kulturrétege a város oklevélformáját őrizte, addig az egyszerűbb nép "át
vette a könnyen kiejthető Peuce, Pe eu, Pecuj formát, a mai szláv Pécs
névnek ősét". Érvelésüket azzal is igyekeztek alátámasztani, hogy Öszer
biában, a hajdani avar Rigómezőn is van egy Pécs nevű helység. Akadt
néhány óvatosabb kutató is,aki a szláveredethez ragaszkodott ugyan, de
Pécs nevét a "Pest" névvel próbálta azonosítani mondván: Pécs is mész
égető hely volt, s Pécsett ma is van Meszes hegy nevű városnegyed, tehát
erről a "kemencéről" kapta a város a Pécs nevet. Ennek az érvelésnek
azonhan megvan az a sarkalatos hibája, hogya Meszes nevű keleti vá
rosrész nevét sohasern jelölték szláv névvel, amellett itt csupán napja
inkban épültek modern bérházak, vagyis csupán napjainkban terjed ki
erre is Pécs városa.

Am nézzük a tiszta sor látszatát keltő Pet Crkví-ből való származta
tást, Aki a szláv nyelvek alkatát s az etimolegiát kicsit ismeri, tudja, hogy
főnév nem rövidülhet meg annyira, hogy míndössze egy hangja ragadjon
a jelzőjéhez. Lehetetlen az, hogyaszámnévi jelző elszakadjona névszótól.
önálló életet kezdjen, s mint helynév így maradjon. Már pusztán ez a
tény megsemmisíti a Pet Crkvi - Pécs képzeimét. Ha pedig Magyarcr
szág helységnévtárába kicsit is bepil1antunk, rögtön szemünkbe tűnik,

hogy Pécs-változatokkal tele az ország. Csupán a tiszta Pécs-alakokból
íme néhány mutatóban: Zalában van Nagypécsely. Szilágyban Peosej,
Pest-Pilisben Pécsiszállás. Szatmárban és Mosonban is van Péesytanya,
Szatmárban Pécsyhatház, kicsinyítőképzővel ellátott az aradmegyei
Öpéoska, Péeskaszenttamás, Magyarpécska. Nógrádban van Pécsköpuszta.
Sárosban Pécsújfalu, Temesben Uj pécs, Baranyában Pécsvárad. De nem
folytatjuk ezt tovább. Mindenesetre, aki Pécsett még mindig az öt bazili
kát, vagy öt templomot keresi a város születésének idején, annak a leg
alább itt felsorolt helységekben is öt-öt templomot kellene felmutatnia.
Egyébként is meg kell jegyeznünk, hogya szlávok, a szerbek a számukra
idegen Pécset .,Pecuj"-ra szlávosították, Pet Crkvinek sohasem hívták.
'Dény tehát, hogy Pécs nem lehet semmiféle szláv szó származéka, korcsa.

Tudjuk, a templom régen egyúttal mindig vár is volt. Sophianaet
nemcsak a rómaiak, hanem utánuk az avarok is használatba vették, s
pénzüket, kincsüket itt őrizték. Hogy Pécs fontos avar erősség, nagy avar
város volt, arról a város tőszomszédságában is talált tömérdek avar sír
tanúskodik. Az avarok itt csaknem 300 évig független birodalmukban él
tek, s utána is még újabb 100 évig, de már mint Nagy Károly legyőzött

jei, a frankok hűbéresei. A magyarok bejövetelével tűnnek el, illetve
olvadnak fel azavarok a rokon magyarságban.

Az első írott magyar adatok Pécs nevéről 1235, 1258, 1290 körüli idő

ből származnak.te Semmi jele, hogy előtte is bármikor másnak mondták
volna, mint Pécsnek. Már most tudjuk, ha egy honfoglaló nép nem vesz
át elődjétől egy városnevet, akkor ezt azért teszi, mert az előd által hasz
nált nevet nem érti, s így kénytelen a Baját nyelvén elnevezni, vagy leg
alább is - ez is szokásos gyakorlat -r-:-- a saját nyelvéhez ferdíteni, igazí
tani a szót, Nyilvánvalónak látszik tehát, hogy a római Quinque Basílícae
~árosát még az avarok nevezték el Pécsnek. s mivel az avarok nyelvét a
magyárok értették, a nevet továbbra is használták. De mit jelerrtett ez
a név?

A csángóknál "bécs" annyit jelent, mint pince. vesszővel befont falú
pince, hogy be ne omoljék. Jelent azonban még [uhaklot is. A moldvai
Lábnik nevű községben van egy dűlőnév: Béoskuttya. Magyarázata:
templom előtti kút, templomnak a kútja.!" Rendkívül figyelemreméltó je-
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lenség az, hogy Göcsejben is van egy helység, melynek neve: Becsvölgye,
s e dimbes-dombos falu is a dombon lévő templom völgyében húzódile

Láthatjuk tehát: bécs jelentése: pince, akol, templom. A "templom"
és az ,.akol" fogalmak párhuzamosságáttalán jobban megértjük, ha arra
gondolunk, hogy a pap: lelkipásztor. A szóbanforgó templom azonban
"pince" is, mert főldbesüllyesztett helyiségről van szó. Bécs és pécs azo
nos jelentésű, a szókezdő hang lágy ej tése a szó értelmét nem változ
tatja meg.

Tudósaink nagyjából megállapodnak abban, hogy "Bács, Bécs és Pécs
névvel jelölt helyeink gyepürendszerünkben sáncokkal erősített helyet je
lölnek", s azt is rögzítik, hogy "ezeket mindig törökös rokonnépeink te
rületén találjuk meg".l5 Tudósaink azonban alig merik kijelenteni, hogy e
helyek hún, vagy legalább is avar elnevezések.tf Az óvatosságra egyetlen
érvűk, hogy az avarok nyelvét nem ismerjük. Igaz tény és való, hogy az
avaroktól írott nyelvemlékünk nem maradt fenn. Köztudott dolog azon
ban, hogy a honfoglaló magyarság az itt talált avarok nyelvét értette, fel
szabadított rokonként bánt velük, egyenrangú félnek tekintette őket. Ez
az oka annak, hogy kőzépkori krónikáink egy része is a magyarság be
jövetelét .,második honfoglalásnak" tartja. Ez volt az oka annak is, hogy
az avarság egyik napról a másikra beolvadt a magyarságba, "magyarrá"
lett. Az avarok nyelvét ilyen körűlményekközött nemhogy nem ismerjük.
de a mai napig szavaikkal is beszélünk. Csak a legtermészetesebb, hogy
a honfoglaló magyarság továbbra is használja az avarok helymegjelöléseit.
hiszen értette, hogy egy helységet miért hívnak Pécsnek. A magyarság
ezért nem adott más, "magyar" nevet a földbesűllyesztett vártemplomú

. városnak. A "Pécs" elnevezés számunkra ma már- csak azért homályos.
mert süllyesztett várat, templomot ezer esztendeje nem építünk, s emiatt
azután nem érezzük már a szóban ,a "becshelyet", az értéket, a kincset,
'pénzt őrző várat - viszont ma is mondjuk, és ma is értjük, hogy mit je
lent, ha valaki valamit "becsben" tart".

A mecsekalji város legősibb, legalább háromezer éves neve tehát
kelta: Sophianae (Sopianae). Ennek latin fordítása: Quinque Basilicae.
Ezerötszáz év óta magyar: Pécs. Vártemploma, a székesegyház altemploma
pedig, amiről valamennyi nevét kapta, hatezer esztendős.

JEGYZET. 1 Gosztonyi. szövegben i. m .•(Pécs, 1939)25. 1. - 2 János Dorribay : Die
Siedlung und das Graberfeld in Zengővárkony. Beitrage zur Kultur des Aeneoüthtkums
ln trnzarn. (Bp., ~9(0), a ház ábrája : 64. L - 3 Vácz ElJeméI': Nógrád vára történetéhez.
Domanovszky-Emlékkönyv. (Bp.. }937) 591. 1. - 4 Hans Damm: Kanaka (Bp., 1961) 337 L 
5 Roui1laJ:od: Parthenie ou l'Hlstoire de I'égtíse de Chartres (P., 1609·) 16. L - 6 J. Dombay:
L m. ábra a címlapon is. - 7 Graebner, F.: Das WeltbHd der Primitiven (München, 1§24)
lU. 1. - II Szabolcsi Bence: A primitiv daüamosság: a hanglejtésből az ötfokúságig. Em
lékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik szütetésnapjára. ,(Bp., 1943) 21. L-V. ö.: D. M.
Beach: The science of tonetics and itsapplicMion to Bantu Ianguages, '(Bantu Studies.
1924); u. a.: The pbonetics of the Hottentot language (Cambridge, 1936') 124, s köv., 235 s kőv.
L - 9 Gerecze Péter: A pécsi székesegyház (Bp. 1893:) 3'6. L-V. ö.: Bunsen: Die Bas.i1i:ken
des christlichen Roms. (Müncheri, Cottasche Buchh.) 15, s a köv. L - 10 Concilia. Ed.
Labbé L 1506. L - 11 Oregoruns Naz. Oratio VIII. Editio Maurinorum I. 229 L - 12 Henszl
mann trnre: Magyarország ókeresztény, román és átmenet stylü mú-cmíékeínek rövid is
mertetése (Bp .. 1876) 59 és 73 I. - V. ö.: u. az : Pécsnek 'középkorí régtségeí a "Magyaror
szágt régészett emlékek" I. k. I. részében az összehasonlítások tagtalását 68--71. L 
13:t. n. (t12OO) ,(35() 404: ad magnam vtarn publteam. per quam in civita.tem itur Quinque
Eccliesiae ... adpredictam víam Pechyuth vocatarn Fejér lin. 432. L - a következő ma
gya'r adat; 12.581259: '" villicum et ciues de nouo Pech in vararüno ... (Pécsvárad) Fejér
IVf'2. 491-3. 1. - a következő: É. n. (1290 körül): comes Punch Petrus r.umoardus magister
Petrus fmus Benche de partibus Peechyensibus. (Monumenta Strigoniensis, li. k. '475. 1.) 
ezutá'!1 már egyre sűrűbben: 12l.l5: ctvís Pecchyensls. 1297: cives de Peech, stb. (Reute.r
camillo szíves ú1lmutatása alapján) - 14 A moldvaí xjejcsánböt, Lálm1kból abaranyame
gyei EgyMzaskozárba, Szárász községbe telepített csán:g6któl általam feljegyzett nyelvi
tény. - 15 Belitzky János: Tanulmányok Budapest multjáh6l, (VI. k .. 1938.) 88. 1. - 16
Choínokv Jenő kivétel. ő avarnak mondja a Pécs nevet: "Le~nyugatibb földváruk a ró
mai Viridobona rornjatban van, innen származik a város magyar neve, Bécs. mert becs.
náes. pécs. bécs avar gyűrűt jelent". Hazánk és népünk "gy éV·~?I"€den át. (Bp., 1'934.)
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NÉGER KÖLTŐK CSANÁD BÉLA FORDÍTÁSÁBAN

JÖN A N:EJGER (Litánia)

A négernek nincs semmije, nincs semmije!
El vele

Egy garasa sincs.
El vele

Esze sincs.
El vele

Öntudata sincs.
El vele

Csak izma van.
El vele

Nem, Úr Jézus!
Nem, Úr Jézus!
0, nem, Úr Jézus!
Kérdezzétek meg a liliomfehér Jézust!
Nem, Úr Jézus, nem!
Kérdezzétek meg a Uliomfehér Jézust,
miért alkotta ilyennek a feketét!

El vele
A fekete nem marad mindig a földön.

Nem, Úr Jézus!
Van aranya.

Igen, Úr Jézus!
Szerez majd észt.

O, Úr Jézus!
Gondolkozni kezd.

0, Úr Jézus!
Könyveket olvas.

[gy lesz, Úr Jézus!
Nem koldul soha többé.

Nem, Úr Jézus!
Szükség van rá !

Igen, Úr Jézus!
Nem lesz iszákos soha többé.

Nem, Úr Jézus!
Nem játszik bolondot soha többé.

Nem, Úr Jézus!
Jön a néger!

O, Úr Jézus!° is valaki!
Dicsértessék az Úr Jézus!

R. E. G. ;4. r m a t t o e

KYRENEI SIMON

Nem szólt egy szót sem, nem beszélt,
mégis értettem én.
Néma beszédje sziven ért,
mint lassan jött felém.

Keresztjét vállra nem veszem, 
küzdöttem ellene, -
osak azért vitetnék velem,
mert bőröm fekete.
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De ő a kínhalálba metü,
s szelid volt végtelen.
Ily fénnyel teli két szernet
nem láttam sohasem.

Keresztjét már én is viszem.
Érette vállalom,
amire rá nem venne sem
ostor sem hatalom.

C o u n t e e C u l l e n (Északamerika)



EMLÉKEZÉS

Ó, NOÉ

Nem látod már e világ fényeit,
nem hallgatod mindennapunk zaját,
néma a szád, és hideg a kezed, .
anyám, anyám, Ó, Thembu-Klán virága ...
Te váltottad örömre bánatunli,
s most kietlen a ház, mert nem vagy itt.
Ö, életforrás, mosolygó vigasz,
mi hát az életünk? - szemvillanás
vagy meteor, mely tűzben titcikáz
az égen, és időtlen űrbe hull ?
Jaj, szörnyű nagy folyamot látok én,
a világ könnyeinek folyamát:
zuhogva zúg az idő völgyein,
vizeit táplálják az otthonok;
hol jaj zokog: HA kedces már nem él."
Anyám, anyám, .6. Thembu-Klán v'irága ...
Sz6lj: lehet-e, hogy végünk a halál,
mely mindenkit elér, e szörnyű sors 'J
Te, Titokzatos, te, Mindentud6,
világositsd tanácskérő agyunk!
Hogy is feledhetném el hű szavát,
j6ságát, tiszta gondolatait?
Szívünk szeretet lánca köti át,
s ez azt susogja halkan, szüntelen:
Te nem haltál meg, most is élsz, anyám! 
Mindig velünk van. akit szeretünk.
Él Megváltóm, és tudom, ő is él,
anyám, anyám, 6, Thembu-Klán virága.

J a m e s J o lob e s (Afrika)

Ö, Noé, közeleg az Úr nagy vizözönnel.
Légy csöndben és figyelj!
Az Úr Isten leszálLt egy barna felhőn,

s bűnös és gonosz emberekhez fordította arcát,
és kinyilatkoztatta: elpusztítja a földet.
Noéhoz sz6lt, és Noé csöndesen fiQyelt.
Igy sz6lt: Noé, parancsolom, építs egy bárkát,
jó nagyra és tágasra építsd,
azzal kell áthaj6znod a szörnyű áradást.
S amint az Isten parancsolta, meghagyta neki,
Noé elkezdte vágni a fákat.
Úgy csengett a fejsze hangja, mint az itélet,
s a fűrész tuirsoaoa hívta bánatra a bűnöst.

Midőn kész lett a bárka külseje,
kamrákat épített belé, s akkor lett teljes a munka.
S ő szólítgatni kezdte az állatokat,
hívta az ökröket, tevéket, kengurukat,
meghívott minden állatot, - és embereket is.
Akkor az Isten pusztítani kezdte a földet,
fölemelte kezét a magas égig,
letaszította a napot és holdat az égről,

elsüllyesztette a hegyeket, és fellázitotta a tengert,
zúg6 szeleket és viharokat küldött.
összezúzta a hegyeket és széttépte a partokat,
és szólt: Ez a kor pusztuljon el örökre.
O, Noé, közeleg az Úr nagy vízözönnel . . .

Néger spirituale
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FÜGEFA

Szép fügefa, mért nem teremsz gyümölcsöt ?
Fények forrása, mi lett fényeidből ?
Ember, értelmes ember, mit csillálsz ?
Nagyobb testvér, hogy bánsz kis testvéreddel?

J a ID e s O t o (K(1,r'·.?~lm)

TIMUKIRO

Elmúlt az éjszaka, elmúlt az éjszaka, kedveseim !
A hajnalpír ragyog ránk.
Nem perzselő ez, nem nehezíti vándorutunkat.
Jőjjetek, menjünk, míg harmatos a föld.
Siessünk a királyhoz!
A nagy mezőkön térdre esünk előtte,

és néki ajánljuk dicsérő énekünket.
Siessünk hát, siessünk hát, siessünk hát,
és ajánljuk fel énekünket.

Menjünk, menjünk mindnyájan és lássuk Űt!

Mint egykor FüZöpöt, úgy hív minket 1.8: Jőjj és lásd!
Bizony, barátaim, legyünk mindnyájan. bátor férfiak.
Ismét kiált, így hívogat: Jőjj és lásd!
Ti, Isten gyermekei, ne feledjétek, írjátok szívetekbe:
Visszafordulni nem szabad!
Legyünk erősek, legyünk erősek, legyünk erősek,

és vissza ne nézzünk.

Igen, erősek leszünk, igen, erősek leszünk!
Bár tudjuk jól:
Olyanok vagyunk, mint a kicsi gyermekek.
De nem szabad félnünk az úton.
Mindnyájunk szívében lángol a vágy,
csak odaérjünk már, és elmondhassuk a többieknek is:
Mindnyájunkat szeret Megváltónk! Ne aludjatok!
Világosodik, világosodik, világosodík!
Nem szabad újra elaludni!

Fölkelt a 1WP ! Fölkelt a nap !
Értsétek meg a hivást ti, férfiak,
kik napjaitokat a sörösüvegek mellett töltitek:
A Megváltó mindenkit hív magához!
Ti örege/c. ti, nagyanyák, jőjjetek ti is végre már,
halljátok meg a hívást: Jőjj és lásd!
A keresztség a legnagyobb öröm és a boldogság adománya.
Jőjjetek mind, jőjjetek mind, jőjjetek mind
és hajítsatok el a varázsszereket!

V II II á s o s é n e k (Tangan'l/Íka;

-
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MINDENKINEK MEGVAN A MAGA ÉJSZAKÁJA
írta Julien Greea

Az utca, ahol a taxiból kiszállt, nem messze feküdt a nagy központi
pályaudvartól,amelynek közelségéről tompa rnorajlás árulkodott. Wilfred
hatalmas, sötét és csöndes házak mentén haladt előre néhány lépésnyit.
majd egy szélesebb utcába tért be.: ahol egy csomó nyomorúságosan öl
tözött ember várakozott némán a templom előtt, A Ferencesek kolostora
volt ez, ahol minden este enni adtak a szegényeknek. Az emberek leg
nagyobbrészt zsebredugott kézzel álltak ott, és halkan beszélgettek, mi
alatt a sor, végtelen lassúsággal, egy-egy lépésnyit előre haladt. Egyikük
sem lépett a templomba, amelynek ajtaja félig nyitva volt. Odább igye
keztek, a hosszú épület felé, amelynek ormát kereszt díszítette. Két lép
csőn át tűntek el a házban s ha egy kicsit várt az ember, megint meglát
hatta őket, amint egymásután, egy másik, távolabbi ajtón át kijönnek.

Wilfred átvágott a szegények sorfalán és fölment a templomba ve
zető lépcsőn. Pillantasok kisérték útjában, érezte, hogy tetőtől talpig vé
gigmustrálják sa pillantások nem voltak jóindulatúak. O legalább is így
gondolta, mert már reggel óta az volt az érzése, hogy mindenki gazdag
nak nézi és azt is sejti, hogy jelentös összeget hord magánál. Csupán egyet
len villanykörte világított a tágas, boltozatos templomban, ahol menedékre
lelt. A boltozat embernagyságnál alig magasabb tömör oszlopokra támasz
kodott. A hosszú fekete padokban néhány fejkendős asszony imádkozott
csöndesen. Az oltár előtt az apró kis vörös lámpa úgy világított a szentély
félhomályában, mint a szikra sa levegőben a tömjén és a viasz kissé
unalmas szaga terjengett,

A fiatalember a szenteltviztartóba rnerítette ujja hegyét és keresztet
vetett. Egy pillanatig az oltárt nézte,aztánaza.sszonyok körvonalait.
Egyetlen hang nem szűrődőtt át ezeken a falakon, amelyek közt mintha
megállt volna az idő. Gépiesen térdelt le a templom egyik sarkában, de
nem tudott imádkozni. "Hogyan fogjak hozzá ?" - tűnődött.

Határozott szándékkal jött ebbe a városnegyedbe és ebbe a temp
lomba, amelyet jól ismert. A templom Szent Ferenc nevét viselte és akár
csak Szent Ferenc, ő is szét akarta osztani minden vagyonát a szegények
között. A vagyona az a pénz volt, amelyet eddig bankban tartott. Nos, a
szegények itt álltak a templom előtt, de megfélemlítették és nem tudta,
hogyan szóljon hozzájuk. Ha már egyszer ez a szeszélyes gondolata tá
madt,a legegyszerűbb lett volna, ha rábízzaa pénzt egy szerzetesre; aki
aztán valamelyik jótékonysági szervhez továbbítaná - de érezte, hogy
ez nem lenne ugyanaz. Megint csak a bank íntézne mindent. Egyszerű

pénzügyi műveletté válnék az egész és ő nem Iáthatná meg Isten moso
lyát, amint a szegények szemében tükröződik. Ha tudnák, bizonyára bo
londnak 'tartanák. Csak őrült, vagy részeg lehet,aki ötven szegénynek:
bankókat kezd osztogatni az utcán. A felebaráti szevetetet nem így kell
gyakorolni. Régebben talán, a barbár ősidőkben, lehetett igy is. Manap
ság azonban már mínden meg van szervezve. Úgy juttatunk a szegények
nek, hogy nem is látjuk őket. S így nem érhet bennünket az a kelle
metlenség, hogy szemtől-szembekerülünk velük.

Hatalmas sóhajjal, amelyet idejekorán visszafojtott, a kezébe temet
te arcát. Ha a szegények szemében Istent akarjuk meglátni, akkor nem
szabad félni a szegényektől. és Istentől sem. Szerencsétlenségére ő félt..
Az elmúlt éjszaka óta reszketett, nem a testében, hanem egész valójában,
mert lelke mélyén egy egyszerű kijelentő mondat öltött formát egyre ha
tározottabban, egyetlen szóból állt csupán a mondat s olyan volt, mintha

351



egy vékony, de mégis fülsiketítő hang ismételgetné szabályos időközök

ben: "Elvesztél". Valahányszor a hangot hallotta, mindig tagadólag ráz
ta a fejét s azt mondta: "Nem." De a hang nem akart elnémulni.

Három lépésnyire tőle széles, sötétszínű fából faragott gyóntatószék
állott, súlyos fekete függönyökkel. Wilfred régtől fogva ismerte az ilyen
fajta gyóntatószékeket ! Ha félre is húzzuk a fekete függönyt, az újra
bezárul mögöttünk és tetőtől-talpig eltakarja az embert; sötét éjszaka
borul a belépőre, nem láthat semmit, és ebben a rnély sötétségben csak
két, vakként tapogatózó hang hallatszik, a pap és a gyónó hangja.

"Ma este nincs hozzá erőm", gondolta. "lts különben sincs itt senki.
De holnap, holnap reggel." Egyszerre eszébe jutott első gyónása, a zavar,
a szívdobogás s aztán a hirtelen öröm, amely a föloldozás pillanatában
szakadt rá. Akkoriban semmi különős gyónnivalója sem volt - de most.
Elképzelte a súlyos fekete leplet - maga körül s mintegy önmaga fölött
-, amely elhatárolja őt a világtól és a megvesztegethetetlen lelkíismeret
nek szelgáltatja ki. Mélyre kellett ásnía emlékezetében, hogy míndent an
nak a belső, különös világosságnak fényébe emeljen, amelyben az emberi
boldogság oly gyakran látszik bűnös gonoszságnak.

lts újra ott látta magát a folyóparton Phoebével, a tavaszi éjszaka
telített édességében. A föld minden áromája ott illatozott az asszony ha
jában, a karjában tartotta őt, és ennek a percnek az emléke gyöngédség
gel töltötte el a szivét. Veríték gyöngyözött a homlokán és oly erővel szo
rította össze összekulcsolt ujjait, hogy megroppantak a osontjai. "Nem
tudok ..." suttogta, "nem tudok nélküle élni". "Nem tudsz," felelte a
hang józanul, "és éppen ezért vagy elveszve."

Fölállt és halkan az imádkozó asszonyok egyikéhez közeledett, rnint
ha 8JI1nak áhítatából, annak bizalmából akart volna elragadni egy keve
set. Holnap reggel ...

Az oltárra emelte szemét e úgy mondta gondolatban: "Megígérem
neked." Letérdepel a szőrnyűséges fekete függöny mögött és mindent meg
vall. Hallja majd a saját elfulladó hangját,ahogy szakadozottan elmeséli
viszonyát Phoebével, attól a pillanattól, amikor először látta, egészen ad
dig, amíg magához ölelte őta fák alatt. Ennyi lett volna az egész? Nem.
Hátra volt még a többi, a tisztátalanság, atalálkozások, a gyönyörűség

rögeszméje,az a szakadatlan és mindent betöltő vágy, hogy egy emberi
lényt birtokoljon. S nem volt-e valami még ezen felül is ? A padban ülve
mélyen előregörnyedt - homloka színte a térdét érintette -, igy töp
rengett. És ekkor hirtelen Max jutott eszébe. Felebaráti szeretetből aztán
igazán gyöngén vizsgázott ezzel a ezerencsétlen bolonddal szemben, "Hara
gat tápláltam ellene szívemben", mondta magában, mintha már egy má
sik emberhez beszélne. "Bizony rosszul vizsgáztam ..." Tétovázott kissé:
"Rosszul vízsgáztam szeretetből." Azt akarta mondani: felebaráti szere
tetből,de úgy érezte, túlságosan erőtlen az a szó, Nem felebaráti szeretetre
vágynak az emberek.

,Szeretetből vizsgáztam rosszul", suttogta halkan tenyerének üregébe.
Ez a mondat tolu1t a szájára, szinte nyomatékkal buggyant ki, de

így elsusogva úgy érezte, nevetséges, majdnem visszataszító, hiszen vé
gül is Maxról van szó. S ezt sohasem mondhatja meg a fekete függöny
mögött.

Es Phoebéről sem tudna mondaní semmit, nem tudná néhány csupasz,
szegényes szóban föloldani szerelmének esztelen ferróságát. a dallal te
litett éjszakát, az önmagát átadó asszonyi testet s a hajába, a nyakába
suttogott szavakat, Igen; átadta magát az asszony, kiszolgáltatta magát
neki, és a karjában volt. Újra átélt most mindent, osak a szemét kellett
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behúnynia s az arcát a k:étnagy kezével ieltakarnia, Azt hihették róla,
hogy imádkozik. De nem imádkozott, ott volt a folyóparton és az első

szerelern mámorával szeretett egy asszonyt. Azt mondta Phoebe: "Ne
menjünk még vissza ... sohase tér vissza ez a pillaillat ..."

Sokáig ült így görnyedten, haja kúszáltan lógott a homlokába, olyan
mélyen hajolt előre, hogy lüktetni kezdtek a nyak ütőereí. Szédülés fogta
el, majdhogy ki nem esett a padból. Föl kellett egyenesednie. Három sor
ral előtte, mozdulatlanul ültek' helyükön caz -ímádkozó asszonyok. Körül
pillantott, mint aki álomból riad föl. Az oszlopok, a szentképek, az oltár,
a bíborfényű mécses, semmi sem mozdult, megingathatatlanul tartottak ki
a hitben. Hitet árasztott körülötte mínden, Csak benne tombolt a lázadás.

Felvetődött a kérdés benne: mit keres itt és mit csinál. Egy órája
sincs még, hogy mínt az őrült üvöltözött a kis elhagyatott utcában, a sze
relemtől üvöltött, és most itt van ebben a templomban, együtt ezekkel
az asszonyokkal, akik az oltárra néznek, az egyik itt, a másik ott; ketten
odaát. Mit jelentsen ez? Azért jött ide, hogy szétossza vagyonát a sze
gények közOtt. De hogyan? Úgy, mint SZJeIlt Ferenc. Hogyan jutott ez
eszébe'? Egyszer elmondták neki Szent Ferenc történetét és ő ostoba fő

vel most utánozni akarná ezt a szentet, Dehát a mai világban nincsenek
már szentek, nincsenek olyan szentek, mínt Assisi Szent Ferenc, különben
beszélnének róluk. Azonkivül rnennyi mindent akart összevásárolni, egy
rádiót, olyat, amílyen Maxnak van, egy öltönyt, egész csomó öltönyt és
nyakkendóket. E1egánsakart lenni. É'.s aztán szobát is keresne, egy kis
saját lakosztályt, kilátással egy kicsinyke kertre, amelyet fák sorfala sze
gélyez. Ott találkezhatna Phoebével. Ebben a pillanatban eszébe jutott
Phoebe levelének egyik: mondata: "Max azt mondta: aki megrendítené őt

hitében, az megsemmisítené őt." Hirtelen mozdulattal térdre rogyott és a
Miatyánkot akarta imádkozni, de egyetlen hang sem jött ki a torkán.
Félig nyílt szája mintha meggémberedett volna; IS nyelve mozdulatlanul
tapadt inyéhez. Ekkor előhúzta ,a rózsafűzért a zsebéből, keresztet vetett
a kicsinyke feszülettel. majd megcsókolta. De többre nem tellett az ere
jéből. "Izgatott vagyok", - gondolta - "és elvesztél ..." fűzte hozzá
színte gyöngéden a hang. Willred vállat vont és térdhajtás után kifelé
indult. Már éppen ki akarta nyitni az ajtót, de hirtelen megállt. "Talán
most lépern át utoljára egy templom küszöbét", gondolta. Ez azt jelenti,
hogy most mindentőlmegszabadul. ami szerelmének útjábaá11hatna. Sok
ilyen történetet hallott már. Hogy valaki egy asszony, egy mindent el
sodró szenvedély miatt elvesztette a hitét. De vele ez nem történhet meg.
Futhatna ő úgyis a lányokhoz, hogy sohase kelljen neki kétszer ugyanaz,
lelkiismeretétől űzetve egy. napon mégis paphoz folyamodnék. Epp úgy
számított a lelkiismeretére, mint a papra. Amit a papok nem bírnak el
viselni, az a szerelmi viszony, különösen a házasságtörés. O pedig éppen
abban él e pillanatban is. Elveszítenéa hitét, mint annyi más ernber el
veszítette. Ez az ára a dolognak. "Dehát ez lehetetlen" biztatta magát.
"Éppúgy hiszek, mint azelőtt." És eszébe jutott az az előadás, amit teg
nap annak a hülye Tommynak tartott. Mint Tommy, ő is ag ... agnosz .. ,
lenne - nem jutott eszébe a lehetetlen szó, amely olyas valamit jelent,
hogy az ember egyáltalán nem jár többé misére..,JÓl tudod, mit jeleitt
az, Tommykám, elválasztva lenni Istentől: az a pokol ..." Volt mersze,
hogy ezt mondja.

. "Istenem", fohászkodott magában, "maradj !" De mit jelentsen ez?
Halk hangon próbálgatta a szavakat: "Maradj velem mindvégig!" Ez ,a
mondat megnyugtatta egy kissé. Visszafordult és a ládához lépett,amely
nek rekeszeiben nagyság' szerint rendezve feküdtek a gyertyák. Mel.1ettJe
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persely állott. Wilfred egy ezüstpénzt dobott a perselybe, kiválasztotta a
gyertyát, amelyik a legjobban tetszett neki, és szinte ünnepélyes mozdu
lattal vitte maga előtt fél kézzel, aztán meggyujtotta a kanóoot és a gyer
tyát a Szűzanya szobra előtt az egyik vasgyertyatartóba tűzte. A láng
tétovázott egy kissé, de aztán egyenletesen égni kezdett, együtt világitott
a többi gyertyával, amelyek izzó csokorként lebegtek a festett gipsz
szobor lábánál. Wilfred egy ideig a saját gyertyáját nézte, azután a ró
zsásfehér arcra pillantott, amely az oltár magasságában mosolygott, és
elmotyogta az első két szót, abból az imából, amelyet a legnehezebb órák
ra tartogatott: "Emlék~ meg ..." Aztán térdet hajtott, keresztet "Ye-
tett és kiment.

MielŐtt a templomot elhagyta volna, összegyűrte kalapját és a zse
bébe dugta, aztán föltűrte a kabátja hajtókáját. Szétbotzolta a haját is;

.zsebredugott kézzel ment le a lépcsőn, és odaállt a kint várakozó sor v~
gére. Néhány pillanatig némán mindenki őt bámulta és ő a főldre sütötte
szemét. "Ha majd megszokták, hogy itt vagyok, .akkor megszőlítom őket",

gondolta. "Rájuk mooolygok." A mosoly volt legbíztosabb fegyvere, EEt
már megtanulta, de most még nem mert vele próbálkozni.

A hozzá legközelebb álló férfi hatvanéves lehetett és kellemetlen
szaga volt. Zömök, szélesvállú alakján rongyos felöltő feszült. Tekinfe...
tére, amellyel Wilfred felé fordult, mintha SZlmnel rajzolták volna fel a
ravaszság, a bízálmatlanság és mindenek előtt a szomorúság ráncait; ar
cát, egészen a duzzadt szemhéjakíg, szűrke szőrszálak borították.
~ Te mit akarsz itt? - kérdezte.
- Arra várok, amire mag,a.
- Az lehet, de .én éhes vagyok.
Wilfred mcsolyogni próbált.
- És honnan tudja, hogy én nem ?
-Te?!
Az öreg könyökével oldalba bakte szomszédját, aki most szintén

szemügyre vette Wilfredet. Magas férfi volt és még fiatal, hosszúkás,
csontos arca ormótlan sapka alól meredtelő, szürke szeme mintha zsa
Iugáter résén át leskelődnék ki a világba. Száját szinte meg se mozdítva
szólt oda Wilfrednek:

- Akik úgy vannak öltözve, mint te, máshova járnak enni.
--"- Elvesztettem az állásomat - felelte Wilfred és elvörösödött,
-Mit csináltál?
- Ez az én dolgom.
Az öreg kissé közelebb húzódott Wilfredhez s úgy mormogta:
- A rendőrséggel gyűlt meg a bajod ?
- Talán - mondta Wilired és füléig piI'06 lett, mert nem tudott

hazudni.
- Az más... dörmögte árnyalatnyi nagyr:abeosüléssel a hangjában

az öreg.
Mosolyra húzódott a szája, Aztán halk hangon néhány szót váltott

az előtteállóval. Most egy harmadik ember is megfordult, gúnyos elísme
.réssel halkan füttyentett egyet és tetőtől talpig végigmérte Wilfredet.
Dörzsölt arckifejezés ült ki fakó kis ábrázatára és vékony hangon, ami
olyan volt, mint a késpenge. megjegyezte:

- Szerétnék ott lenni, amikor a csuhás meglát téged. Azt hiszi majd,
hogy látomása támadt.

- Ne törődj vele -r-t- szólt közbe az öreg és WilfI':€d karjára tette kezét,
amely olyan volt, mint egy hatalmas állat maricsa.

Wilfred meg se mozdult.
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- Kérdezgetní is szekott .a barát ? - érdeklődött, erőt véve magán.
- Kérdezgetní ? Azt soha. Csak egy kicsit kellemetlen az öreg és

ugyancsak a füled mögé néz, Az mindegy neki, hogy katolikus, protes
táns, vagy zsidó vagy-e. Csak az a fontos, hogy látni lehessen, hogy va
lódi vagy.

Wilfred már majdnem megkérdezte: "mi az, hogy valódi ?", de visz
szanyelte a szót, Nyilvánvaló, hogy nem volt oly.an, mint az igazi szegé
nyek. Hevesen dobogott a szíve, Ha el akarja kezdeni vagvona szétosztá
sát, akkor most itt az alkalmas pillanat. Talán okosabb lett volna, ha le
hajt előbb néhány pohár whiskyt, hogy megjőjjön a bátorsága, és jobban
eltalálja a hangot, amelyen egy a világról lemondó fiatalember beszél.

A sor lassan haladt előre. "Képtelen vagyok rá" - gondolta. Holnap
majd másféle ruhában jövök el. De ma este nem tudom megtenni, ezek
az emberek egytől-egyig megvetnek. mert azt hiszik, hogy gazdag va
gyok." "Mert tudják, hogy gazdag vagyok", helyesbített benne a hang.

Néhány pillanatig tétovázott. Aztán egy kis ezüstpénzt húzott elő a
zsebéből és odanyomta az öregember kezébe, aki megszóIította őt. AE
meglepett pillantással mérte végig.

- Köszönöm, hercegem - mondta aztán.
- Minden este itt van? - kérdezte Wilfred.
- Mínden este.
- :És hol lakik ?
Ez a kérdés általános kacajt váltott ki, arnire hirtelen érdeklődőre

feszült arccal, többen visszafordultak.
- A Waldorf Astoriában érdeklődhetszutánam s ha ott nem találnál,

nézz el a Saint Regishez.
Wilfred szó nélkül otthagyta .a sorbanállókat .és az utcán átvágva

gyors léptekkel távolodott el tőlük. Most aztán igazán nevetségessé tette
magát, mert nem tudott a szegények nyelvén beszélni.

Néhány lépés után elérte azt a sötétebb utcát, amely felé menekült.
Itt legalább már nem láthatják. Visszahajtotta kabátja hajtókáját, seb
tében megfésülte szétzilált haját és újra föltette a kalapját. A kísérlet
tehát megtörtént. Az volt a szándéka, hogy a bankból fölvett összeget éi
szegények közt osztja szét, Valójában azonban csak tíz oentet adott a
rossz szagú aggastyánnak. tíz centet, ami osak egy tízezred része volta
nála lévő összegnek. l!ls éppen csak egy autóbusz jegyre 'elegendő. Dehát
míért is kell ettől la pénztől megszabadulnia. A válasz egyszerű volt:
hogy az isteni igazságszolgáltatást lefegyverezze, Osak az maradt kétsé
ges, hogy Phoebet viszontláthatja-e még azután is, hogvaz eget így el
csitította. De erre is egyszerű volt a felelet: Nem. "Ostoba vagyok". gon
dolta. ",Egyik vagy másik pillanatban mindenki ostoba. Nem tudom meg
oldani a problémát, legalább is ezt nem. :És gyűlölöma problémákat. Bol
dog szeretnék lenni."

Gáti György fordítása

Elbeszélésünk Írója, Julien Green, a mai francia irodalom kiemelkedő

alakja. 1900-ban született Párdzsban amerikai szülőktől és eredetileg protestáns
nak keresztelték. Több vallási válság után (miközben egy ideig a buddhizmus
hoz is vonzódott), 1939-ben katolrkus hitre tért.

Legújabb regényének, a Chaque Homme dans sa Nuit-nek' hőse Wilfred
Ingrarn, egy huszonnégyéves fiatalember, aki bűneinek és kicsapongásainak
rabja, de ugyanakkor hevesen vágyódik Isten után. Az általunk itt közölt rész
let néhány pillanattal WilfredlUllála előtt játszódik le. Egy elmeháborodott
öli meg a fiatalembert, akinek a halál végre meghozza a békességet.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Azok a vísszhangok, amelyeket a
Franccis Mauriac előadásával foglal
kozó januári és a Teilhard de Char
din életművét tárgyaló decemberi,' áp
rilisi és májusi írásaim keltettek, újó
lag csak igazolták. hogy világnézeti
párbeszédet nekünk nemcsak azok irá
nyában kell folytatnunk, akik kívül
állnak a katolicizmuson, de szükség
van erre a saját köreinkben is. Sőt

talán éppen itt a legfontosabb és leg
hasznosabb, mert rnínt márciusban
Chauchard megállapítását idéztem, az
"újítókat", a haladni kívánokat nem
egyszer keverik abba a látszatba az.
"agresszív ortodoxia" szószólóí, hogy
akarva vagy akaratlanul ártanak a
vallásnak és az egyháznak. Föltételez
ve a kölcsönös jóhiszeműségét, nyil
vánvaló tehát, hogy minden esetben
higgadtan és az igazságra való törek
vés komoly szándékával kell megvi
tatni a még olyan fogas vagy kényes
problémákat is. .

Hogy az ilyen belső dialógusok nél
kül el sem képzelhetjük katolikus éle
tünket, ésszerűen folyik abból a tény
ből, hogy az egyházban mlndíg vol
tak "pártok", vagy közkeletűbb kife
jezéssel élve, mindig volt egy "bal"
és volt egy "jobb" oldal. S ez a tény
senkit sem lephet meg, aki csak fu
tólag elgondolkodott már az egyiház
kritikus helyzetéről ezen a földön.
Hadd fűzzem azonban mindjárt hozzá,
hogy a "kritikus" [elzőt Georges
Dejaifve minősíti a legtalálóbbnak
abban a tanulmányában, amelyet "A
dialógus az egyházban" címmel az
Études számára írt. S meg is magya
rázza, hogy míért,

Az a körülmény - fejti ki Dejaifve
-, hogy az egyház, miként vallásunk
tanítja, "Krisztus növekvésben lévő

teste",örokös feszültséget hoz magá
val. Két pólus gyakorol egyidejű, de
széfhúzó vonzást az egyházra. Az
egyik pólus amúltban, a másik a [ö
vőben gyökerezik. Az egyház hozzá
van kötve, még szerkezetében is, egy
történeti örökséghez. az apostoli Ieté
teményhez. amely látható társaságga
rendeli, másrészt azonban, ugyancsak
hitünk szerint, már most is a földi
eken túlemelkedő, "transzcendens"
közősség, amely az idők beteljesedése
felé haladva annak bekövetkezésekor
nyeri el teljes méretét. A kettő között
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azonban, amin egyfelől a hűséget ért
jük a történetében foglalt "isteni
múlthoz", másfelől a küldetést az
"egyetemes eszkatologikus" befejező

désre, az egyháznak a jelent kell élnie,
pontosan mai küzdelmeivel és konflik
tusaival, miközben az egymást válto
gató embereket, akik alkotják, vele
együtt érik a két sarkpontú széttartó
vonzások.

Az egyház helyzetének örökké "vál
ságos" volta ebből a "paradox" voltá
ból ered, amit akkor is nyilvánvaló
nak kell tekintenünk, ha nem minden
katolikus hívőben van meg a kellő tu
data. Azok, akiknek csak a kinyilat
koztatás és az üdvösség "már kész" és
"már adott" volta iránt van érzékük
- rnondja Dejaifve -, az egyház sze
repét elsősorban úgy fogják fel, mint
a múlt állandósulását. A sziklára ala
pozotterősséget látják benne, amely
hez nem szabad hozzányúlni, amelyet
sértetlenül kell megőrizni egy mind
kevésbé barátságos világban. Az em
beri helyzetek mozgalrnasságában az
örökkévalóság az, amit meg akarnak
tartani, s mintlhogy ez az örökkévaló
egyszer s mindenkorra belépett az idő

be Jézus Krisztussal, szeríntük nincs
is más teendő, mínt védeni azt a kül
ső támadások és a belső árulások el
len. Mert hogy árulók is akadhatnak.
szinte természetes, hiszen a bukott
ember valamennyiünk szívében Isten
ellen dolgozik.

Vannak viszont, akik azt Várják az
egyháztól, hogy a társadalom mozgá
sával együtt maga is mozogjon és ál
landóan tevékenykedjék, mert mit ér
a kovász, ha nem hatja át a tésztát?
Szerintük az evangélium nem csupán
letét, amelyet óvni kell, hanem sokkal
inkább a termésre hivatott mag, ame
lyet rnindenüvé el kell hinteni. A
mag azonban, ha nem oldódik fel a
formája a földben, hogyan csírázhat
na' ki és szökhetne kalászba? Vagyis
ha az a sok mínden, ami az idők fo
lyamán az egyház testéhez tapad, any
nyira felduzzad, hogy gátolja vagy fé
kezi hatóerejében az evangélíumot,
akkor meg kell szabadulni tőle. A be
tű öl, a szellem, ami éltet.

A két irányzat ellentéte mindenkor
megvolt az egyház történetében, kezd
ve Jakab és Pál viszályától - szögezí
le Dejaifve. Az ő személyükben az ősi



örökség, az ószövetség, amelyet meg
kell őrizni, ütközött össze a szellem
mel, amely mindent megújítani kí
ván, röviden szólva a törvény az
evangéliummal. Az egyház azonban
mindkettőt magára vette. Nem tagad
ta meg Izraelt, mint ahog" el is itélte
Markiont, de utánuk eredt a pogá
nyoknak, mint ahogy befogadta Pált
és megtette a tizenharmadik apostol
lá. Mindkét magatartás indokolt és
igaz, de bizonyos, hogy járnak velük
igények, amelyek ellentétesek egymás
sal. Hogyan lehet összeegyeztetni
őket? .

Az emberi bölcsesség nyilván komp
romisszummal tenne kísérletet, vala
mi arnalgámmal, Ilyesműre azonban
nem is gondolhat az egyház, mert az
egr,ház életét - mutat rá hangsúlyo
san Dejaifve - egyfelől a történeti lé
téOOI, másfelől az eszkatológíkus vol
tából folyó szükségességek teszik üte
mesen lüktetővé. Tudomásul kell ven
nünk, hogy az egyháznak egyidejűleg

két síkon nyugszík az egzisztenciája.

*
Ebbe a történeti, dogmatikai, mond

hatnám misztikus háttérbe és távlat
ba állítja be Dejaifve azt a tapaszta
lati tényt, hogya jobb és a baloldal
sohasem hiányzott az egyház életé
ben. Ervényesülésük váltakozását ál
landóan nyomon kísérhetjük. Olyan
időkben, amikor az egyház súlyos
megpróbáltatások elé kerül, a kétfelé
húzás annyira hevessé válhat, noav
pusztán a szociológus szemével nézve
is csodával határos, ha az egyház a
túlfeszített húr módjára mégsem sza
kad széjjel. Emberek hátat fordítanak
neki, egész csoportok leválnak róla,
de az egyház tartja magát és marad.
Szinte törvénynek fogadhatjuk el azt
az észrevételt, amelyet Georges de
Montvawn tett egyik legutóbbi cikké
ben: "A szétállás a kereszténység meg
szekott állapota. S az egyház igaz vol
tának legszembetűnőbb jele szeríntem
éppen az, hogy szakadás nélkül fogja
kezében il láncnak mind a két végét."

Akik tanulmányozták a moderrríz
mus okozta válságot - tér ki erre
példaként Dejaifve -, betekintést nyer
hettek abba, 'hogy milyen méreteket
ölthet a belső tusakodás. mícsoda ör
vények fenyegetik elnyeléssel az egy
ház hajóját, amint lavírozní igyekszik
az ellentétes szelekben. A veszélyek
ilyenkor sohasem mínd a viharból

erednek. Adva vannak azok a sze
mélyzetben is, amely "szinte mindig
gyógyíthatatlanul meg van osztva".

A század elején, mint köztudomású,
elkeseredett harc dúlt az úgynevezett
.Jntegrizmus" szószólóí és a moder
nísta megmozdulással rokonszenvezők

között. Ma már egyetlen katolikus
gondolkodó sem tagadja, hogy a mo
dernizmus súlyos veszélyt jelentett az
egyházra. De - és ezt nyomatékosan
ki kell emelnünk - nem magukkal a
törekvéseivel, amelyek általában he
lyesek voltak, hanem azok miatt a
konkrét megoldások miatt, amelyeket
a mozgalom egyes képviselői javasol
tak. Mert ha akkor például Tyrrell és
Loisy iránya kerekedik felül, a gyö
kereitől vágják el az egyházat, s végül
nem maradt volna meg egyéb a hit
tételeiből, csak "néhány aavafúrt és
felfoghatatlan elvontság". Emile Bou
troux megállapítása ez, akinek tár
gyílagosságát bízvást feltételezhetjük,
hiszen teljességgel kívül állt a moder
nista vitákon, sőt a katolicizmuson is.

A visszahatást mindazonáltal szer
fölött végletesnek rnondja Dejaífve.
Hosszú évekre szólóan a "teológiai
terror" légkörét honosította meg, ami
rendkívül kedvezőtlenül hatott ki, ha
nem is magára a hitre, de legalábbis
a hittudományra, s mindent összevéve
arra a tanúságtételre, amely az egyház
hivatásához tartozik ebben a 'világ
ban. Dühöngött az "integrizmus",
amelyet egy szektárius, a kor szük
ségléted iránt vak és süket kisebbség
szított. Eluralgott egy tanbeli purita
nizmus, amelyet RivU~re ekként hatá
rozott meg: "Az ortodoxia új formá
ja, amely oly messze terjed, ameddig
megteremtőinek előitéletei." Nyomá
ban a feljelentések, a besúgások, na
gyon gyakran a rágalmak politikája
következett azok irányában, akik nem
mondtak le a katolicizmus és a mo
dern világ összebékítésének reményé
ről, és figyelmesen fordultak nem a
modernísták hitbeli tévedései, hanem
az általuk jól megérzett és méltán fel
vetett problémák felé. Dejaífve dicsé
rettel emlékezik meg itt éppen az
Études magatartásáról. amely "Nega
tív bírálatok és elengedhetetlen fel
adatok" címmel 1914. évi januári szá
mában vezető cikket közölt s ebben
nyíltan feltette a kérdést az íntegrís
táknak: "Mit gondolnak, valóban a
katolikus ügyet viszik előbbre azok az
írók, akik túllicitálják egymást a ször-
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szálhasogatásban. elmérgesítik a vi
tákat, ecetet öntenek a sebekre, akik
az egyház nagyszerű katedrálisát szűk

kápolnává zsugorítják annak követ
keztében,hogy egyedül magukat nyil
vánítják a teológiai kegyelem birtoko
sának, csakis magukat rómainak és
katolikusnak, holott éppen Rómától
idegenítík el azokat, akik mindezt nem
hiszik el róluk, és Róma legjobb hí
veitől ídegenítík el azokat, -akík mind
ezt elhiszik róluk?"

És a figyelemreméltó idézet után
most Dejaifve kérdi meg: mi kellett
volna abban a szomorú periódusban,
amelyet örökre elmúltnak szeretnénk
látni, hogy ne válthasson ki újból any
nyi keserűséget? S a válasza: kétség
kívül több szeretet, ami, sajnos, oly
ritka, amikor arról van szó, hogv az
emberek mást és mást tartanak igaz
ságnak, közelebbről azonban az a szel
lemi magatartás kellett volna, ame
lyet az utóbbi években kezdünk fel
fedezni: a dialógus, a párbeszéd, mint
a valóban keresztény lelkület szerves
tartozéka.

, *
Ha szem előtt tartjuk, hogy az egy

ház útja a történetben szakadatlanul
új helyzetek köre vezet, akkor köny
nyen beláthatjuk, hogy a dialógus a
katolikus közösségen belül nemcsak
szükséges, de egyenesen nélkülözhe
tetlen.

Vannak rníndíg és kell is, hogy le
gyenek mindíg katolíkus gondolkodók,
akik az evangélium s azon keresztül
embertársaik szolgálatának vágvától
áthatva hozzá akarják alkalmazni a
szerintük való isteni igazságot a ma
guk korának eszmevilágához. Míndig
vannak azonban olyanok is, akik meg
riadnak ettől a vállalkozástól; mert
attól félnek, hogy a problémák tisztá
zása, megszűrése és feloldása az örök
kévalót, az abszolútot is kiejti Isten
igéjéből. S e félelem nyomán könnyen
megkísérti őket az az integrizmus.
hogy most már reakcióból is Isten igé
jét olyan fogalmakba és szavakba me
revítsék, amelyek a mai ember szá
mára csak még felfoghatatlanabbá te':
szik a katolikus vallás misztériumaít.
Az "újítók", a haladni kívánók mél
tán kiálthat ják erre: "Hogyan, hát Is
ten igéje nem élő valami? sohasem
tőrhetjük fel a burkot, hogy igazában
ízleljük és élvezzük a gvümölcsöt ?
eretnekséggel vádolnak meg a saját
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testvéreink, amiért nem vagyunk haj
landók bezárni Isten igazságát egy
emberi formulába és nem vagyunk
hajlandók összetéveszteni az orto
doxiát egy .ortológiával', az igazhitű

séget egy kifejezési lés írásmóddal?"
Dejaifve, akitől szó szerint idéztem az
iméntieket, ezt a megjegyzést fűzi

hozzá: "Kétségtelen, hogy az ortodo
xia hozzá van kötve olyan szavakihoz
is, amelyeknek szabatos értelmét meg
határozta az egyház gondoljunk
csak a ,consubstantialis' és .transsub
stantíatío' szavakra -, de mások a
dogmatika követelményei és mások a
gyakorlati lelkipásztorkodás és hitok
tatás követelményei; ezeknek számol
niok kell egy élő nyelvvel, amely nem
a teológusok nyelve." S hozzátehet
ném: ugyanez vonatkozik a katolí'kus
publicisztikára is.

Abban minden katolikus gondolko
dó egyetért, hogy az üdvösség igéjé
nek egyidejűen kell isteninek és em
berinek maradnia, miként Jézus Krisz
tus is Isten s egyben kortársa a vi
lágra jqvő összes embereknek. De ha
a szellemiség az egyházban elkerülhe
tetlenül megoszlik e két széthúzó kö
vetelmény nyomán, az üdvösség üze
netét pedig ennek ellenére is úgy kell
htrdetnürrk, hogy sohase 'kompromít
táljuk az érvényesíteni és megvédeni
kívánt örök értékeket, akkor kétség
kívül újabb és újabb párbeszédnek
kell folyrita a saját köreinkben is.

*
Ha Jézus Krisztus, mint hittel vall

juk, továbbra is itt van a földön egy
testben, amelynek a keresztségnél fog
va mindannyian tagjai vagyunk, ak
kor senkd sem igényeliheti kizárólagos
módon és egyedül magának a szelle
mét, Akkor mi egymástól függünk
különböző címeken, azok szerint a
funkciók szerint, amelyekre :Krisztus
hív meg minket egyházában. Ebből

következik - mutat rá Dejaifve -,
hogy a dialógust az egyházban két sí
kon vehetjük fontolóra. Az egyik a
horizontális sík, ahol a hívők és cso
portjaik egymás köztí kapcsolatai fut
nak. A másik a vertikális sík, amely
a hívő sereg és a !hierarchia kapcso
latait határozza meg.

Hogyan alakuljon tehát a "keresz
tény" dialógus a hívők között, a
"jobb" és a "bal" oldal között, ame
lyek azt állítják, hogya keresztény-



ség lényeges értékeit akarják megvé
deni, illetve az emberek elé tárni ?

Szükséges mindenekelőtt, hogy ígazi
párbeszéd legyen és ne csupán két ma
gánbeszéd, amelynek folytatói meg
sem hallgatják egymást. Nem kerül
het sor igazi párbeszédre, ha az egyik
fél eleve nem nyugszik bele abba,
hogy meggyőződéseités nézeteit a má
sik fél kérdésessé teheti. A dialógus
szerkezete zárja ki, hogy egyáltalán
létrejöhessen dialógus, ha nem figye-
lünk oda igazában az ellentétes véle
ményre s nem kezeljük tisztelettel
aat, Ne hivatkozzék senki arra, hogy
amikor a hit dolgairól van szó, nincs
helye "egyezkedésnek". Mert ha így
is van elvfleg azoknak a hittételeknek
esetében, amelyeket világosan megha
tározott az egyház tanítóhivatala, még
akkor sem teljességgel bizonyos, hogy
nem egyéni vélemény-e az, amit vita
tunk, nem csupán saját következteté
sünk-e az, amit a tételből levonunk,
s nem éppen az a körülmény szél-e
emellett, hogy a partner, a1<i szintén
magáévá teszi az egyház tanítását.
perbe száll velünk? Lehetséges, hogy
végül is úgy válunk szét, hogy mínd
egyikünk megmarad a maga állás
pontján, de ha egy pillanatra sem vet
tük ltomolyan fontolóra a másiknak
gondolatát, hogy utána a miénket te
gyük a rostára, akkor nem is volt di
alógus ... legfeljebb süketek száimoz
gása.

Kétségkívül vannak vallásunknak
sarkalatos tételei, amelyeknek hiteles
értelmezése közvetlenül a tanítóhiva
tal illetékességébe tartozik, de kívü
lük még rengeteg kérdés merül fel
napról-napra a teológia s még inkább
a gyakorlati magatartás területén.
amelyekben a döntés vagy elhatározás
a hívők szabad vizsgálódásán és mér
legelésén múlik. S vajon az egyéni lá
tási módok és csatlakozások fölötte
állhatnak minden kritikán? Ha te
szem a konzervatívok, a "jobboldali
ak" mereven elzárkóznak attól, hogy
a haladók. a "baloldalriak" meggyőz

hessék őket egyes nézeteik és maga
tartási médjaik elavult és járhatatlan
voltáról, akkor ezzel vajon nem a hi
tük elmélyítésének és katolicitásuk ki
szélesítésének lehetőséget utasítják el?

A "keresztény" dialógusnak éppen
ezért rnindkét oldal felől szerénynek
is kell lennie. Végső gyökereiben
ugyanis nem a mi személyes igazsá
gunk az, amit védünk. hanem az 18-

tené, amelyet a maga teljességében,
helyesebben: a maga egyre teljesebb
voltában szerétnénk megragadni. Nem
holt betűt, megkövesített törvényt
magyarázgatunk, hanem egy eleven
szellemmel, egy jelenvaló akarattal
próbálunk összhangba jutni az egyház
életének minden szakaszában. Ráerő

szakolni másra a nézeteinket, a véle
rnényeinket, annyi lenne, mínt "kiol
tani a Lelket", összetéveszteni az em
beri gőgöt és a hithez való hűséget.

Ha továbbá, mint vallásunk tanít
ja, Krisztus szelleme lelkesíti a teljes
egész testet, akkor a mi "keresztépy"
dialógusunknak testvérínek is kell
lennie. Ezekben a dialógusokban
ugyanannak az egy családnak tagjai
találkoznak, akikre az Atya ugyanazt
az örökséget bízta, hogy az ÖSSzes em
berek javára közösen hasznosítsák.
Mí, ez a folyóirat, állandóan hangoz
tatjuk. s tőlünk telően tanúsítjuk is,
hogya mások véleményének tisztele
te még azokkal szemben is kötelez
minket, akik kívül állnak egyházun
kon vagy éppen ellenségesen tekinte
nek reánk. Kézenfekvő akkor, hogy
ennek a tiszteletnek különösképpen
kell érvényesülnie a saját sorainkban.
Végtére is ne feledjük - tömérdek
példát hozhatnánk fel rá a múltból -:-,
ha ez vagy az a katolikus társunk
olyan gondolatot vet fel és olyan gon
dolat mellett száll síkra, amely nem
találkozik tetszéssel, ettől még na
gyon ísbebízonyosodhat, hogy a jövő

beni helybiztosítás és boldogulás
egyetlen lehetőségét világította meg.

íme tehát a saját körűnkben - itt
és most - szükséges dialógus kfwá
nalmai : igazi1'lak kell lenníe, szerény
nek és testvérínek. Hiszen a dialógus
köztünk nemcélozhatja az egyéni kér
kedést és kiemelkedést. Egyetlen cé
lunk csak az lehet, hogy felismerjük
és felismertessük azokat a valóságo
kat, amelyeknek számbavételével a
saját tanításunkból folyóan is hatáso
san működhetünk közre az igazságos,
a jó és a szép emberi élet alakításá
ban, bizonyítva ezzel Isten-hívő vol
tunknak mínden társadalmi változás
ban megmaradó értékét, szolgálva ek
ként va)lásunk és egyházunk ügyét.

*
A katolikus dialógus azonban nem

csupán horizontális síkon megy vég
be, hanem a hierarchia jelenlétében és
vigyázó figyelme mellett A hívők 100-
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zosseqe nem lenne egyház a hierarchia
nélkül. A dialógus is csak akkor ka
tolíkus - szögezí le Dejaif,ve -, ha a
partnerek mint harmadik és bizonyos
körűlmények között döntő közbeszólót
elfogadják a hierarchiát.

Némelyek persze most azt a követ
keztetést vonnák le ebből. hogy így
állván a dolgok, végeredményben ha
szontalan is, meg fölüsleges is a hori
zontális dialógus; nem egyéb az el
meélesítő [átéknál, pedagógiai ügyes
kedésnél, rnint azoknak a tanulóknak
esetében, akik abban vetélkednek,
hogykitalálják a pontos választ,
amelynek e pillanatban még csak a
mester van birtokában.

Aki azonban így fogja fel a tanító
hivatal és a hierarchia szerepét, nem
érti meg azok igazi küldetését az- egy
házban - állapítja meg Dejaifve. A
hierarchia nem ismeri előre az ősz

szes válaszokat. Voltak már teológiai
kérdések is, amelyekben úgy nyilat
kozott, hogy nem tud dönteni az irá
nyok között. Dejaifve csak a híres ke
gyelemtan-vitát említi, amikor a ta
nítóhivatal megelégedett azzal. hogy
hosszas fontolgatás után itélet nélkül
bocsássa el a banéziánusokat és a mo
linistákat, köteleme őket a kölcsönös
türelmességre. A híerarchíának nincs
értesülése valami közvetlen kinyilat
koztatás útján Isten konkrét akaratá
ról a történet "hic et nunc"-jában;
hogy rátaláljon. egyrészt segítségül
kell hívnia a hagyományt, másrészt
kihalIania azt, amit a "Lélek mond az
egyháznak", Ez az isteni hang pedig
nem ritkán egy naív és alázatos szí
vű Sámuelt választ ki arra, hog" mint
szócsövön át kemény igazságokat tár
jon a főpap elé.

A hierarchiának tehát - fejti De
jaífve - bizonyos esetekben egyenesen
kezdeményeznie kellene a katolikus
dialógust. Az pedig szoros kötelessége,
hogy miután dialógus rnindenképpen
folyik, szabad teret engedjen neki, ön
ként értetődően azok között a hatá
rok között, amelyeknek túllépése már
veszélyeztetné a hívők hitének épsé
gét. Időelőtt beleavatkozni egy vitába,
tetszést tükrözően fordulni ama be
szélgetők felé.. akik a dialógust csak
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úgy tudják felfogni, mint a tekintélví
"diktátum" kikényszerítésének eszkö
zét, fölöttébb helytelen lenne, mert
gyökerében metszené el a dialógust.
Az igazság ugyanis az, hogy egyetlen
gyanúsított sem beszél szabadon a
vizsgálóbíró jelenlétében.

Olasz világi katolikusok panasza
ként idézi Deíaífve az Esprit 1961. évi
decemberi számából a következő so
rokat: "Még mindíg megszekott eljá
rás, hogya hierarchia megnyilatkozá
sait némelyek egyedül arra használ
ják fel, hogy alátámasszák a saját né
zeteiket és állásfoglalásaikat, meg
döntve ugyanakkor az övékétől eltérő

nézeteket és állásfoglalásokat. még ha
ezek felelnek is meg a valóságnak.
Erre a pontra érve nem haboznak az
zal sem, hogy a hierarchia eligazítá
sának tűntessék fel - szükség esetén
a csalatkozhatatlanságra is hivatkoz
va - olyan kimagasló személyek ma
gánvéleményeit, akiket figyelemmel
és tisztelettel kell meghallgatni, de
akik teljességgel nem jogosultak arra.
hogy a vonatkozó kérdésben elköte
lezzék egyfelől az egyházat. másfelői

a keresztény híveket."
A hierarchia sem egy lepecsételt

könyv őre, hanem az isteni szó és in
dítás figyelője, amely szó és indítás
'személyek közösségeben hangzik el. A
Diogneteshez írt levélben olvassuk Is
ten igéjéről: "Egyszerre régi és új, és
mindig újjászületik a hívők szí
veiben."

Bár a legfőbb feladat és felelősség

a hlerarehíára hárul, nem egyedül az
ő dolga az, hogy a katolikus élet rnín
den vonatkozásában felfedezze a te
endőket, megérezze a szükségleteket,
kipróbálja a módszereket. Egy egész
hívő nép halad előtte ezen a kutató
úton, s ez fedi fel az ő számára is,
hogy mit vár a világ' az egyháztól.
Döntenie azonban végül magának a
hierarchiának kell. S neki kell ügyei
nie a híV1Ők egységére is, állandó kap
csolatot tartva fenn egy haladó élcsa
pat és a lassúbb ZÖm, nem ritkán egy
csökönyösen elmaradó zöm között,
amely tunyán ragaszkodik ahhoz a
táborhelyhez, amelyet már régen el
kellett volna hagynia.



A KIS ÚT

Sok visszatérő bűnöm van. Ezeket éppen ezért mindég nagy szég;yennel val
lom be, mert hiába fogadkozom, ismét visszaesem; ezek közül - úgy gondolom
- a legsúlyosabb embertársaim megsz6lása. Sajnos, éppen itt legtöbb a b1í7I4J
kaJom. Sokszor társaságbeli felelőtlen fecsegés közben, szinte észrevétlenül és
skaratomon kivül, rágalmazásokba is belecsúszom. Máskor elkerülhetetleA-nek
tűnik előttem, hogy mások hibáiról beszéljek. Nem pletykálkodásról van SZIÓ
- bár ez is sokszor előfordul -, hanem olyan emberi hibákról, amiknek el
mo1tdása szerintem jogos, sőt szükséges. Máskor a "kipanaszkodási" vágy 'ln&z
bűnbe. Szeretnék leszokni erről a valóban szokásossá lett bűnről. Tudom, hogy
fájdalmat okozok másoknak, mert nekem is fáj, ha rosszat mondanak rólam.
Szeretném tisztán látni,' hogy mi ebben a kérdésben a bűn határa, és hoO'l/fUl
tehetnék [éket anyelvemre ?

A rágalmazás és megszólás elsősor

ban az igazságosság elleni bűn, a
pletykálkodás elsősorban a szeretet,
ellen van, bár mind a kettő sérti a
szerétetet és az igazságosságot, csak
nem egyformán.

A becsületéhez minden embernek
joga van, még a bűnösnek is - ta
nítja az erkölcstan -, mert a becsü
let legmélyebb alapja az emberi sze
mélyíség. A bűnösnek is megmarad a
joga és a kötelessége, hogy életét és
családját fenntartsa, kötelességét tel
jesítse, már pedig ehhez feltétlenül
szüksége van a becsületére.

A rágalmazó az ártatlan ember be
csületét rabolja el, a megszóló a bű

nösét, Az erkölcstan mégis mind a
kettőt lényege szerint súlyos bűnnek

mondja az igazságosság ellen, s csak
a bűn "anyagának" kicsinysége teheti
ezeket bocsánatos bűnné,

A pletykálkodás nem azonos a meg
szólással, bár a köznapi nyelvben ezt
a kettőt gyakran összekeverik. Plety
ka az, amikor vísszamondjuk azt a

,megszólást, amit valaki háta rnögött
követtek el, még pedig a megszóló
személyének megjelölésével. Ezért ez
elsősorban a szeretet ellen való; a,
pletykából harag" gyűlölködés, vesze
kedés származhat.

A teljesség kedvéért említsük még
meg a vakmerő itéletet és a rnegve
tést. Ez a kettő is a becsületet sérti,
ezért lényege szerint - súlyos eset
ben - halálos bűn. Krisztus Urunk
világosan mondja: "Ne ítéljetek, hogy
ne ítéltessetek ..." (Luk. 6, 37), és
"Aki azt mondja felebarátjára, hogy
bolond, méltó a gyehenna tüzére"
(Máté 5, 22).

A becsület elleni vétkek kérdésében
a legkisebb részlet is lényeges. A bún
súlyosságának mértéke egyrészt an-

nak az erkölcsi kárnak nagysága,
amit okoztunk, másrészt a rosszaka
rat és tudatosság foka, amivel a vét
ket elkövettük. A nem súlyos esetben
és rosszakarat nélkül elkövetett meg
szólások . tehát bocsánatos bűnök, de
nem minden esetben. Vannak olyan
ésszerű okok. amikor minden bűn nél
kül beszélhetünk embertársaink hibái
ról, sőt az is előfordulhat, hogy egye
nesen felebaráti szeretetből fakadó
kötelességünk bizonyos dolgokat szó
vátenni, figyelmeztetni. Ismételten
hangsúlyozzuk. hogy ilyenkor valóban
bűnökről és hibákról van szó, másként
ugyanis nem rnegszólást, hanem rá
galmazást követnénk el. Utóbbi pedig
- csekélységekben a bocsánatos
bűn alól sohasem ment fel. A levéí
író azt rnondja, hogy rágalmazásokba
is "belecsúszik". Ennek a belecsú
szásnak is van oka: a vakmerő ité
let. Ha komolyan javulni akar, a győ

keréri kell elkezdenie: elsősorban óva
kodnia kell az elhamarkodott i téle
tektől. a látszat felületes elfogadásá
tól.
Mielőtt még a fenntemlített ésszerű

okokra rátérnénk, még egy nagyon is
gyakorlati jelenségre kell figyelnünk
Vannak, akik azt hiszik, hogy csak
akkor követnek el bűnt másnak be
csülete ellen, ha a "háta mögött" be
szélnek hibáiról. "Szemtől szembe"
viszont valamiféle erénynek tekintik,
ha "jól megmondják véleményüket".
Pedig ez is lehet hiba, sőt még súlyos
bűn is, mert amennyire dicséretre.
méltó a nyílt egyenesség, annyira nera
menthető a szeretetlenség és rnegve
tés, ami az ilyen "kipakolásban" gya
korlatilag szinte elkerülhetetlen. Krisz
tus Urunk világosan megmondja: .,Ha
pedig vétkezik ellened atyádfia, meIlj
el és intsd meg őt kettőtök között. Ha
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hallgat rád, megnyerted atyádfiát, ha
pedig nem hallgat rád, végy magad
hoz még egyet vagy kettőt... hogyha
azokra sem hallgat, mondd meg az
anyaszentegyháznak ..." (Máté 18, ,15).
]'jz a "correptio fraterna", a testvéri
megintés, de az erkölcstanítók szerínt
ez is csak akkor helyes, ha valóban
komoly dologról van szó, megvan a
remény a vétkes észretérítésére és a
1estvéri megintésből nem szár:mazik
aagyobb baj: gyűlölködés, bosszú, sze
retetlenség. "Ami a szívemen, az a
wmon" tehát önmagában még nem
erény, forrása lehet az önmagunk ki
élésének vágya is s így nem testvéri
megintés, nem a bűn elleni kötelező

küzdelern, hanem inkább az önszere
let kitörése.

Ez a - sokszor rejtett - önszeretet
az, ami miatt olyan szívesen beszé
lünk mások hibáiról. Ha kell, ha nem.
Bmberi gyarlóságunkból következik,
hogy szerétünk önmagunknak tömjé
nezni s nagyon könnyen áll a szánk
a farizeus imájára: "Hálát. adok ne
kJed, hogy nem vagyok olyan, mint a
löbbi ember ..." Huxley -írja egyik re
!Jényében - Crome Yelww -, hogy
aínes ember, aki ne volna képtelen
wronyos emberi gyarlóságok elköve
tésére; ami az egyiknek szenvedély,
azt a másik természeténél fogva utál
ja. Az egyiknek az "ördög biblíája"
a szórakozás és kíkapcsolódás, a má
sik a kártya gondolatától is irtózik.
T&mészetünknek ez a "védettsége"
ad azután alapot ahhoz, hogy másokat
megszóljunk és önszeretetünket kielé
gítsük.

Most pedig térjünk rá azokra az
"éSszerű" okokra, amik szükségessé
-.ehetik. hogy embertársunk hibáiról
beszéljünk, anélkül, hogy ez megszó
lás lenne. Az erkölcstan a legnagyobb
körűltekintést követeli tőlünk ilyen
esetekben is. A közjó érdeke mellett
elismeri az egyéni érdeket is, azzal a
megszorítással, hogy az elhárítandó
baj valóban olyan fenyegető legyen,
aminél a bűnös becsületének védelme
kevesebb. így például kötelességévé
válhat az érdekelt felet figyelmeztetni,
hogy akire értékét akarja bízni, tol
vaj.De még ilyen esetben is figyel
meztet a parancs: csak azoknak szól
hatunk. akikre ez a kérdés tartozik,
nem szabad még a bűnös becsületét
sem csökkenteni azzal, hogy nagy
dobra verjük hibáját. Ami a nyilvá
nos bűnöket illeti - s ebben mutat-

kozik meg erkölcstanunk szigorúsága
a becsület védelmében -, még a bíró
ságtól elítéltek vétkéről sem szabad
beszélni, még olyanokéról sem, akiket
a legnagyobb nyilvánosság előtt bélye
geztek meg, ha feltehető, hogy bűnük

már feledésbe ment, vagy a jelenlévők

nem tudhatnak róla.
A rágalmazás és a megszólás a leg

nehezebben jóvátehető bűnök közé
tartozik. A rágalmazónakkötelessége
hazugságát ugyanazok előtt visszavon
ni, akik előtt rágalmazó kijelentést
tett. A tolvajnak könnyebb q dolga,
mert a lopott holmit titkon is vissza
juttathatja gazdájának. A rágalmazó
még azt sem mondhatja, hogy "téved
tem", hanem egyenesen meg kell mon
dánia, hogy: hazudtam! Ha pedig rá
galmazásából anyagi kár is szárma
zott, azt is köteles megtéríteni. A meg
szóló nem hazudott, ezért megszólá
lását az igazság sérelme nélkül nem
vonhatja vissza, de az okozott kárt ő

is köteles megtérítení. Megszólását
úgy teheti jóvá, hogy bevallja: meg
gondolatlanul beszélt, senkisem jogo
sította fel, hogy itéletet mondíon, ok
nélkül megsértett mást, stb. Köteles
sége, hogy akinek becsületét oktalan
beszédével csökkentette, annak ugyan
azok előtt emelje ki jó tulajdonságait,
jellemének értékeit.

Maga az a tény, hogy Krisztus
Urunk éppen a nyelv bűneire mon
dotta, hogy "aki testvérére azt rnond
ja, bolond, méltó a gyehenna tüzére",
rníndenkit, aki komolyan törekszik a
nagyobb tökéletességre, rnélységesen
el kell gondolkoztasson, Szent Pálnál
olvassuk, hogy "aki a nyelvén ural
kodik, az tökéletes". Talán egyetlen
bűnnel sem tudunk olyan nehezen
szakítani, mint a szavainkkal való
vétkezessel. S mivel a "szív bőségéből

szól a száj", beszédünkön keresztül
nyilvánul meg, lényegében van-e ben
nünk szeretet, jóakarat, vagy esetleg
tele vagyunk még rejtett gyűlölettel

és rosszindulattal.
Aki rnélységesen megbánja mínd

azokat a bűnöket, amikkel életében
sértette mások becsületét és jóvá is
szeretné azokat tenni, de ugyanakkor
érzi tehetetlenséget - hiszen ki tudja
már, kik előtt hangrott el a könnyel
mű, megszóló va-gy rágalmazó kije
lentés -, az elsősorban azt gondolja
meg: okozott-e valakinek komoly er
kölcsi vagy anyagi kárt? Ha igen, ezt
feltétlenül jóvá kell tennie. Ha köny-



nyelmű fecsegéséból senkinek baja
nem származott, a bűnbánat mellett
komoly fogadásra van szüksége, s ezt
a komoly fogadását semmi sem tá
masztja jobban alá, mint erkölcsta
nunknak megalkuvást nem ismero szí
gorúsága az emberi értékek rendjében
olyan elsőrangú fontosságot jelentő

becsület kérdésében. S féket hogy te-

hetünk nyelvünkre? Talán a legjob
ban úgy, hogy egyszer alaposan átgon
doljuk ezt a kérdést és mélvségesen
szégyenkezünk, ha embertársunk be
csü1etét akár a legkisebben is megsér
tettük ok nélkül, csupán azért, hogy
önmagunk szeretetét kíéljük, vagy
esetleg merő olcsó szellemeskedésből.

Eglis István

-_._-_.._------
NAPLÓ

HARMAT· ARTÚR ÉLETMŰVE. Nagypénteken, "a kereszt misztérli.umá
nak" ragyogásában váratlan hír döbbentett meg mindnyájunkat: Harmat Artúr,
az egyházi zene mestere meghalt! 77 éves volt, de sohasem éreztük "öregnek".
Allandóan tevékenykedett, minden iránt érdeklődött, egy-egy kedvesen-humo
ros megjegyzésével sokszor hosszan vitatott problémákat oldott meg, szellemi
kincseit bőségesen osztogatta, talán ezért is hagyott olyan nagy űrt maga után
hirtelen távozásával. Neve és tevékenysége azonban az egyházi zene területén
mindenképpen jelentős korforduló.

Lehetetlen, hogy ne érezzük gondviselésszerűnekmár életpályája elindulá
sát is. Azt, hogy nemcsak zeneszerző lett, hanem zenepedagógus is. Előbb kő

zépiskolai énektanári képesítést szerzett, majd utána zeneszerzőí oklevelet a
budapesti Zeneakadémián. A gregorián éneket a prágai Emmaus kolostorban
és a beuroni bencés apátságban tanulta, mert itthon ezzel alig foglalkoztak.
Később bécsi, regensburgi, berlini és római tanulmányútjain tökéletesítette
egyházzenei ismereteit.

1904-ben szülőföldje közelében kezdi működését. (1885-ben Nyrtrabajnán
született.) A nyitrai piarista gimnáziumban énektanár és az, Egyházi Zene
egylet karnagya. De már 1912-ben Kacsóh Pongrác Budapestre hívja énekole
tatónak. 1920 óta énekszakfelügyelő. 1922-től a Felsőbb Zeneiskolán zeneszar
zést tanít. 1924-ben a Zeneművészéti Főiskola hívja meg tanárnak. Itt 1926-ban
valóra váltja Liszt Ferenc régi álmát: megszervezí az egyházzenei tanszakot.
Ennek III. évfolyama egyház-karnagyképző címmel rnűködött. Újabb két év
múlva létrehozza az ének-zenetanár képző szakot. Ez a középiskolákat és a
tanítóképző intézeteket látja el mqdernül képzett, lelkes, fiatal tanárokkal.

Közben cikkeket, tanulmányokat ír. Karvaly Viktorral együtt a különféle
iskolatípusok számára énektankönyveket szerkeszt, amelyek már valódi nép
dalokra alapozzák az énektanítást. Nem túlzás azt állítanunk, hogy ezzel a
fővárosi iskolai énektanítást európai színvonalra emeli. Megírja újdonságnak
ható Éllenponttanát, amely a Palestrína-stflust tárgyalja. Ez működésének
egyik oldala: a zenepedagógus, aki egész gárdát nevel a fensőbbrendű zenének
llyen irányú munkásságának elismeréseként a Zeneművészett Főiskola 1958-
ban aranydiplomával tüntette ki. .

De ezzel párhuzamosan tevékenykedik a művész. Hatalmassá növeli az
addig inkább kamarakórusként működő Palestrína-kórust, 1922-38-ig a belvá
rosi Főplébáníatemplom,majd 1956-ig a Bazilika énekkarának karnagya. Mind
két templomban legfőbb gondja az igazi, szerit egyházi zene ápolása. Gregori
ánt, Palestrinát énekeltet és azokat az új magyar műveket, amelyek Szent X.
Pius pápa egyházzenei reformjának szellemében születtek. És mindezt minta
szerű előadásban.

A rnűvész, a pedagógus és a kiváló zeneszerző egyesült Harmat Aa-túr
Cecilia-egyesületi munkásságában. Az Országos Magyar Cecilia Egyesület a
tiszta egyházi szellemű, művészi szeritzene ápolását tűzte ki célul. Érthető,

hogy Harmat Artúr lelkesen állt a Cecilia Egyesület tagjai közé. Szerény és
munkás tagjai közé! De hamarosan társelnöke. újabban pedig díszelnöke lett
az egyesületnek. Találóan mondta róla valaki, hogya tiszta egyházzenei esz
mékért való mozgalornnak évtizedeken át ó volt a vezére. Még legújabban is
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tevékenykedett a kántorképző tanfolyamok szervezésében és vezetésében. Ennek
érdekében jelentette meg 1957-ben a Cantus CantoTum című kántorkönyvet.

Zenei nevelő munkájának gyQinyörű eredménye volt, hogy mikor 1936-ban
egy magyar kórusnak sikerült kijutnia a frankfurti zenei hétre, tisztán ma
gyar műsorral - köztük Harmat gyönyörű 150 zsoltárával -, olyan forró si
kerünk volt, hogy a német egyházzenészek szinte egyöntetűen megvallották.
"Hungaria docet", Magyarországtól tanulhatunk. A vaskos hangszerelésű és
ohromatikával megtömött nyugati karművek között üdén hatottak az egészsé
ges, 'határozott ritmusú, és levegősen hangszerelt magyar kórusok. Egyház:zJenei
érdemeiért kapta 1942-ben XII. Pius pápától a Nagy Szent Gergely-rend lovag- '
keresztjét.

Élete főművének talán mégis a Szent Vagy, UTam! megalkotását tekint
hetjük. Ez valóban igen jelentős forduló a magyar egyházzenében. És ha semmi
mást nem alkot, pusztán ezzel is örök hálára kötelezte volna a katolikus ma
gyarságot,

Már pályája kezdete óta megható. szeretettel tanulmányozta a magyar
egyházi népének legősibb kincseit. Lyra Coelestis címmel ki is adott egy ki
sebb népének-gyűjteményt.A szövegrészhez Sík Sándor közreműködését kérte,
1931-ben aztán megjelent a 306 éneket tartalmazó Szent Vagy, Uram I, A Ce
cília Egyesület ugyanis az Országos Kántorszövetséggel összefogva Harmat,
Ar1Júrt és Sik Sándort bízta meg művészí igényű, magyar népének-gyűjtemény

megszerkesztésével. öt évig dolgoztak megfeszített erővel. A dallamok felül
vizsgálására - szerenesés választással - Kodály Zoltánt kérték fel,

Jellemző, hogya Szetit Vagy, UTam! ősi dallamait sokan újnak, idegen
szerűnek érezték. és sokoldalú támadásba kezdtek ellene. Harmat Artúr csodá
latos alázattal, hősies önmegtagadással tűrte e támadásokat. Biztos volt a
Szent Vagy, UTam! győzelmében. Tudta, hogy az igazi művészet ereje elnémít
ja a támadókat. Ezt nemcsak elméletileg tudta vagy sejtette, hanem gyakor
latból is meggyőződhetett róla. 1930-ban ugyanis a szegedi Fogadalmi Temp
lern felszentelési ünnepségének egyik míséjén 5000 iskolásgyermek már a
Szent Vagy, UTam! dallamait énekelte (még kézíratból). De ennél sokkal na
gyobb bemutatkozása volt az 1938-as nemzetközi eucharisztikus kongresszu
son. Itt már százezrek énekelték .egy szívvel-lélekkel ősi dallamainkat. A kül
földiek: ámulva figyeltek föl a magyar egyházi népénekre. Szerit X. Pius pápa.
az egyiházi ének reformálója, annak idején még sajnálkozott, hogy az olaszok
egyházi népénekben oly szegények, későbbi utóda, XII. Pius (még bíboros
legátus korában) nagy örömmel csodálta a magyar egyházi népének gazdagsá
gát. Jellemző eset az is, hogy amikor Respighí, a híres zeneszerző egyik Rómá
ban tanulómagyar tanítványánál meglátta a Szent Vagy, Uram J-ot és átnézte,
elragadtatással rnondta: nem is hitte, hogy a magyaroknak ilyen gazdag egy
házi népének-kincsük van. Mirrdjárt meg is igérte, hogy e dallamokból "szent
szimfóniát" fogIrni.

De nekünk itt nem a külföldiek elragadtatása fontos, hanem az, .hogy a
Szent Vagy, Uram! dallamai nyomán csodálatosan gazdag kórusművészet és
egységes népének alakult ki nálunk. Annak idején ki gondolta volna, hogy
egyszer majd a Harmat Artúrért mondott gyászmísén a Bazilika egész kö
zönsége egy szívvel-lélekkel, tökéletes szép előadásban fogja énekelni a gre
gorián requiemet ? Mikor a Kyríe felhangzott a nők ajkán, majd felelt rá a
férfikar, úgy éreztük, hogy itt rnindenkí együtt imádkozik azért a Harmat
Artúrért, akinek ezt az egységet köszönhetjük.

Talán túlzásnak hat, amikor ezeket mondjuk róla, hiszen ha ő nem. talán
más állott volna bele ebbe a nagy- munkába, Am Harmat Artúrnak éppen ez a
nagy érdeme, hogy idejében felismerte, beleállt a munkába, és egész életen át
harcolt érte. Kiváló munkatársakat tudott toborozni és nevelni és megnyerni
az eszmének.

Külön kell szélnunk zeneszeTzői munkásságáTól is. Bár komoly alkotásai
varmak a vílágikórusművek -terén is - elég itt a Szép Ilonka kantátára hivat
koznunk, melyet 1956-ban Erkel-díjjal tüntettek ki -, kórusaival elsősorban az
egylházi zenét gazdagította. Különleges szerenesének kell tartanunk, hogy az
egyházi zenét KeTsch Ferenctől, az esztergomi székesegyház karnagyától ta
nulta, akinek egy ideig maga Liszt Ferenc volt mestere. Kersch teljesen arra
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az alapra helyezkedett, amelyet később Szent X. Pius pápa Motu propriója sür
getett.Esztergomban gregorián korálist és klasszikus polifóniát énekeltetett.
Harmat Artúr tehát mestere nyomában jó úton járt. (Zeneszerzői "múhelytit
kai" külön elemzést is megérdemelnének.)

Nem indult forradalmi újítónak. lépésről-lépésre haladt az eszményi, ma
gyar szeritzene felé, de már első művei elárulták. hogy céljuk a liturgia aláza
tos szelgalata ... Nem csoda, ha élete utolsó napjaiban nyugodt lélekkel mond
hatta, hogy elkészült a nagy útra és hogy "nem olyan borzalmas az az Úris
ten". El is Ihihetjük, hiszen egész élete folyamán szépséggel és harmóniával
szolgálta az abszolut Szépséget.

Utolsó kórusműve egy kis motetta. Egy tanítványának kérésére korupo
nálta. Ezt a szöveget választotta: ,,0 crux, ave, spes unica !" üdvözlégy szent
kereszt, egyetlen reményem. Mily csodálatos, hogy éppen nagypénteken tért
meg Urához, mikor az Egyház ezt énekli: .,fulgetcrucis mysteríurn", ragyog a
kereszt mísztériuma I Elmondhatjuk, hogy nemcsak élete, hanem halála is ta
nítás részünkre. Mintha üzenetét olvasnók gyászjelentésén a zsoltár szavával:

Én nem halok meg, hanem élek.
s az Úr tetteiről beszélek. (Papp László)

MEGJELENT AZ ÚJ ROMAI MISEKÖNYV. Hírt adtunk annak idején az
1960-ban megjelent nagy jelentőségű liturgikus törvénykönyvről,a Rubrikák új
kódexéről. Az új kodifikáció alapján újra ki kellett adni a Római Miseik.öny
vet, ennek hivatalos kiadása, az editio typica április 'hónapban megjelent. A
régi, immár használhatatlanná vált utasítások, szaknyelven "rubrikák" helyett
a Rubrikák kódexének általános utasításai, valamint a szentmisére vonatkozó
összegyűjtött szabályok találhatók a mísekönyv elején.

Az új rubrikákat a misekönyvben végig következetesen érvényesíteni kel
lett, ezt a munkát az editio typicában teljes mértékben elvégezték. Új a ka
lendárium is, azaz az ünnepek sora az egyházi évben, amint azt a Rubrikák
kódexe rendezte. Mivel azonban felesleges lett volna minden változtatást be
venni a törvénykönyvbe, a breviárium és a misekönyv új kiadására a Rítusok
Szent Kongregációja 1960. október 5-én a kiadók részére részletes utasítást tett
k1ÖZ7Jé (Ordímatíones ad editores), amely 777 pontból áll, ezen, rendelkezések
szerint készült el a misekönyv új míntakíadása. .

Elég nagy a különbség az eddig 'használt misekönyv és az új között, Mind
járt a misekőnyv elején a mise mondásának részletes szabályzatát (ritus ce·
lebrandí) olvashatjuk. Ebben is észlelhetünk változásokat. Míndenütt végrehaj
tották a Rubrikák kódexének rendelkezéseit, mint például a míserészek új ne
veinél, a liturgikus idők elnevezéseinél. Kisebb jelentőségű egyszerűsítések is
vannak benne: a főhajtás Jézus nevére ezentúl nem a kereszt felé történik,
hanem mindig csak előre, ugyanígy az imádságra hívó "Oremus" felszélításra
is. A kitárt kezekkel való imádság mozdulata nincs aprólékosan részletezve, a
bírétum használata a mísénél tetszőleges, nem kötelező. Jelezve van, mikor
marad el bizonyos alkalmakkor az előrníse, a letérdelés a "Flectamus genua"
(hajtsunk térdet) felszólításra. Mindenütt közli a rubrika az énekes misének
pontos rítusát, amikor a pap diákónusok nélkül mondja a misét, ebben ezentúl
az oltárfüstölés is megengedett.

A kilenc liturgikus idő neve címként mindenütt szerepel a mísekönyv
ben, az egyes vasárnapok, köznapok, oktávák, vigílíák, ünnepek mindig az új
liturgikus néven és rangfokozattal vannak ellátva. A nagyhét természetesen az
1956 óta bevezetett megújítás ritusa szerint olvasható. A szentek miséi közül
hiányzanak a Rubrikák kódexe által eltörölt ünnepek, viszont benne vannak
az utóbbi kiadások óta elrendelt újabb ünnepek míséí a megfelelő napokon,
mint például Mária királynőé, Szerit József munkásé, Szent X. Piusé stb.

A votivmisék, vagyis a hívek kívánságára végezhető misék része jelentő

sen bővült. A különböző célokra mondható mísék száma hattal szaporodott,
úgy, hogy jelenleg 29 votivmise van a misekönyvben. Az új votivmisék a kö
vetkezők: az ezüst- és aranymenyekző évfordulójára való mise, szerzetesek és
szerzetcsnők fogadalomtételére való rnísék, a papi hivatásért könyörgő mise,
másik mise a papi hivatások megóvására, míse a szerzetesi hivatások kérésére
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és megóvására. Ai új votivmisék _szövege gazdag gondolatkincset tartalmaz és
szövegezésük méltó a többi 23 votívmíséhez, ezek a mísék ugyanis majdnem
mind az egyház régi korából valók.

A legjelentősebb változást az egyik, eddig kevés figyelemre méltatott rész
ben találhatjuk: ez a "némely helyeken mondható misék" (pro aliquibus locis)
fej~te. Új engedmény, hogy az itt olvasható miseszövegeket ezentúl bárhol
bárki használhatja, Eddig ugyanis csak ott lehetett élni velük, ahol erre a
Szentszék engedélyt adott. A változás abban áll, hogy az eddig itt található
mísék közül tizenhatot kihagytak. Ezek közül kilenc Jézus bizonyos helyeken
eddig megült ünnepeinek a míséie, három Szűz Mária helyi ünnepeinek misé
je, kettő pedig szeriteké (Szent Filoménáé és Nepomuki Szent Jánosé). Új ;nise
viszont huszonhat került bele, tetszőleges felhasználásra.

Ot közülük olyan ünnep, amelyet a Rubrikák kódexe megszüntetett, mint
egyetemes egyházi ünnepet: Kereszt megtalálása. (május 3.), János evangélista
május 6-iki ünnepe, Mihály főangyal megjelenése {május 8.), Péter bilincsei
(augusztus 1.), István első vértanú megtalálása (augusztus 3.). Ezen ünnepek
rníséí az új misekönyvben most ebbe a részbe kerültek, hogy használhatók le
gyenek olyan helyeken, ahol az ünnepet mint helyi ünnepet meg lehet ülni. 
Tizenegy szeritnek az egyetemes egyházban volt eddig is ünnepe, de mivel
csak a közös részből veendő miséjük volt eddig, most saját, új miseszöveget
kaPtaIk, ezentúl használható bárhol az új is. Az egész egyházban jelentős sze
repet vivő szeriteket tüntetett ki az új misekönyv szép, új szövegekkel; ezek:
Szent Ambrus, Szalézi Szent Ferenc, Szent Benedek apát, Páduai Szent Antal,
Páli Szent Vince, Vianney Szent János, Szent Bernát, Szerit Agoston egyház
tanító, Nagy Szent Terézia, Borromei Szent Károly, Keresztes Szent János. 
Tíz másik szeritnek nincsen az egyetemes egyház kalendáriumában ünnepe, de
mivel ezeknek a szeriteknek az ünnepe sok helyen megvan a partikuláris naptá
raJkban és tiszteletük is eléggé elterjedt, saját misét kaptak. Ilyenek például:
Cabrini Franciska, Északamerika első szentje, Chanel Péter, Oceánia első
szentje, Grignion Lajos, a "tökéletes Mária-tisztelet" megalapítója ; Cottolengo
József, Don Bosco példaképe, Savio Domonkos, bon Bosco első tanítványa,
Goretti Mária és mások. (Radó Polikárp)

AZ OLVASO NAPLOJA. "Ahol Tóth Árpádról szó esik, ott nem lehet hall
gatni Nagy Zoltánról, aki nemcsak debreceni földije, hanem egész életéri át
elválhatatlan barátja, s lélekben is méltó költő-testvére volt." Babits Míhály
írta ezt, az "trók két háború közt" Nagy Zoltánról szóló tanulmányának jegy
zetében. Igy volt ez míndíg. Ha Tóth Arpádról esett szó, nem illett hallgatni
Nagy Zoltánról. De fordítva is: ha Nagy Zoltánról esett szó, elképzelhetetlen
volt nem említeni Tóth Arpádot. A testvért - így írt Nagy Zoltánról Babits:
,,A testvér költő" - de idősebbik testvért. S valahogyan olyasféle mínösítés
alakult ki, hogy Nagy Zoltán színvonalas, jó költő, de Tóth Arpád epigon ja,
színte az eszményi epigon, az ideális másodrendűség. a tökéletes visszhang.
Mások meg a kevéssé ismert, kevéssé olvasott -Nagy Zoltán "tragédiáját" ern
legették. Tóth Arpád háttérbe szorította, elnyomta: ugyanaz a hang volt, csak
erősebb, teltebb, kiforrottabb. S az ifjabb testvér (korban ugyan Tóth Árpád
volt a fiatalabb, két kerek esztendővel) - az ifjabb testvér egyben a szelí
debb is volt, az engedőbb, halkabb, elhúzódóbb.

Négy kötete jelent meg. Életében három: a "Hónapos szobákból" (1907), a
"Csend! Aranymadár !" (1913) és az "Elégiák" (1924), halála után egy, 1924 és
1944 közt írt verseinek gyűjteménye, az "Almomban zene", 1947-ben. Most
mindezt, majdnem teljes költői életművét együtt olvashatjuk: Ének a magasban
címmel láttak napvilágot összegyűjtött versei. A hagyományt is ellenőrizhet

jük. Valóban "testvér-költő", s nemcsak barát és mint debreceni, földi? Való
ban lehetetlen nem említeni Tóth. Arpádot, ha Nagy Zoltánt említjük? Való
ban a kisebb testvér tragédiájának áldozata ?

Első kötete már címével is a századvégi lírrábakapcsolódik ; bevezetőjében

Kardos Pál utal is ezekre a kapcsolatokra. Hónaposszoba-romantika, egy ár
nyalattal rnélyebb fekvésben Makai Emilnél, mélabús csellóhangon. egy kis
Quartier Latin-os víláglátottsággal ; az akkortájt par excellence költői hangulat:
magányosság, sóvárgás, melankólía,· álom, sok-sok álom, "ügy fájt, úgy fájt.
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hogy álom volt csupán", és "én nem tudom, hogy mért, úgy fájt a szívem";
fáj, fáj, s nem is tudni míért, Miért is ? Már-már illemMl; illik, hogy egy szá
zadvégí, vagy a századvégieken nevelődött századeleji költőnek fájjon a szí
ve, s ne tudja, miért, Honvágyból. szerelernből, egyszeruen mert él. Hónapos
szobákban, esetleg a Quartier Latin-ban, Párizsban, vagy a Szajna partján; egy
kis por a szebájában az otthonra és a sírra emlékezteti, egy könyv sárgult lap
ja arra, "hogy pár lap csak, mit átfutok, a pálya", 'meg a barna fürtös ifjúra,
aki majd egyszer kezébe veszi, könnyes szemmel, selsuttogja: "Hej, ócska
könyvek, ócska könyvek !"

Jórészt közhelyek. A versek többnyire hosszabbak a kelleténél, elnyúlnak.
olvatag, laza halmazállapotúak; legtöbbjük lehetne a fele, vagy a duplája. Nin
csenek kiformálva, nincs egy-egy versnek egyénisége, A költőnek hangja van,
de nincsenek versei. tn valaki egy szobában, félhomályban, gordonkan gya
korol, egy húron, ugyanazt a hangot, legföljebb ugyanazt a két hangot. A kö
tet mégsem érdektelen. A hang igér valamit: azzal, hogy olyan makacs; végül
is átható lesz, egyéni a monotömájában.

Dehát amikor a "Hónapos szobákból" megjelenik, Nagy Zoltán mindössze
huszonhárom éves. Természetes, hogy abból tanul, amit maga körül lát és ol
vas. Végtére a fiatal Ady, a "Versek" Adyja is abból tanult, s a korából in
dult el.

Következik, 1913-ban, a "Csend! Aranymadár !" Nézzük egy rövid kis
versét. Két szakasz az egész, Az első:

Az emlékek porló kövéből

Kastély áll lelkem udvarán..
Odon tornyok hallgatva állnak,
Kőlépcső viSz zárt ajtajának . . .
Senki. Csend van. Alvó magány ...

Sajnos, nem tudjuk, míkor írta Nagy Zoltán ezt a verset. Adyé, "A vár fehá"
asszonya" 1905 júliusában jelent meg a Budapesti Naplóban, ott még "Várab
lakók" címmel. Hatott Nagy Zoltánra? Adytól vette a bátorságot, hogy mint
az lelkét ódon, babonás várhoz hasonlítja, ő is kastélyt áflítson az emlékek
porló kövéből lelke udvarára? Mily érdekes párhuzamot lehetne vonni kette
jük, közt, ha valóban Ady ösztönözte volna! Amott, Adynál, csupa dráma: négy
strófában Iélekjárás, árnyak, elátkozott had, kisértő fehér asszony; egy szó a
vers elején: "a lelkem" jelzi a színpadot, ahol ez a dráma lezajlik; aztán nincs
szó többé a lélekről, a kép és cselekménye önállósult. Ady a jelképben halad
tovább, és nem magyaráz többet.

Nagy Zoltánnál nincs dráma. Egy kép, igen szép kép, teljes csöndbe me
rítve. Allékép. Ez az, ami különösen jellemzőnek látszik rá, így Adyval egy
bevetve. Adynál míndíg minden mozgás, minden képe dinamikus. Nagy Zol
tánról már Babits megírta, hogy "valahogyan statikus jellegű".

Második strófája:

Lelkemben őszi délután van,
A nap süti a tornyokat.
S az antik lépcsőn mint egy dáma,
Aranyos-zöld ragyogó páva
Megy föl lassan: egy gondolat.

Már tudjuk, hogy a költő lelkéről van. szó, abban áll a kastély. Ady el
rúgta maga alól ezt a porondot. Nagy Zoltán nem tud leléprit róla: a második
szakaszban megismétli, hogy mindez a lelkében van, Lelkében van az őszi dél- .
után, ahelyett, hogy a képben volna, a kastélyban. De hagyján, a második sor
szerenesésen, szepen visszavisz a képbe: "a nap süti a tornyokat". Antik lép
csőn a föllépkedő aranyzöld páva: szép, megkapó kép. Olyan telt kép, hogy
minden benne VMI, nem kell magyarázni; azoknak a szerenesés költői képeknek
egyike, amelyek teltségükben többértékűek. többértelműek; mint ahogy ha a
valóságban látnánk ugyanezt: kiben ezt a hangulatot keltené. kiben azt. Nagy
Zoltán azonban megmagyarázza, hogy mít jelent a páva. Egy gondolatot jelent.
Egy gondolatot, mely egy dámához hasonlóan lépkedő pávához 'hasonlóan vo
nul fölfelé lelke emlék-kastélyának lépcsőin, A kép elromlik. Azzal romlak
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el, ami által Adynál nagyszerű lesz. Adynál megáll önmagában; nincs magya
rázat, hogy ki a vár fehér asszonya. Nagy ZoltánnáJ. van magyarázat: a páva
nem páva, hanem csak jelkép, a gondolatot jelképezi. Ady megteremti a képet
és elmetszi a kötelet, mely a talajhoz köti. Nagy Zoltán nem meri elvágni a
kötelet, s a képet háromszor is a földhöz csomózza.Ezért nem tud fölszállni.
Ezért száll alant, földközelben.

Szép, költői gondolatai vannak, mély hangulatai, szép képei is; de nem
bízik a kép erejében, újton-újra nekifut aversnek, stróiáról strófára újra kez
di - Kardos Pál ezt szépen elemzi a bevezetőben - variációt varíácíóra hal
moz; egyik kép aztán sokszor semlegesiti a másikat, árnyékot vetnek egymásra,
egyik sem ugrik ki elég plasztikusan, egyik sem győz meg eléggé. Csak a hang,
a szomorú, rnély, egyhangúcsellöhang, mely míndezt állhatatosan kíséri: csak
az zeng a fülünkbe, csak azt halljuk,tagolatlanul, kítartóan, végül behízelgően,

Egész költői egyénisége benne van ebben a hangban. Az a különös, bá
gyadt melankólia, rnely versein elömlik, s amit kezdetben fájdalomnak neve
zett, melynek nem tudjuk míértjét: ez míntha elkábítaná, elernyesztené, ellan
kasztaná az erejét, az izmait - mintha nem volna ereje a keményebb formá
láshoz, szigorúbb belső szerkesztéshez. A hangulat ring-ring, és válogatás nél
kül sodorja mindazt, amit éppen mélabúja asszociál. S ugyanakkor ez nem
asszociatív költészet, vagy éppen szürrealizmus; egyáltalán nem: tradicionális
líra, hagyományhű, egy Adyhoz képest egyenesen régies. A hangulat annyira
eluralkodik, annyira elzsongít, hogy az izlés is engedékeny lesz, a hangulat
irányában. Babits az ízlés makulátlanságát említi vele kapcsolatban. De nyil
ván másfajta izlésre gondol, mást ért a szón, más fogalmat.

Ime egy példa, a "Tercinák" című vers. A forma magyarul nagyon nehéz;
ezt előre kell bocsátanunk, s elnéznünk bizonyos merevségeket, kivált a rí
melésben. De nem is erről van szó, Az első négy szakaszt idézem. (Természe
tesen ez is belső táj, a lélek, az álom.)

Az álmom mélyén gyúlnak régi máglyák,
A füstje fojt s ériek vad régi vágyat,
És szemeim könnyek kéjét kivánják.

O bús szolgáló, Emlék, bontsd az ágyat,
Úrnőd testét nyugtasd el téli fén1lén,
Pilláit zárd le, rejtsékO el a vágyat.

Karját hajlitsd a feje alá kényén,
S mint sárga rózsa hajlik bús karón át,
Úgy csüngjon lába át az ágy szegélyén.

O könny! Csókold, mint halk eső a rónát,
Ezüst fonálban huHj, mint nyári zápor,
Öntözd az ajkát frissre, mint a rózsát ...

Az első szakaszban máglyák gyúlnak, fojtó füsttel; gyakori ekkoriban, és nem
csak Nagy Zoltánnál, ez a dekadens, Albert Samain-os, szimbolizmusban köz
kedvelt asszociáció: a "vad" vágyakhoz máglyák, füstölők, az elképzelt pogány
orgia-díszlet, mintha végérvényesen megigézte volna a költőket a ,,Salammbö".
- A második szakaszra kialszik az elsőben fölidézett rőt -rnáglyatűz: az ágy
léli fényéről van szó, s az úrnőjét elpihentető Emlékről. - A harmadikban se
máglyatúz, se téli fény: az úrnő kezét feje alá hajlítják, és lábát lelőgatják az
ágy szegélyén, úgy, "mint sárga rózsa Ihajlik bús karón át". Groteszk kép: egy
láb, mint rózsa, egy ágy szegélyén, mint egy karón át. - Negyedik szakasz: az
elsőben a szemek a könny kéiét 'kívánták; most e vágy beteljesedik: könny,
csókold, mínt eső a rónát, mint nyári zápor, ezüst fonálban hullva (önmagá
ban szép kép), s öntözd ajkát, mint a rózsát. Dehát a rózsa egy szakasszal előbb

még az ágy szegélyén áthajló láb volt. F:s a versben először máglyatűz volt,
aztán téli fény; most zápor van, nyári zápor, meg halk eső.

Miért hozom ezt elő? Csak annak illusztrálására, hogy a költő ízlése, ami
a költői formálast és válogatást illeti, korántsem makulátlan, és egyáltalán
nem éber. S annak illusztrálására is, hogy ez az ihlet mily kevéssé szígorú
sodrú, mennyire nem vájja ki a medrét, mennyire nem egy mederbe rohan. A



vem nem egységes egész. Strófákra törik, darabokra; magában esetleg minden
darab szép, külön-külön; egység azonban csak a 'hangban van, a költő vers rnö
götti magatartásában, 'költői hangulatában.

Még egy példát, a "Csend! Aranymadár !" utolsó verséből.

Bús lelkemet, mint vad pusztát a dudva.
A vágy, a kín, abá.nat felveri,
Bozótját vigasz vágni nem meri,
Sakál üt'ölt s futkos a mélyén dugva . . .

A2. első két sor: jellegzetesen Baudelaire-i kép; az volna az idézet negyedik
sora is: a bozótban üvöltő és loholó sakál, ha nem rontana el minden illúziót
a kínos "dugva" rím izlés-botlása. S közbül a harmadik sor: megint a túl-szím
bolízálásból vagy túlmagyarázásból eredő stíluszavar: míntha egy Baudelaire
versbe egy Charles d'Orléans sort iktatnának bele.

Mindez nem ér véget a második kötettel. Hasonló példákat az "Elégiák"-
ból it; lehet idézni. Lássunk egyet:

Pihenj, kedves, a selymes völgyi páston.
Pihegj, kedves! Hullámzó alabástrom
Kebled az éj hűs árja csillapítja,
Csend mély hullámin ringva járjon gályád,
Szemünk se csapja zengve össze lángját.
Mint két reflektor, mely egymást vakítja.

Mindez nagyon szép és zengzetes, ha úgy olvassuk, hogy engedünk ugyanannak
a rnegindultságnak, mellyel a költő írta. De ha gyanakvóbbak vagyunk, ha kép,
forma tisztaságát, a "makulátlan ízlést" kérjük számon, méltán lep meg ennyi
zavar egy szakaszban. Hol van e~ a kedves? Völgyi pázsiton ? vagy gályán ?
S ha gályán, mín úszik a gálya? az éj hűs árján, vagy a csend hullámain?
Látott már valaki zengő reflektorfényt ? Mint a "Tercinák"-ban is: fölvonuInak
szímbolízmus, szecesszió összes "szép" költői-stiláris kellékei, szavak, képek,
kifejezések, szólarnok, kaleídoszkóp-tarkaságban, össze nem illőn, egybemosva a
hangulatban, a nosztalgikus hang bűvöletében.

Más. Egy női kézről szóló versben ez a két remek sor:

Űt ujj, öt karcsú jaguár,
Ugrásra kész a dzsungel éjén!

Szinte kiált a képben való ' folytatás után: induljon el ez a jaguár a dzsungel
ban ' Nem. Nagy Zoltán elejti a képet. Újat hoz, semlegesítí az előzöt. Statikus.

Színük mint havas január
Hajam sötét bozótja mélyén . . .

Havas január és karcsú jaguár együtt: ütik egymást. Pedig mind a kettőért

kár: külőn-külön mindkettő szép volna. Mint ahogy következetesen végigvitt,
egységes és nagyon erős vers nyomban utána az .,,1,0 memoríam", a vesztett
csatával. szétvert sereggel, vezeklésre vonult hőssel, akinek holta után befor-
ditják a címert. .

Ha így egyvégtében olvassuk ezeket a verseket: nem is olyan kirívóan Tóth
Árpád-hangú költő Nagy Zoltán. Rezonált ő más hangokra is. Babitséra példá
ul. többek között "A csudaszép város"-ban, vagy a "Jelenések" tercináiban
(a Dante-fordító Babitsra, Babits Dantéjára), Leginkább azért persze a jóba
rát, lelki-rokon Tóth Árpádéra rezonált: és még az ,is párhuzamos, ahogyan
abból a bizonyos esett melankóliából fokozatosan kiemelkednek, ahogy foko
zatosan tisztulnak. Hamisítatlan tóth-árpádi képei vannak; míntha amit Tóth
Árpád fölesillant, azt ő egy árnyalattal tornpábban újra villantaná. Bizonyára
nem véletlen, hogy ott .lesz legerősebb, ahol elfogynak a míntáí és a saját lá
bára kell állnia.

Befelé néző költő; szinte fél kifelé nézni; annak, ami kint van, mintha
csak úgy volna értéke számára, ha valami lelkinek a tükre. Van egy kedves.
szép verse: "Erdőszéli dal nyáron"; "én régi kedvem, víg suhanc, megállj az
erdőszélen" - kezdi, 'kicsit Tóth ÁI1Pád után: de bármily szép az erdőszéle.

nines "önértéke", menthetetlenül beleteszi az egészet a lelkébe, s lesz "lelkem
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nyári rétjén", "lelkem zöld erdejébe", "a lelkem hűs tisztásán". Szinte kapva
kapunk aztán .azon, ami nem a lélek, ami reális szemlélet, megfigyelés, Kép,
valós emlék, mínt a "Régi téli reggel" leheletnyi humorával. vagy mint az
ilyesfajta, sajnos ritka, tiszta rajz: "Nézd ... a kórókat, amelyek állnak páran.
Domboldalon, komolyan és szikáran A krístálytiszta, éles levegőben."

A lélek belvílága, s a valóságból is csak az és úgy, amí és ahogy abban
tükröződík s annak szimboluma: ez Nagy Zoltán költői világa. És élménye.
tipikusan korára - Babits az "Elégiák" . kötetét. találóan, "szinte a lezajlott
nagyszerű lírai periódus utolsó momentumának" érezte - a befelé forduló
szépségirnádat, a hódolat, a nosztalgikus sóvárgás "miasszonyunk, a Szépség"
előtt; tipikus érzéseí-Ihletói emeldett a "végtelen vágy", a babitsi "mindenek
szerelme", a színtén igen jellegzetes "quam prope tam procui", "a mérhetetlen
szépségeknek vágya" (amívé a századvégi mélabú és könnyes szentimentaliz
mus szublimálódik), a szépség felé való örök zarándoklás; aztán valami külö
nös és oldott-ernyedt, magát-feladó, kontúrokat elmosó Iebegés lét-nemlét (vagy
közel-távol) közt, létből más oldottabb létformába való átsóvárgás, s egy-egy
ilyen jellegű természet-élmény:

Nem vágy sóvárog: bodzaillat ez!
Nem a fülem zúg: döngő kis bogár
Kering a napban! Ménta illatoz,
Forrás cseveg, gyik surran, gally remeg
Sa napsütésben, mint tengerfenék,
Bokrokkal, fáklcal: sok csudás korállal,
Nyugszik a zöld mező, az égig érő

Csend mozdulatlan óceánja mélyén .. ~

- s élet és halál feloldódása ebben i a lebegésben: "Megyek, a titkot rejtő

Dombhoz visz tán a lejtő, S élek s halok, s az élet S halál: egy pillanat !"
A fájdalom, mondhatni lét-fájdalom átható panasza néha megkapo han

gokat kap nála, s erős, megleapó gondolatba is testesül ("S a tér, mit testem
tölt be fájdalommal, Nem volna százszor boldogabb, ha tiszta Lég töltené, ra
gyogva nyar tüzében ?") Szecessziós ékítményeitől ugyan az "Elégiák"-ban· sem
szabadult meg; de fokozatosan levetkezi őket. Lassankint míntha ráunt volna
a zsúfoltságra, túlterheltségre, ékítményességre. akárcsak Tóth Árpád; és talán
nem is függetlenül attól a Tóth Árpádtól, aki már a "Lélektől lélekig" verseit
írja. Neki címezte ars poeticaját is, s így kezdte: "Unom a rimet." És:

S a kép, hasonlat, pompás metafóra ...
Jó, jó, tudom: a földön meztelen
A gondolat se járhat már. De mégis,
Úgy érzem néha, díszlet ez csak, festett
Vászon, színhází jelmez, rongy s papír
S álarc, merev ...

Az "Álmomban zene" kötet élén szabadversei állnak: e:zekben mintha "ki
szakadt volna már a megváltó kiáltás", a ritmus erős sodrával, ernyedt méla
bú helyett forró, távlatos, biblikus pátosszal, s mostmár nem az oktalan fáj
dalom és a sóvárgó szépségírnádás élrnényéből, hanem sokkal reálisabb szen
vedésekből fakadva. Egy-egy korábbi szép részlet, s egy-egy olyan szép, hibát
lan vers után, rnint amál' említett "In memoriam", vagy a ,;Vadludak", a
"Csók után" s még néhány (melyekbe azért bele-belecseppen itt-ott szecesz
sziós kép, jelző, metafóra, olyasmi, mint a "Vadludak"~ba a "könnyözön"): itt
valóban egyfolytában azt halljuk, amit a gyűjteményes kötet címe .mond,
"éneket a magasban". A kötött formájú versekben is: sorai kurtábbak lesznek,
versmondata tagoltabb (akárcsak Tóth Arpadnál a "Lélektől lélekig"-ben),
egész versformálása tárgyiasabb, purítánabb, lényegre törőbb, mint akiválóan
szép, antológíákba kívánkozó "A pásztor" címűben, a. remek "Ének a temető
kapujában" strófáiban, az ,.,Egy szegény zsidó halálára" irt versben, s a kö
tet 'két utolsó darabjában: "Búcsúzóra" és "Sírkőre".

,.,Egy hang voltam az Isten énekében, És kár lett volna el nem hangzani"
- írta. Nem "nagy" költő; ő maga is színte megható szerénységgel és költé
szet iránti áhitattal húzódott háttérbe, tapintatosan éreztetve, olykor csak egy--
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egy szándékosén olcsó, mintegy magát iróníkusan lenéző rímmel, hogy nin
csenek "nagy költői" becsvágyai. Jellegzetes és jellemző költője a Nyugat "le
zajlott lírai períódusának"; kicsit fakó, kicsit egyhangú, de mindig nagyon,
példaszerűen becsületes nemcsak mint ember, hanem mínt költő is.

"A dalhoz hozzátartozik a csend" - írta, és ez a szép sor igen jellemző

rá. És nemcsak rá, hanem sorsára is. Amíg írt, amíg részt vett a Nyugat iro
dalmi életében: egy ízlés, egy stílus folyamában, a maga idejében, a maga
~rodalomtörténeti pillanatában sok ma már avíttnak ható sora, fordulata, ríme
volt vívmány, melyre saját sorát alkalmazhatjuk: "Kudarcom is beillik dia
dalnak". S aztán, amikor míndínkább visszavonult, előbb önként, majd kény
telenségből: ez a csend is valahogyan beletartozik az életművébe. Ezt a csen
det is olvasnunk kell benne. Legalábbis éreznünk. "A dalhoz hozzátartozik a
csend" - ezúttal ebben a szornorú, történelmi értelemben is. (Rónay György)·

SZlNHAZI KRONIKA. Szép és tisztel.etreméltóan nagy feladatra vállal
kozott a győri Kisfaludy Színház Shakespeare: "Macbeth"-jének bemutatásá
val. A magyar vidéki színjátszás nemes hagyományának folytatója lett ezzel
a lelkes győri társulat. Hiszen, rilint azt Kárpátí Aurél a gyűjteményes Shakes
peare-kiadásban, a darabhoz fűzött kommentárjában megírja, a Macbeth a vi
déken jelent meg először magyar színpadon. Pontosan 150 évvel ezelőtt, 1812
ben mutatták: be első ízben magyarul Kolozsváron, majd Székesfehérváron,
Pozsonyban és Debrecenben is előbb játszották, mint Budán, ahol csak 22 év
vel késő5b, 1834-ben került színre. De a fővárossal később sem volt szerencsé
je a páratlan és nagyszerű darabnak. Bár a 'két főszerep (Macbeth és Lady
Macbeth) alakítását nem kisebb nevek fémjelzik, mint Egressy, Szacsvay, Odry
egyrészről és Kántorné, Laborfalvi Róza, Jászai Mari, Márkus Emilia másrész
ről, a Macbeth, ugyancsak Kárpáti Aurél írásából kitűnően, valahogy nem volt
kedvelt műsordarabja a Nemzet( Színháznak. Ritkán és kevésszer játszották.
Pedig az angol/ színpadokon a legnépszerűbb Shakespeare drámák kiJzé tarto
zik, s a nagy angol varázsló legtisztább szerkezetű és legkerekebb drámai al-
kotásainak ~gyike, .

Láttán és olvastán, mindig újra csak ámulnunk kell, mennyi mindent tu
dott Shakespeare az emberről. Úgyszólván minden lényegeset. És mindenfajta
emberről. A zsarnokról is. Szinte kísérteties, ahogya hatalom eszelős meg
szállott jának oéqzete» útját végig kiséri. Hogy hogyan szüli egyik gyilkosság
a másikat, és hogyan hatalmasodik el nyomukban az egyre elviselhetetlenebbé
váló rettegés, Hiszen minden újabb bűnnek,újabb tanúi vannak és ezeket
mind félre kell állítani az útból, el kell pusztítani őket. Ha a Macbeth se'mmi
egyéb nem lenne, mint a zsarnokság pszichoanalizise, akkor is egyedül álló
remekmű lenne a maga nemében. De Shakespeare még tovább megy, és a zsar
nak tragédiájának ürügyén feltárja a bűn egész lélektanát, nemcsak szubjek
tive, de objektive is, és itt érdemes megállnunk egy pillanatra.

Mint minden nagy shakespearei drámának, a Macbethnek is kötetekre me
nő irodalma van. A legkülönfélébb módon próbálták megközelíteni, főleg a
benne döntő szerepet játszó boszorkányok miatt, akik külön nagy fejtörést
okoztak a kommentálóknak. Mint tudjuk, ezek a különös természetfölötti lé
nyek (női formájuk van, de ugyanakkor szakálluk) sugallják először a győztes

hadjáratból visszatérő Macbethnek, hogya trónra törjön. Shakespeare witch
nek nevezi őket, ami a szótár szerint boszorkányt jelent ugyan, de értelmileg
közelebb van a szónak ahhoz a jelentéséhez, amely ,a boszorkányon túlvilági
lényt ért. (A szokványos értelemben vett boszorkányt - akik ellen a boszor
kány perek folytak - az angol sorceress-nek nevezi.) S már ez is hozzásegít
het a meaouuishoz,

Az első időkben (Shakespeare újra felfedezése után) cl színházi rendezők

a darab varázslatos elemeire tették a hangsúlyt. Az 1832. évi, debreceni elő

adás színlapja is, mint "varázsdrámát" hirdeti II Macbeth-et. Abban az időben

úgy érezték. hogy Macbeth valami boszorkányos mágiának tehetetlen áldozata.
Később, a liberális kor - érthetően -, a másik végletbe esett. Miután nem
tudott mit kezdeni a boszorkányokkal, egysz.erűen Macbeth hallucinációinak
tartotta őket. Aztán jöttek a mélypszichológusok, akik szerint a boszoTlkányok
Macbeth titkos, tudatalatti vágyainak projekciói, kivetítései. Ez a tetszetős

371



magyarázat azonban, valóban aligha állhatja meg a helyét egll a XVII. szá
zad elején irt darab esetében, amint azt az ugyancsak Kárpáti által idézett
Morozov helyesen megjegyzi. Maga Kárpáti Aurél egyszerűen a kor divatjá
hoz való alkalmazkodásnak tekinti a boszorkányok és látomások szerepelieté
sét. Shakespeare korában, mint írja, újra erősen lábrakaptak AngUában a szel
lemhistóriák és boszorkányperek, és aUg akadt- divatos szindarab, amelyben a
természetfeletti erők ne jutottak volna szóhoz.

. Nos, ez az egyik olyan pont, amelyben Kárpáti egyébként kitűnő Macbeth
tanulmányával nehéz egyetérteni. O ugyanis, hasonlóan az előtte való Macbeth
kommentálókhoz, figyelmen kivül hagyott egy nagyon lényeges körülményt.
Nevezetesen azt, hogy Shakespeare mélyen hívő, vallásos ember volt. Soha.
egy pillanatig nem hagy kétséget aferől, hogy Isten és ördög, mennyország és
pokol, üdvösség és kárhozat föltétlen realitások a számára. A bűnt és erényt a
keresztény felfogásnak megfelelően különbözteti meg. Shakespeare humaniz
musa nem valamiféle liberális, deista humanizmus, hanem alapvetően keresz
tény humanizmus. Mint sok minden egyebet, azt sem tudjuk róla, hogy milyen
vallású volt. (Ma már egyre többen vannak azon a véleményen, hogy bár rej
tetten, de mindvégig katolikus volt.) Mindenesetre azonban, akkoriban, a re
formáció és anglikanizmus első századában, az átlag hívő vallásos műveltsé

gében még nem jelentett olyan nagy különbséget a [elekezeti hovátaTtozandó
ság, vallási élményviláguk azonos forrásokból táplálkozott. Shakespeare a ki
nyilatkoztatás Istenében hítt, s így hinnie kellett a gonosz lelkek létezésében,
realitásában is.

Ha ebből az alapból kiindulva közelítjük meg a Macbeth-et. lehetetlenség
a boszorkányokban azonnal fel nem ismerni a látható alakban megjelent dé
monokat, gonosz lelkeket. (Valóságos emberi lények már csak azért sem le
hetnek, mert csak az látja őket, akinek üzenetük szól, Macbeth és fegyvertár
sa Banquo. a többi jelenlevő nem, és dolguk végeztével párává változnak.) A
mód pedíg, ahogy I Macbeth-et a bűnre csábit ják (eleinte hizelegnek neki, tisz
teletet mutatnak iránta, majd mikor a bűn, a királygyilkosság s az azt követő

többi megtörtént, már fölényesen bánnak vele és csupán csalóka illúziókkal
áltatják, mig végül tökéletesen magára hagyják), pontosan megegyezik azzal,
ahogyan a teológia tanítása szerint" a. sátán, a bukott angyal, romboló munká
ját az emberi lélekben elvégzi. Macbeth lelki fejlődésében pedig annak va
gyunk szemtanúi, hogyan züllik le és vetkőzik ki önmagából, az önmaga' ne
mesebbik énjéből, aki engedett a nagyravágyás, a hatalomvágy, a gőg csábí
tásának. (A legjellegzetesebben ördögi bűnök ezek, gondoljunk csak Krisztus
megkísértésére az evangéliumból.)

Shakespeare maga sem hagy kétséget afelől, hogya kárhozat szellemeinek
harcát az emberi lélekért akarta bemutatni. A dráma szövegében számos uta
lást találhatunk erre. "Mégmondhatja az angyal, akit szolgáltál" - kiáltja
Macduff a darab végén, a Macbeth halálát hozó végzetes párbaj előtt. S nyil
vánvaló (az eredeti angol kiadás jegyzete is igy értelmezi), hogy ott a bukott
angyalra, az ördögre gondol. "Két nyelven beszélt a hazug pokol, S igazsága.
csak látszat ?" - teszi fel a kérdést Macbeth, mikor érzi már, hogy elérkezett
a vég, s maga adja meg rá a választ: "Senki ne higgyen többé a bűvész PO~

kolnak:"
Hátra van még a kérdés, ami ugyancsak sokat foglalkoztatta a legkülön

bözőbb világnézetű irodalomtörténészeket, hogy mi índította el Shakespeare
ben azt a lelki folyamatot, amelynek eredményeképpen 1601 és 1608 között a
nagy tragédiák (a Macbeth 1606-ban) megszülettek. A Shakespeare-irodalom
mint a "tragédiák korát" tartja számon az iró életének ezt az időszakát, amely
ben, egy-kettő kivételével, a nagy tragédiákat mind meqirta. A legáltalánosabb
magyarázat személyes sorscsapásokkal (fia, majd apja halála, szerelmi csa
lódás) hozza összefüggésbe Shakespeare lelki világának elkomorulását. Kéry
László kétségbe vonja ennek Q; magyarázatnak helyességét, s ennek kapcs4n
joggal hivatkozik arra,..hogy itt inkább csak Shakespeare művészetének eszmei
elmélyüléséről van szó, és a legkomorabb tragédiának is megmarad azért az
optimista, bizakodó kicsenqése. Ez igy is van, s ez természetesen még nem
zárja ki azt, hogy az emlitett sorscsapások jelentősen hozzájárultak, Shakes
peare emberi és művészi egyéniségének gazdagodásához és beteljesedéséhez. Vi-
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szont itt ismét vitába kell szállni Kárpáti Auréllal, aki más tragédiákkal együtt
a Macbeth-ből is, elsősorban valamiféle politikai hitvallást, I. Jakab uralmá
nak burkolt elítélését véli kiolvashatni. Erre semmiféle adatunk nincs. I. Jakab
kétségkivül feudális uralkodó 'IloIt, aki elvi alapon, makacsul védelmezte a
parlamenttel szemben az abszolút uralkodói jogokat (könyvet is irt az "Isten
kegyelméből való" királyságról), de nem volt despota. Külpolitikájában is 
bár nem valami szerencsés kézzel -, a katolikus és p.rotestáns hatalmak ösz
szebékitésére törekedett. Jellegtelen, sziirke, nem is nagyon erélyes, de it szel
lemet tisztelő ember volt, aki maga is faragott verseket, és az államügyeknél
.iobban érdekelték a teológiai problémák. (Könyvet írt a démonokról is.) Sha
kespeare-Mk és társulatának 1603-ban a "király színészei" kiváltságot adomá
nyozta, ami udvari, szinte nemesi rangot biztosított számukra. Shakespeare-nek
tehát személyesen semmi baja nem volt 1. Jakabbal, társadal11lHag és vagyoni
lag is ekkor érte el élete tetőpbntját.

A tragédiák és a bennük jelentkező szellemi elmélyülés magyarázatát te
hát valószinűleg egyszerűen abban kell keresnünk, hogy Shakespeare elérte
az érett férfikort. Túl jutott a fiatalság gondatlan vidámságán, és mint minden
gondolkodó embert ebben a korban, őt is az élet és az emberi sors mélyebg
összefüggései kezdték érdekelni. Rádöbbent a gonosz támadásainak kitett és cl
bűnnel eljegyzett emberi természet tragikumára, amire a hivő ember megborza
dásával, alázatával és a jóba vetett hitével és reménységével reagált. Ennek a
megborzadásnak, hitnek és reménységnek kifejezője a Macbeth is, amely a hí
l'Ő szemlélő számára valóságos enciklopédiája a bűnnek, és megtisztít6 me
mento mindenki számára.

A győri Kisfaludy Színház társulata méltó köntöst igyekezett biztosítani a
remekmű - talán tudtukon kivül is - jubHáris előadásának. Nagy György
rendező a legpurítánabb rendezői felfogást érvényesítette. A díszletek teljes
mellőzésével vitte szinre a darabot. Mindössze egy; ,az alkalomnak megfelelően

behúzott vagy félrevont hátsó függöny jelezte, hogy zárt helyen, épületen be
lül, vagy szabadban játszódik a cselekmény. A stilizált kosztűmöket egységesen
tompa filc ből készitették. Bizonyára vannak, akik tú1.zónak érzik ezt a nagy
fokú leegyszerűsítést. A darab zavartalan élvezetét mindenesetre nem befo
lyásolta. Sőt, azzal, hogy szabad csapongás t engedett a fantáziának, még sha
kespeare-ibbé tette az előadás hangulatát. Bicskey Károly és Fogarassy Mária
Macbeth-je, illetve Lady Macbeth-je, a műben való nagyelmélyülésrőlés szí
nészi kulturáról tanúskodott. De mellettük az egész együttes a magyar sha
kespeare-kultusz méltó hordozója 1,0It.

Rövid egymásutánban két vigjátékot mutatott be a József Attila színház,
amelyek mindegyike Sós György nevét viseli. Az egyik saját komédiája a
"Kati", a másik Erich Kastner hires, humoros regényéből, "Az eltűnt miniatűr"

ből szinpadra írt, zenés bohózat. Sós György jó színpadi érzékkel rendelkező

iró. Tud jellemezni, jól pergő párbeszédeket irniés karikirozni is.
Ennek ellenére, még a maga szerényebb igényeivel mérve sem hibátlan

darab a "Kati", amely elsősorban érdekel minket, minthogy mai témájú, ere
deti magyar darab, és bizonyos morális, pedagógiai célzattal iródott. Hőse egy
nagyon kedves, de butuska fiatal lány, valamilyen iparvállalat vezérigazgató
jának títkárnője. Ez a Kati egy utcára nyiló, nedves üzlethelyiségben lakik a
mamájával, vizvezeték és központífűtés csövek alatt. Kétségbeesetten vágyódik
már egy rendes lakásra és annak érdekében még férjhez is ment volna a szép
lakással rendelkező mérnökhöz, aki kivetette rá a hálóját, és akinek a kedvé
ért átmenetileg elhagyta félig-meddig vőlegényét, a gyár fiatallakatosát. A
mérnöknek azonban nem voltak tisztességesek a szándékai, így hát otthagyta.
De a lakásszerzés továbbra is rögeszméje marad. és annak érdekében újabb,
még nagyobb butaságot követ el. Hogy a gyár dolgozói között kiosztásra ke
rülő néau lakás egyikét megko,.,pja. nemcsak "deresedő halántékú" főnökének

ud1'arlását fogadja el, (hogy milyen mértékben, azt a nézők fantáziájára bízza
az író) de a lakásosztó bizottság másik három tagját is - pestiesen szólva 
.,megfőzi". Persze kiderül a turpisság, és Kati nemcsak a lakást nem kapja meg,
de az állásából is kipenderitik,.és a tetejébe még a vőlegénye is otthagyja. Ez
zel a mélabús alckorddal végződik a vidámnak induló és helyenkint valóban
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kacagtató játék, és nyomban föl is borul az egyensúlya. Az író nemcsak a mú
faj törvénye ellen vétett, de egy kicsit a költői igazságszolgáltatás ellen is. A
hősnő hibáját eredetileg nem rajzolta olyan súlyosnak, hogy az ilyen mérvú
büntetést indokoltnak éreznénk.

Sós György nyilván a hapy end sablonjától akart menekülni, de az ilyen
fajta .vigjátékoknál ez lehetetlen. Különösen akkor, ha a téma maga is ősi

sablon. (Hányszor megírták mát az aut6val és dunaparti weekend házzal ren
delkező vezérigazgat6, a szegény titkárnő és a szegény udvarló háromszögét!)
De az írókat még nem is lehet hibáztatni emiatt, hiszen az élet hozza eléjük
újra meg újra az ilyenféle sablonokat. Sós György is nyugodtan vállalhatta
volna, hiszen - mint mondottuk - kitűnő szeme van az élet és az emberek
kisebb-nagyobb fonákságainak meglátására. Csak nyert volna vele a darab, ha
végig megőrzi a vidám, iróniku~ hangot és a végén valahogy (ha lakás nélkül
is) boldoggá teszi a fiatalokat ahelyett, hogy Ciz itt és így nem helyén való
moralizálásba csapna át. Persze, hogy lehetne (és kellene is) ezekről a kérdé
sekről komolyan is szólni. De akkor komoly darabot kell írni .és nem sza
tirikus vígjátékot, humorban oldva fel az emberi gyarl6ságokat. Mert igy.
a különben sem világos és egyértelmű moralizálást, nem érezzük sem őszinté

nek, sem meggyőzőnek. A főszerepet játszó és hiteles figurát alakító Szemes
Mari mellett Sinkovits Imre és Velenczei István erősségei az előadásnak.

"Az eltűnt miniatűr" című Kastner regény adaptáltisra már kár lenne túl
sok szót vesztegetni. Mulatságos vígjáték kerekedett ki belőle, de csak keve
set tudott megmenteni az eredeti regény bájos hamvából, ami éppen lehelet
szerű irrealitásában rejlik. Egészen más prózában jellemezni humoros ala
kokat, akiknek mulatságossága jórészt éppen a valószínűtlenségükben rejlik és
egészen más, ha ezek az alakok hús-vér emberként jelennek meg a szín
padon. Sós Györgynek mindenesetre érdeme, hogya kicsit vontatott indítás
után, végig fokozni tudja az iramot és a jókedvet is. Tompa Sánoor és Gobbi
Hilda számára bőséges alkalomma.l szolgál a darab, hogy kiélhessék komédiázó
kedvüket. (Doromby Károly)

KÉPZOMŰ~ÉSZET. Bernard Buffet-ről. Az 1928-ban" Párizsban született
fiatal francia festőművész, Bernard Buffet neve Magyarországon is eléggé is
mert. Ai expresszionizmus képviselője, aki színben nem túl gazdag, erősen

rajzos jellegű képeinek megnyújtott emberalakjaival az elmúlt egy-két luszt
rumban a legnépszerűbb nyugateurópai festők közé emelkedett. Cocteau fe
dezte fel, művészete értékelése körül igen ellentétes álláspontok csapnak ösz
sze, Képtémái [ellegzetesek: komor önarcképek, fanyar hangú tájképek. cir
kuszi jelenetek, szálkásanfestett párizsi veduták, feleségéről festett portrése
rozat, a háború borzalmait felidéző látomások. Sokszor fest csendéletet. hallal,
kompótostállal ; sakktáblával. revolverrel, Ieölt kacsával. Francoise Sagan asz
szony Az elmaradt randevú című balettjének díszletei is Buffet-től valók, il
lusztrálta Cocteau egyik kötetét s a közelmúltban a neves író, Jean Giono írt
róla egy kis könyvet. Hírneve megközelíti Piccssőét, festményei óriási ÖS8ze
gelsért cserélnek gazdát; művészete abban a tekintetben is jelentős, hogy pík
túrája erőteljesen szembeszegül az absztrakt irányzatnak. Egy képeslep szerint
"a közönség most Buffet szemével nézi az arcokat, a nőket, a tárgyakat, 
úgy, ahogyan régebben Renoir vagy Picasso szeméri keresztül ..." Ugyanakkor
több tekintélyes kritikus úgy vélekedik, hogy Buffet csupán a divat kegyeltje.
Közéjük tartozik Pierre Courthiqn is, aki "szegényes táplálékoknak" nevezi
Buffet alkotásait, amelyeket a reklám dobott felszínre. (P. Courthion: Art indé
pendant, Éd. Albin Michel, Paris, 1958.) Courthion a második világháború utáni
törekvések közül elsősorban a "non-figuratif"-dkkal rokonszenvez, s talán i,tt
keresendő a kor és a társadalom kérdéseivel szorosabb kapcsolatot tartó Buf
fet-vel szembeni ellenérzése.

Németh Lajos azt írja "a nagy tiszteletnek örvendő" fiatal festőről. hogy
"a középkori művészet szellemét kutatja". A művész valóban erősen a gótika
hatása alatt áll, mind formanyelvét, mind műveinek eszmei hátteret tekintve.
A biblikus témák már régtől fogv'! foglalkoztatják, 1946-001 való Pieta-ja, 1948
ból a Levétel a keresztről, 1952-001 a Passió. A német Uhde vagy a magyar
Ferenczy Károly módjára az Üjszövetség alakjai modern öltözékben jelennek
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meg e képeken. Buffet közreműködött annak a különleges Apokalípszís-kötet
nek kivitelezésében is, amelyről ~ magyar sajtó is beszámolt, - legrészlete
sebben a Valóság círnű folyóírat ez évi 1. száma, CA kommentárokat Daniel
Rops, Giono, Cocteau és mások írták, az Illusztrátorok, többek között, Buffet,
Dali, a szebrász Zadkine, a tasiszta festő Mathieu voltak.) Az elmúlt években
Buffet több kompozíciót festett Jeanne d'Arc életéről. A hét nagyméretű fest
ményt (a ciklus utolsó darabja a Szent Johanna a máglyán) a művész külön
kiállítás keretében mutatta be. A látogatók sorbaálltak a galéria előtt.

A Lettres Fran~aises 913. számában a közelmúltban érdekes cikket olvas
hattunk Buffet újabb vallásos tárgyú munkáiról. A kritikus - Pierre J)escargues
_.-a legnagyobb elismerés hangján számol be azokról afestményekről, ame
lyeket Buffet nemrégiben lakóhelye, Cháteau l'Arc kápolnája számára festett.
"Úgy vélem, ez a tíz nagy festmény Buffet munkásságának [avarészéhez tar
tozik, egyben pedig a kortársi festészet Iegnagyszabásúbb vállalkozásainak
egyike." A cikk rámutat arra, hogy Buffet "a renaissance előtti egyházművé

szet hagyományait íelúrítva'' alkotta meg műveit, amelyek Krisztus életét:
születését, megkeresztelését, az utolsó vacsorát, a kendőjét nyújtó Veronika
alakját, a Golgothát jelenítik meg. Buffet "a legdrámaíbb és legfájdalmasabb
stációkat" választotta ki, - rnunkáí az avignoni Pieta-t, Grnnewaldot, a colmari
oltárképet vagy a román-kor spanyol szobraít juttatják eszünkbe. Alakjait
Buffet e képein már nem mai viseletben, hanem a kőzépkori művészek által.
is alkalmazott bőredőzetű köntösökben, aureólával a fejük körül ábrázolja.

Descargues 'nem tartja szerenesésnek az utolsó vacsora néhány apostol
arcának megoldását; egyik-másik üres, jellegtelen arekífejezésű, Némely alak
ja indokolatlanul sovány, csontvázszerű, De a Krísztus- és Szűz Máría-ábrázo
Iások "elvitathatatlanul megható sikerei" a művésznek,

Bernard Buffet a tucatos avantgardizmus árja ellen ,úszva, visszaállítja
jogaiba a témát, a történetet elmondó kompozíciót. Megtagadva kora divatos
irányzatait, egyre erősebben és tudatosabban támaszkodik a távoli, de nagy és
élő ihagyományokra. Hajlandó vállalni azegyedülmaradást is és a modernista
művészetből való száműzetést. Új kápolna-festményei nagy őszinteségről ta
núskodnak, alkotásain a vér valódi vér, - alkotásaival azt akarja a művész

eszünkbe juttatni, hogy a kereszténységet egy "megtépett" testen alapították.
Buffet magányos vállalkozása minden figyelmet és megbecsülést megérdemel, s
arra ösztönöz bennünket, hogy összehasonlítsuk őt a múlt nagy mestereivel,
jegyzi még meg Aragon hetilapjának művészeti szakírója.

***
Művészettörténeti tanulmányok a címe a Művészettörténetí Dokumentációs

Központ - Dávid Katalin és Németh Lajos szerkesztette - évkönyvének (Kép
zömüvészetiAlap kiadás, 1961). A tanulmányok anyaga változatos, a témák a
XIV.-XV. századi budai királyi palota körüli polémíától Kernstok Károlyig,
az esztergomi érsekek középkori palotáitól a századforduló szecesszíójának
öseííg, az angol praeraffae1itákig terjednek. Mi itt Németh Lajos Egry Jjzseúről

írott tanulmányára szeretnénk néhány 'szóval kitérni. Mindjárt elüljáróban meg
is mondjuk, hogy mintaszerűen körültekintőnek és tartalmasnak tekintjük ezt
az írást. Németh Lajos a teljes életművet világítja meg, s nem követi azt' a
napjainkban fel-felbukkanó rossz szokást, amely egy író vagy művész életmű

véból kiragad ~ művet vagy egy motívumot bizonyos Időszerűségí szempon
tok alapján. (Gondolunk Stendhal egyes helyeinek, Gárdonyi: A lámpás-ának,
Zichy Mihály az orosz cárizmus által megrendelt katolíkus-ellenes aktuálpoli
tikai alkotásainak stb. aránytalan kiemelésére.) :Németh szépen elemzi Egry
magyarságának s európaiságának korrelációját. "Egry rnűvészetét nem lehet
ennek vagy annak: a nyugateurópai festészeti irány, stílus egyszeru magyar
variációjának tekinteni", ő "valami olyat mond el, s úgy rnond el, amit csak
itt, Magyarországon. anno 1920-1944, s csak így lehet elmondani." Egry rnű

vészetének vallásos jellegét semkeruli meg, s idézi magát a művészt: "Grune
waldat tartom korának egyik legnagyobbjának, - amennyiben kevés mester
tette annyira magáévé Krisztust piktúrában, mint ő." A tanulmánya művész

mellett bemutatja a sokat nélkülöző embert is. aki 1935-ben - túl az ötvenedik
évén - kénytelen arra kérni szerkesztő-barátját, Kárpáti Aurélt, hadd kapja
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olcsóbban a Pesti Naplót, mert a havi 3 pengő előfizetési díjra nem futja:. Így
élt a kor legnagyobb festője, s közben sorra festette művészetünk büszkeségeit.
Kant a zseni legelső tulajdonságának tekintette az eredetiséget, megkülönböz
tetve azonban az "eredeti badarságtól" (originaler Unsinn). Ez a tajta nemes (s
nem a puszta ötletek önkénvén alapuló) eredetiség vonul végig 1920-tól kezdve
Egry képein. Művészete azt bizonyítja, s Németh Lajos tanulmányából is azt
szűrhetjük ie. hogy azok a művészek a legnagyobbak. akik maradéktalanul
meg tudják valósítani a goethei követelményt - "Stkb und werde l"...Halj
meg és szüless újra l" -, azaz akik rnínden új tartalommal kapcsolatban meg
újulnak, újjászületnek, mint formáló rnűvészek.

A Művészet című folyóirat ez évi áprilisa száma Kampis Antal. a sok ki
váló írásáról ismert műtörténész Csikász Imre szebrászról szóló tanulmányát
közlLCsikász 1884.;ben született, s hanninc éves korában, 1914-ben halt meg.
Néhány szép szobor maradt utána. Édesapja - aki kísíparos volt - korá!"l>
meghalt, a család nehéz körűlmények közé került. Mecénásai ettől fogva fő

leg egyházi emberek voltak: "Legnagyobb reménységét a főpap (azaz Hornig
kardinális, veszprémi püspök) bőkezűségébe vetette.' Horníg, miután tanács
adói meggyőzték őt a fiatal szebrász művészí képességeinek várható fejlődésé

ről, megkockáztatott 600 koronát, hogy jó eredményesetén őt az egyház olda
lára kötelezze el ... A pártfogó püspöknek (Csíkász) vallásos szobrokkal is ud
varolt ... Még a szabadgondolkodó Batsányi János emléktáblájának megbízá
sát is papi kézből kapta" - olvassuk Kampis dolgozatában. A szerző megfo
galrnazásai elárulják, hogy Csikász egyházi kapcsolatai nem rokonszenvesek
számára. De a tények tények maradnak: ami kézzelfogható támogatást a nagy
tehetségű fiatal rnűvész rövid élete folyamán kapott, azt nagyrészt művelt és
műbarát papi emberektől kapta. S ők bízták meg Csíkaszt az aufklárista és
jakobinus Batsánjsi János, 'a Martinovics-pörben elitélt forradalmár költő em
léktáblájának elkészítésével is ...

A . MűvészettÖrténeti Értesitő (a Magyar Régészeti, Művészettörténetí és
Éremtani Társulat tudományos folyóirata) kis példányszámú. igen színvonalas
negyedévi szemle, Főszerkesztője a legutóbbi időkig Eiilep Lajos akadémikus
volt, legújabban Pogány Ö. Gábor szerkeszti. Nincs módunk a legutóbbi (1961
es) évfolyam valarnennyi értékes publikációját ismertetni, pedig azok között
több egyházművészeti vonatkozású is akad. (Kovács Éva: Vésett díszű román
kori bronztálak Magyarországon ; Lajta Edith: Az Ecclesia és Synagoga ábrá
zolása a középkorí művészetben; Jakubik Anna: A mátraverebélyi templom.
stb.) Egy írást ragadunk ki csak a gazdag anyagból, Szij Béla "Berény Róbert
festői fejlődése Bartók Béla portréjáig" círnű munkáját. Azért esett választá
sunk erre az írásra, mert Berény 1887-OOn született; ha élne, idén lenne 75
esztendős. A művész halhatatlanul sokoldalú volt, irodalomban és filozófiában
is járatos: ezenkívül kiváló zeneértő, sőt kompónista és zenei kritikus. (Bartó
kon kívül Weiner Leót is lefestette.) Bölöni joggal írhatta a Nyugat9an róla,
hogy ..színes, varázslatos, mágikus tehetség". A tanulmányban tárgyalt fiatal
kori képei - arc- és önarcképek, -tájak, aktok, a térmélységet mesterien érzé
keltető asztali csendéletek - Cézanne, a kubisták és Kokoschka tanulmányozá
sát árulják el. A művész egyik legjelentősebb tagja volt a "Nyolcak" csoport
jának. Szij nagy ismeretanyag birtokában dolgozta. fel Berény munkásságának
korai periódusát. Szerényen, tartalmasan ír, minden mondata mögött konkré
tum van. Tanulmánya méltó a Berény-évfordulóhoz. Hiányosságat csak egyet
találtunk benne: megfeledkezett a művésznek Ignotus Húgóról festett arcmása
ról. (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (L o r i Jt M a a z e l h a n g ver S e n y e i.) A Zene
akadémia csiZZárjai már régen elhalványodtak, a zenészek is elhagyták már a
pódiumot, a közönség azonban 1l:em tágított, hanem újra és újra kitaprolta
LoTin MaazeZt, az utóbbi esztendők legnépszerűbb, legnagyobb karmeste.,egyé
níségét. És ez az ünneplés nem a nagyszerű vírtuóznak, és nem is a 1la{1fIon
rokonszenves embernek szólt, hanem a művésznek, aki két hangversenyé'lt. az
egész zeneirodalomnak keresztmetszetét adta s bebizonyította, hogy éppen olyan
hivatott tolmácsolója a zenei klasszicízmusnak (Mozart Notturno, Haimer-
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szimfónia), mint a romantika világának (Brahms II. szimfónia), hogy egy4rtíttt
otthonos az utóromantika pátoszában (Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállftás Ir.é
pei) és 4Z impresszionizmus szinréngetegében (Debussy: A tenger). Talán CMJk
azt sajnáltuk, hogy a meghirdetett műsorszámok közül elmaradt Stravimz1cij
Petruska-szvitje, amely még ma is visszazeng olyan népszerű alkotók zenekani
ban, mint ortf vagy Menotti.

Mi a titka ennek avarázsnak ? Mi teszi Maazelt korunk egyik kiemelkedő

művészévé ? - Nehéz e kérdésekre felelni, hiszen rengeteg apró múhelytitlcot
kellene ho~á felderitenünk. Aligha tévedünk azonban, ha a sok összetev6 kö
zül első helyen az alkotók szándékainak tiszteletben tartását és intencióiknak
teljesen hiteles megszólaltatását említjük. Ahogyan például Maazel első hano
versenyén Mozart salzburgi Notturnóját megszólaltatta, az már talán nem is
zenélés volt, hanem valóságos varázslat. A XVIII. század kedélyes polgáf'csa
ládjainak otthonában éré'ztük magunkat, abban a korszakban, melyben a hd..zi
muzsikálás a mindennapi élet szerves tartozéka volt, amikor napi munkája
után a családfő kezébe vette az első hegedűt, a gyerekek pedig a többi hang
szer mellé telepetitek. Egy korszak üzent e Notturnával, egy nemzedék, mely
Scnubert művészetében igazolja majd önmagát és ott jut el a csúcsra is.

A Haffner-szimfónia is ezt a derűt, életigenlést sugározta, természetesen
minőségileg magasabb fokon. Mozart életének legderűsebb, legoptimistább 1oor
szakából való ez a szimfónia. Egyik bécsi levelének rövid részletében szól )s
róla, miután beszámolt Leopold Mozartnak a Szöktetés egyre növekvő népszeT'IÍ
ségéről és ellenségeinek intrikálásairól. "És most még egy új szimfóniát is ir
jak - kezdi tréfás sZÖTnyűlködéssel-, hogyan fogok mindezzel megbirkózni!
Hát Isten neki, rá kell szánnom az éjszakákat is, másként nem megy; és az
Ön kedvéért, jó atyám, meg is teszem. Minden postajárattal küldök majd va
lamit és amennyire lehet, gyorsan dolgozom majd, és amennyire a segítség
engedi, jól fogok irni." Persze tudjuk, hogy Mozart mindig sietett. De meny
nyire más ez a kedélyesen enyelgő magabizó sietség, mint a Requiem halálig
tartó versenyfutása ! A halál gondolata ekkoriban még nem árnyékolta be II

zeneköltő derűs világát, és ő műveiben éppen ezt a derűs világot szólaltatta
meg. (Nem véletlen, hogy egyes magyarázók szerint a Haffner-szimfónia lassú
tétele a bécsi parkban tett séta zenei ábrázolása.) A mozarti megbékélés talán
sehol sem nyilvánul meg frappánsabban, ellenállhatatlanabbul, mint a szim
fónia zár6tételében, aholOzmin buffo-karaktere ismegzendül egy pillanatra.
Ez a lüktető forgatag, szines villódzás felülmúlhatatlanul sz6lalt meg Maazel
tolmácsolásában és keze alatta Hangversenyzenekar is remekelt.

Maazel még e csodálatos élmény után is tudott fokozni: Brahms II. szim
fóniájával szerzett emlékezetes perceket. "Brahms számos vonatkozásban pró
bakö - irja Thomas Russel - és éppen ezért nagyon sokat el kell tűrnie II

mai karmestere ktől." Való igaz, hogya brahmsi szimfónia sokszor kicsit .,vas
tag" szövetű, néhol meghökkentő módon viszi tovább a beethoveni hagyo
mányt. Ezért előfordul, hogy "kijavitják" szimfóniáit, áldozatul esve Shaw té
vedésének, aki maga is dilettánsnak látta a német meetert. De vajon hallotta-e
ő valaha ilyen nagyszerű előadásbanBrahms műveit? Hallotta-e ennyire újsze
rűnek és mégis hagyományosnak, a IX. szimfóniából nyilvánvalóan következő

nek ezt a művet? Mert ha hallotta volna, akkor alighanem még az ő annyira
kritikus szelleme is meghajolt volna egy csodálatos élmény kényszeritő súlya
alatt. Az utolsó tétel hősi pátosza alighanem hosszú időre felülmúlhatatlan él
ményt jelentett.

Lorin Maazel második hangversenyén a Filharmóniai Társaság Zenekará
nak élére állt, de láthatóan nem mindig volt megelégedve a muzsikusokkal. A
közönség megérezte hallatlan erőfeszítését és méltányolta a zenekar igyekvé
sét is, s így történt, hogy tL Zenéakadémián tartott hangverseny sikere a má
sikéval vetekedett. Pedig kétségtelen és fájdalmas tény, hogyaFilharmóniai
Társaság Zenekara és különösen a vonások, néha nagyon "izgalmas" pillana
tokat okoztak. Sibelius VII. szimfóniája volt a program első számll, és némi
csalódást jelentett kicsit unalmas, kicsit hosszadalmas, terjengős frázisaival.
Annál megrendítőbb élményt jelentett Debussy műve, A tenger. Maazel nem
elégedett meg a mű impresszíoni.sta elemeinek hangsúlyozásával, hanem az
impresszionizmus előzményeit is kiemelte, amikor a darab romantikus termé-.
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szeti ,kincseit vetítette a hallgatók elé. Tolmácsolása és felfogása egyben vá
lasz volt azok számára is, akik Debussy keleties lebegését és mitológikus ter
mészetélményét öncélúnak vélik. Olyannak éreztük a tengert, amilyen a va
Lótágban: sokBzínűnek, kiszámíthntatlannak, szeszélyesnek és mégis hatalmas
nak. És ez már realizmus . . .

A zenekar a műsort záró Egy kiállítás képeivel talált magára (elsősorban

Vargha Béla remekelt a szaxofón megszólaltatásával) és követni tudta Maazel
elképzeléseit. Ezek az elképzelések, akár az eddigiekben, most is tökéletesek
voltak. Vendégünk szinte látomásszerűen idézte fel a kiállítás festményeit és
Muszorgszkij közbeszőtt álmait, s végül az egészet egy monumentális freskóba,
a Kievi nagykapu széles ívébe foglalta. Ez a csodálatos befejezés még Piterre
Dervaux elképzeléseit: is felülmúlta és méltán szolgált mintegy a hangverseny
mottójául. Mí pedig mindnyájan abban reménykedtünk, hogy Lorin Maazelt
a legközelebbi jövőben viszontláthatjuk. Mert emléknek túl híhetetlen lenne ...

(A h u s v é t í ü n n e p e k e g y h á z i z e n é j é b ő L.) Régi szép hagyo
mány nálunk, hogya nagyheti szenvedéstörténet liturgiájával párhuzamosan
legkiválóbb énekkaraink a passió zenei megfogalmazásai közül is bemutatják
a legszebbeket és legismertebbeket. Idén az Alkantarai Szent Péter templom
kórusa (Bucsy László vezényletével) és a Kapisztrán K6rus (Tamás Alajos
vezetésével) szerepelt: az előző Bach János passiójának előadására vállalkozott,
az utóbbi Dvorzsák Stabat Mater című szerzeményét szólaltatta meg. Ugyancsak
a Kapisztrán Kórus adta elő Tamás Alajos Lacrimae Petri című művét, ame
lyet ta'valy részletesen elemeztünk már, s most csupán néhány új benyomá
sunkat összegezzük. De legyen az első iL János passi6.

Pablo Casals az 1950-ben 'TJJegtartott pradesi Bach-fesztivál alkalmáb61
mondotta a következőket: "Bachhoz hasonló csoda egyetlen más művészetben

sem fordult elő. Levetkőzni az emberi természetet, úgy, hogy helyébe isteni
vonások lépjenek, a legemberibb cselekvésekben is a lélek rajongását mutatni.
a legmúlandóbb dolgoknak is az örökkéval6ság szárnyait ajándékozni, az is
tenit emberivé, az emberit istenivé változtatni: ez Bach, minden idők legma
gasabb és legtisztább zenei pillanata." E nagyszerű gondolatok közül a mi
szempontunkból az a legjelentősebb és legtanulságosabb, amely szerint a bachi
muzsika kiemeli az embert a földi szférából és egy pillanatra a magasabb
rendű világ élményével ajándékqzza meg. Albert Schweitzer leírása szerint
Bach valamennyi kéziratán ott volt az S. D. G. jelzés, és a hallgatóknak is úgy
kell érezniök egy-egy műve után: Soli Deo Gloria. Véleményünk szerint Casals
ezzel a Bach:'előadások mércéjét is kijelölte, s különösképpen a passiók elő

adásakor kötelező ez a színvonal. Nos, a Bucsy László vezette előadás ilyen
értelemben val6ban élményszerű volt, s kiváltképp az énekkar emelkedett a
bachi színvonalra. Nagyon sajnáltuk, hogya kényszerű húzások megrövidí
tették a művet, legközelebb azonban az evangelista szerepét is könnyíteni kel
lene, hiszen a kitűnő Bartha Alfonz is elkészült erejével szerepe végére. Él
ményszerű volt a bevezető kórus dinamikus, karakterisztikus megszólaltatása
és a Pilátus udvarában lejátszódQ jelenet tolmácsolása. Reméljük, hogy a kö
vetkező előadásra a fafúvók és a gprdonka is eléri a többi hangszer színvonalát.
Utoljára szólunk az előadás emlékezetes perceit jelentő ,nagyszerű orgonakí
séretről, mellyel Gergely Ferenc remekelt igazi bachi szellemben. 1

Tamás Alajos művében, a Lacrimae Petri-ben új szólista mutatkozott be
Várhelyi Endre személyében, s ezáltal valahogy az egész mű új, elmélyültebb
színezetet kapott. Kétségkívül sok problémát vet fel a Lacrímae Petri műfaja

s nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a szerző milyen irányban fejleszti majd
a várt folytatása kat. Az eddigiekből egy nagyon jelentős magyar egyházzenei
mú körvonalai bontakoznak ki, mely kellő részletezéssel - Ott6 Ferenc úttörő

műve után újabb magyar passiót teremthet. A m'ÍÍ előadása, melyet a szerző

vezényelt, minden szempontból pé~damutat6 volt.
Dvorzsák Stabat Matere kiemelkedően szép előadásban hangzott fel. Egy

formán jeleskedett a kórus, zenekar és a kitúnősz6l6kvartet (Czanik Zsófia,
Eszenyi Irma, Tarnay Gyula és Jámbor László), a fő érdem mégis a 'vezénylő

Tamás Alajosé, aki kitűnő diszpozici6ban. világos értelmezéssel, drámai izzás
sal szólaltatta meg Dvorzsák műt,ét. Bízvást elmondhatjuk, hogy ez a produk-
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dó az utóbbi idők egyik kiemelkedő ~gyházzenei eseménye volt. A "Quis est
hamo" elmélyedt meditációja és a "Fac me vere ..." tétel a többi közül is ki
emelkedett.

Husvétvasárnap a Mátyás templom kórusa Mozart Koronázási miséjével
ünnepelt. Nemcsak a mú szelleme, hanem az előadás is örömünnepet, fén'llt és
derűt sugárzott. Az Alleluja Héindel Messiásából csak az elmélyült, szépéhn.é~lI

betetőzése volt.

(J:1 a r m a t A r t u r h a l á l á r a.) Ö is elment hát! Soha többé nem lát
hatom viszont a Zeneakadémia tanári páholyában, ahol mindig a legfelső sor
ban ült és mindig mosolygott. És nem lesz ott többé a kedves egyházzenei
koncerteken sem, és nem bandukol fel többé a hanyargós lépcsőkön, hogy
megdícsérje a karmesteri, a kórust és zenekart. Sokkal magasabbra indult
most, és sokkal magasabbról hallgatja már a kedves hangversenyeket, de biz
tos, hogy most is mosolyog. Mert akinek ilyen szép, ilyen nemes élete volt,
az a halál után is csak mosolyog. Amikor utoljára láttam, a Rózsavölgyi felől

jött, fekete kabátban, s a hóna alatt kottákat vitt. Mintha szárnya leit 'l'plfl4.
S most. amikor végképp elröpült, azok: a kották őrzik továbbra is emléker:etét
és egy nemzedék. mely tőle tanult igaz emberséget. (Rónay László)

"AZ UJTESTAMENTUM, MA" A szentírástudomány egyik nagy eseménye
volt a múlt évben kora ősszel megtartott oxfordi nemzetközi bibliakongresszus.
Hétszáz biblikus szakember, teológus tanácskozott itt öt napon át. A résztve
vők között meg Iehetett találni a szentírástudomány minden irányzatának kép
viselőit. Legtöbben az angolszász állalpokból vettek részt, de ott lehetett l.átni
a két Amerika, Ázsia, Afrika és'Ausztrália számos neves biblikusát is. A né
met protestantizmust olyan nevek képvíselték, mint K. Aland, W. Sneemelcher,
G. Bornkamm. Katolikus részről is több ismert szaktekintély jelent meg, töb
bek között: Dom J. Dupont O. S. B., J. Daniélou S. J., A Feuillet a párisi Insti
tut Catholique-ból, Dom Michaux O. S. M., J. Sch mid Münchenből. '

A kongresszust az anglíkánF. L. Cross, az oxfordi Christ Church kollégium
professzora, számos liturgikus és patrisztikai könyv szerzője szervezte meg. A
főbb gyűléseket a kollégium kápolnájában tartották, amely Oxford anglikán
székesegyháza, egyike a legszebb angol gótikus épületeknek. Az oxfordi egye
tem keretében ezidőszerint harmincöt kollégium működik. Abibliakutatásnak
s általában a bibliával foglalkozó tudományos munkának itt régi és nagy
hagyományai vannak. Nem hiába kapta Oxford a ,.,thecity of the Bible", a
biblia városa jelzőjét.

A kongresszua munkaprogramját a rendezők a következő-jelszóban foglal
ták össze: "az Ujtestamentum ma". A tanácskozások és ülések célja volt: át
tekintem a tudományos szakkörök és szakemberek jelenlegi állásfoglalásait az
Ujszövetséggel kapcsolatban, megadni a lehetőséget az egyes irányzatoknak,
hogy kutatásaík eredményeit kicseréljék, véleményeiket tisztázzák, állást fog
laljanak a szent könyvek irodalmi, történeti és teológiai kritikáival kapcsolat
ban, általában megvizsgálják. milyen jelentőséggel bír az Ujszövetség a mai
ember életében. A kongresszus három mederben végezte munkáját. Az elsőt

a szakkutatók tanácskozásaí jelentették, amelyek keretében ezek kicserélték
kutatásaik eredményeit. A másik munkaterületet hét szakosztály tanácskozásat
nak sorozata képezte. A szakosztályok rnunkáját harmadik szektorként az esti
plenáris ülések egészítették ki. A kongresszus öt napján száznegyven előadás

hangzott el a szakosztályt és hét a plenáris üléseken.
A megnyitó előadást az új anglikán prímás, A M. Ramsey, a cambridgei

egyetern szentírástudományi tanszékének egykori tanára tartotta: "Az Úr szen
vedéseinek leírásai az evangéliumokban" címmel. Amint Eugeníusz Dabrowskí
professzor a Tygodnik Powszechny hasábjain beszámol róla, a bevezető elő

adás mondanivalójával és hangvételével megadta a kongresszus munkájának
írányvonalát, szellemét és hangulatát is. Az anglikán prímás megnyitója, va-

. Iamint a többi protestáns biblikus előadása és felszólalása alapján Dabrowski
professzor azt a megállapítást teszi, hogy az evangéliumok és általában az Uj
seövetség értékelése terén a protestáns szakemberek felfogása az utóbbi idő

ben alapvetően megváltozott.
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A XX. század eleje óta a protestáns bibliakutatók között általános volt
a felfogás, hogy Krisztus alakjának és cselekedeteinek megítélésében Márk
evangéliuma az irányadó. A többi evangélium jelentőségét kisebbnek vélték,
mert azt tartották, hogy ezek később keletkeztek. A mostaní kongresszus Máté
evangéliumát tette első helyre; a protestáns szakemberek is ugyanolyan fontos
ságot tulajdonítottak neki, mint amilyen komolysággal és tisztelettel a kato
likus biblisztika foglalkozik vele. A cambrídgei egyetem szentírástudományí
professzora, C. F. D. Moule határozottan kifejezést is adott a protestáns bibli
kusok körében végbemenő szemléletváltozásnak. Amikor pedig A. Houssiau
louvaini katolikus egzegéta előadásában a katolikus tanításnak megfelelően fej
tette ki az evangéliumok keletkezésének teóríáját, a kongresszus többségében
protestáns résztvevői általános helyeslessel fogadták érveléseit. H. J. Cadoory,
a Harward egyetem ősz professzora "Visszapillantás az evangélíumokra" cím
mel összefoglalást adott élete munkásságáról, O is szembefordult a maga régeb
bi, erosen pozitivista és szkeptikus magatartásával, amellyel a Szeritírást szem
lélte. Egyedül a német G. Bornkammnak a "történelmi Jézusról és a kerygma
tikus Krísztusról'' szóló előadása képviselte a régebbi protestáns felfogást.
Bornkamm azt a bultmanni elméletet propagálta, amely szerint különbséget
kell tenni a történelem Jézusa és a hit Krisztusa között. Dabrowskí megálla
pítja, hogy az előadás élesen elütött a kongresszuson uralkodó általános felfo
gástól.

A felfogásbelt változás nem csupán az evangéliumokkal kapcsolatban nyi
latkozott meg, hanem Szent Pál leveleire vonatkozóan is. Dobrowski legjellem
zőbb példájául hozza fel J. H. Rengstorf münsterí professzor előadását és an
nak fogadtatását. Előadását "Szent Pál levelei és a korai római egyház" cím
mel tartotta meg. A neves protestáns tudós megállapításai közül nem egy
szinte teljesen fedi a katolikus szentírástudomány álláspontját. A 'rómaiakhoz
írott levél régebben kétségbevont részének védelme, Szent Pál és a római egy
ház viszonyának taglalása, magának a korai római egyházközségnek a rajza
szinte teljesen megegyezett a katolíkus felfogással. És Rengstorf előadását több
ször szakította meg a kongresszus helyeslő tapsa.

Az utolsó plenáris ülésen, melyen H. J. Carpenter anglikán püspök elnö
költ, két előadás hangzott el, mindkettókatolikus teológus ajkáról. Az első

előadást J. Daniélou tartotta meg "Tipológia és allegória" címmel francia
nyelven. A cím után itélve nem sok sikert lehetett volna jósolni előadásának.

Mégis, teljesen meghódította hallgatóságát. Pedig nyiltan megbírálta nemcsak
az őskeresztény Origenes tévedéseit, hanem - hallgatóit is. Szellemesen és hu
morosan rámutatott, hogyatipológiát összekeverték a kereszténység helyes,
történeti távlatokba helyezett képének megalkotását.

A plenáris záróülés másik előadója az angol Dom B. C. Butler, a "Szent
Máté eredetisége" című nemreg megjelent munka szerzöíe volt. Előadását a
következő címmel tartotta meg: "Lélek és szervezet az Ujszövetségben". A té
ma felvetése már önmagában rnerészség volt egy zömében olyan hallgatóság
előtt, amely munkájában évtizedeken át szígorúan elhatárolta a "lélek vallá
sát" a vallás minden szervezeti formájától és amely rnegszokta, hogy a kato
licizmust az olyan vallás prototípusának tekintse, rnelyben a szervezet győzött

a lélek felett.· Butler mégis sikerrel és hatásosan tudta kifejteni álláspontját.
hQgy a kereszténységben a szervezet magából az Ujtestamentumból nőtt ki és
nemcsak, hogy nem nyomta elbenne a szellemet, ellenkezőleg - az ő felisme
rései szerint - fokozta hatóerejét. Butler oly messze ment, hogy felvetette a
Máté evangéliumban szereplő és a pápaság alapját képező jézusi kijelentést,
a "Tu es Petrus" kérdését is. A hallgatóságot első pillanatban érezhetően meg
lepte a probléma felvetése. Butler azonban oly tárgyilagosan és higgadtan be
szélt, szavait annyira áthatotta a.z igazságkeresés szelleme, hogy hallgatósága
feloldódott és míndvégíg feszült érdeklődéssel figyelte fejtegetéseit. Jellemző

erre, hogy az előadás végeztével Butler előadását nyomtatásban felhalmozva
odakészítették az előadóterem ajtajához. A résztvevők utolsó példánvig elvitték.

Amint Dabrowskí professzor kiemeli beszámolójában, hiba volna vérmes
következtetéseket levonni az oxfordi szentírástudományi kongresszus fentebb

" ismetrtetett jelenségeiből a katolicizmus és a protestantizmus egymás közö1;lj
viszonyának változására. A túlzottan derűlátó következtetéseknél és elképzelé-
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seknél többet jelent maga a valóságos. tény: lehet békésen. tárgyilagosan, a
kölcsönös megbecsülés szellemében foglalkozní olyan kérdésekkel is, amelyek
kel kapcsolatban valaha szinte kötelező volt a szenvedélyes és elfogult vita. és
a merev állásfoglalás. (Sinkó Ferenc)

EGY MAQUISARD FILM MARGÓ.JÁRA. Azokban az időkben, amikor a
náci megszállók csizmái taposták a katonailag megvert és fizikailag demorali
zált Franciaország földjét, még túlságosan fiatal, tapasztalatlan voltam ahhoz,
hogy megértsem és kellőképpen értékelni tudjam az ellenáliók, a maquisardok
hősíességét. Nem is érthettem. hiszen nem volt semmi ilyesféle élményem.

Az élmények később keletkeztek: 1944-ben, akkor, azukor már Franciaor
szág javarésze lerázta az igát, amikor ezek a "romantikus vágányok" önere
jükből felszabadították Párizst. Mi csak akkor kezdtük el szenvedni igazi sú
lyában a német fasiszta elnyomást. A teljes. megértés. az igazi értékelés kora
azonban csak jóva\ később érkezett el. azok után az olvasmányok után, ame
lyek lejegyezték ezeknek a hősi időknek minden főbb mozzanatát. Ennek. az
értékelő megértésnek első lépcsője Aragon: L'homme communiste-je volt. ,Ez a
furcsa, mély humánummal áthatott könyv szélesre tárta a pokol kapuit, meg
mutatta a tengernyi szenvedés megannyicsarpokát: a Mont Valeríen-t, a
Chateaubriant-i tábort, a Gurs-i, a Montluc-i, a Draricy-í s a Fresries-i börtö
nöket; valamint azt is, hogy kik pusztultak' el a perzselő lángokban, míesoda
emberi értékek hamvadtak el. Megismertem a húszesztendős Brest-i katolíkus
diák, Robert BusilZét, valamint a kommunista Gabriel Péri mártír sorsát. Meg~

ismertem és átéltem a róluk szóló éneket, Aragon gyönyörű költeményét, "A
Rózsa és a Rezedá"-t. Azt a költeményt. amelyik a hervadhatatlan virágokat
zengi, a hazaszeretet vérpiros szirrnait. amelyek világnézeti különbség nélkül
hulltak oda a szabadság oltárára: .

Az akinek szent volt a szent F:g
S az aki nem mondott imát
Mindketten a rab nőt ezerették
Kit őriztek a katonák ...

Mindketten és mind ki tudja hányan a mb nő, "Ma:rianne" szereUnesei
'voltak; az ellenállók, a hősök, a szabadság névtelen katonái, az egyszerű em
berek, a sokezer Jacques, Jean, Georges, Paul és Pierre; Yvonne, Marguerite,
CIémentine, Claire és Marie ...

Önkéntelenül felvetődik a kérdés: mi volt az az erő, amely ezekből a bé
kés, gyakran gyermekien szelíd emberekből franktírőröket, elszánt terrorístá
kat, rettenthetetlen hősöket faragott? A németek brutalítása ? Nem. Hisren
mmdig minden háborúnak megvannak a maga vastörvényeí, a megszállők se
holés soha nem voltak szalonfiúk; hiszen a Rómát megsarcelő Brennus óta
rnindíg ez volt a jelszó: "Vae víctís !" Nem és nem! Ez a komponens magá
ban nem lett volna elegendő ahhoz, hogy egy népből egyetemes gyűlöletet vált
son ki. Igenám ! Csakhogy ez több volt közönséges megszállásnál l A nácik
nemcsak a javakat rabolták el, nemcsak a fegyvert s vele együtt a szabadsá
got csavarták ki a legyőzöttek kezéből, hanem az eddigi életformát is el akar
ták tiporni, más "erkölcsöket", idegen szemléletet, "új rendv-et akartak a
francíákra kényszeríteni; ki akarták irtani, fizikailag meg akarták semmisíteni
a francia értelmiséget, a gall szellemet. Erről írja Jacques Deceur a Les Lettres
Erancaises első számában:

" ... A Franciaország szolgaságáratörőhitleri terv egyúttal a francia értel
miség meggyilkolása is. Hitler és cinkosai arról álmodoznak, hogy ami iro
dalmunkat, tudományunkat és művészetünket a germán barbárságnak kiszol
gáltatott Európában háttérbe szoríthatják. A francia nagyság szálka a sze
mükben- Véka alá kell rejteni. A ránk erőszakolt rendszer, amelyben betil
tották a gondolat és a kifejezés minden szabadságát és amelyben csak azoknak
van joguk írni és beszélni, akik az ellenség dicséretét zengik, előre megmu-
tatja, hogy mi lenne az ,új rendben' kulturánk sorsa." ,

Itt kell keresnünk amaquisard mozgalorn éltető lángját. Ebben az izzó
katlanban edződtek acéllá a lelkek - csoda-e hát, hogy kíméletlenekké váltak,
hogy nem j rgalrnaztak egyetlen árulónak sem ?
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Ezek a gondolatok zümmögtek bennem, távozóban a Marie Octobre Iilrn
múzeumi előadása után. Mert ezeket az időket idézi a Jaques Robert regénye
nyomán készült film, amelyet Julien Duvivier, a hírneves francia rendező vitt
vászonra. Szándékosan mondottam így: "idézi", mert hiszen a cselekmény a
felszabadulás után tizenöt esztendővel [átszódík. Ennyi időre volt szükség,
hogy pont kerülhessen a maquisard-időkben kezdődő dráma végére. Furcsa
história, de mégsem a rendkívüliség, a "határeset" kívételessége teszi élmény
nyé. Sok;kal inkább a retrospektív szemléletmód, a múltba irányuló lelki ref
lektor, amely fényt' derít az ólomsúlyú évekre, az elnyomásra s amely árnyé
kot vet minden megtévelyedésre, gazságra,

Marie Octobre ~ fedőnév. Az ellenállás sokezer Mariejának egyike rej
tőzik rnögötte, a "Courage"-csoport üdvöskéje. Röviddel a felszabadulás előtt

ezen a csoporton rajtaütött a Gestapo s vezérük, Castille, elesett. A háború
után Marie kalapszalónt nyitott ezzel a fedőnévvel. Tizenöt év múltán beté
ved az üzletbe egy német túrísta ; feltűnik neki a cégtábla, érdeklődik a tu
lajdonosnál, s miután gyanúja beígazolódík, vallomást tesz: "Akkoriban kém
elhárftó tiszt voltam s igen sok fejtörést okozott nekem egy ellenállási cso
port, amelynek ön is tagja volt, Marie Octobre. Talán sohasem tudtam volna
zöldágra vergődni, ha nem akad önök között egy áruló. A nevére már nem
emlékszem. Sajnálom, hogy így történt, hiszen őszintén csodáltam bátorsá-
gukat ..." .

Marieban megérlelődik az elhatározás, hogy felderíti az igazságot, Bajtársi.
találkozót rendez üzlettársának. hajdani harcostársának víllájában, amely an
nak idején a csoport főhadiszállása volt, ott, ahol a Gestapo rajtuk ütött, ahol
Castifle-t megölték. Az egykori maquisardok kivétel nélkül mindnyájan megje
jennek s a baráti vacsora kedélyesnek igérkezik. Az idő elmosta a múlt ese
ményeinek véres komolyságát, a vészterhes napok emlékké szelídültek - csu
pán a halott Castille gyászszalagos fényképe tekint mementóként az egybe
gyűltekre.

Am egyszercsak Marie előáll mondanívalójával, A bajtársak eleinte nem
veszik komolyan. egyszerűen hihetetlennek tartják, hogy áruló lehessen közöt
tük. Meg azután kényelmetlen is az ügy, olyan jó az emlékek langyos fürdő

jében lubickolni, igazán kár lenne egy "idegen" bejelentése alapján újrarágni
a múltat. S ha ki is derülne az igazság - mit kezdenének vele? Az áruló cse
lekedetének következménye, a bűn már régesrégen elévült. Mi legyen a tettes
sorsa? Igen, annak idején halálra ítélték volna s az itéletet a csoport hajtotta
volna végre. De ma ? Manapság Jl1indez már idejét múlta, törvénytelen lenne;
közönséges gyilkosság. Jobb tehát nem bolygatni azt, ami elmúlt.

Marie azonban hajthatatlan. Szavai egyszeruen, tompán esengenek, érveit
lehetetlenség megdönteni : meg kell találnunk az árulót, hogy gyanakvás nélkül
né2Jh~ünk egymás szemébe! A tettes majd írásban vallomást tesz és végez
magával ...

Megindul hát a különös nyomozás a tettes személye után. Mindenkinek
alibit kell bizonyítania, mindenki gyanús, aki él. S a gyanú szelleme mindenkit
megérint egyaránt, még Marie Oetobre sem kivétel. Szükül a kör, gazdagodik
a dráma motívácíója. A fény mellett kirajzolódik az árnyék. Kiderül, hogy az
áruló sikkasztott is. Épp azon az emlékezetes estén akarta Castilde leleplezni 
oka volt tehát, hogy akár árulás útján is szabaduljon acsávából, hiszen az el
lenállók törvénye nem ismert trétát azzal szemben, aki bármiféleképpen meg
tévedt. Új körútra indul a gyanú - most már ebből a szempontból. Hálóját
hol erre, hol arra veti ki - hasztalan. Végül felparázslik a múltból a legiz
zóbb szenvedély, a szerelern is. Castille és Marie Octobre szerelme amelynek
ellenséges golyó vetett véget. Am rníndez hiába, mert nincs bizonYí.ték, nincs
kézrelfogható tény, amelynek alapján itélni lehet. .

Akkor megroppan az emeletre vivő falépcső, lépések kopogása hallik. Szól
jon és itéljen hát az egykori ellenség, ha már az árulónak nem volt bátorsága,
hogy felfedje magát. Idegtépő másodpercek múlnak s a lelkiismeret súlya meg
pattantja a tettes idegrendszerét: menekülní próbál, elárulja magát. Döntött a
bűntudat, hiszen a német tisztet az üzlettárs alakította; hiszen a német eee
detlleg sem említett nevet, nem emlékezett ...
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Megvan hát a tettes, a nyomorúságos áruló, aki most kegyelemért esedez.
Szerelrnes volt Marie Octobre-be, ő csak Castille-t aJkarta félreállítani, a töb
bieket megmentette, futni hagyta. Mint nyomdász nagy 'hasznára volt a cso
portnak, ígazolványokat, élelmiszerjegyeket hamisított. Méltányosságot kér, vi
tatkozik, érvel, mentí a bőrét. Úgy kell odaverni az asztalhoz, hogy megírja
vallomását, Kezébe nyomják a revolvert. Szökrn próbál, bajtársai ellen ford ft
ja fegyverét - akiket már egyszer elárult, ám Marie fegyvertelenül is szem
beszegül vele. Leteperik, elfogják s ő földöncsúszva könyörög az életéért.

S a szánalmas féregnek aikkor szószólója akad: az egyik bajtárs, akíböí
időközben katolikus pap lett. Nagylelkűséget. rnegbocsájtást kér számára, til
takozik az ellen, hogy öngyílkosságra kényszerítsék, a szívekhez fellebbez. S
egyre többen hajlanak a szavára, különösen az orvos. Am akkor előáll a vilia
tulajdonosa, Marie üzlettársa. Előveszi jegyzőkönyvét s felolvassa azoknak a
neveit, akik árulás miatt jutottak az ellenség kezére, akiket kegyetlenül meg
kínoztak és megöltek a nácik. A névsorban utolsóként egy tizenhétéves lány
neve hangzik el: felakasztották. Tompán zuhog a szó, iszonyú a vád s a döb
bent csendet darabokra töri egy revolverdörrenés. Marie Oetobre Ieteszí ke
zéből q fegyvert, összetépi az áruló kikényszerített vallomását s felhívja a
rendőrséget: - "Megöltem egy embert."

Ez a dobbent csend, amelyik megelőzi s követi a film befejezését jelentő

revolverlövést, ez ivódik bele a néző lelkébe. Olyan csend ez, amivel eleinte
nem tudunk mit kezdeni s amit szerétnénk mielőbb elfelejteni. Később ez a
némaság megtelik sóhajokkal, a lélek vall önmagának, elrebegí halk, kis vá
gyait: ne, ne kelljen mégegyszer ilyesminek történnie! Ez az első s a legdön
tőbb reakció!

A többi? Az már az intellektus okoskodása, moralizálás, mérlegelés. Asz
szonyí bosszú? Igen, de több is annál. Nem csak megölt szerelméért kér elég
tételt, hanem a felakasztott, gyenge, fiatal lányért is, és valljuk meg - rnél
tán. A hazafi ítél az árulón, aki kiszolgálta népe hóhérait? Igen, habár ez az
ítélkezés nem tekinthető tárgyilagosnak, hiszen magánérzelmei miatt a bíró 
érdekelt fél. Mindez csupán a dráma sokrétűségét dicsért, csak az író munká
jának nyújt elismerést. A prírnér reakció azonban más utakra terel bennünket.

Minden itélet, amely bűnöst büntet, amely vétket torol meg: emberileg
érthető. Érthető, mert az emberi gonoszság gyakran csak a büntetéstől való :fé
lelem által tartható kordában, csak elrettentő példák által korlátozható. De mit
kezdjünk el, keresztények az ilyen élménnyel ?

Nem tehetünk egyebet, mírrt a filmbeli pap, aki letérdel az áruló teteme
mellé s imádkozik annak lelkiüdvéért. Nekünk is imádkoznunk kell. A szere
tet, a humánum árulóíért, a gyilkolásra bujtogatókért, a fegyvereket ková
csolókért, hiszen - nem tudják, hogy mit cselekszenek! A sírokat benőtte a
fű, hervadhatatlanul virít a Rózsa és a Rezeda. Gyönyörű virágok l Mégis ...
kertekben nyíljanak ezután s ne a háborús áldozatok sírhantjain. (Bittei La,;os)

JEGYZETLAPOK. (Damón, Venus, sznobizmus.) Vas István végre föllá
zadt a filológusok rémuralma ellen. Mindjárt jelentkeztem, hogy beállok a
szabad-csapatába. Mert "fel-felsikongva" olvastam cikkét az Új írásban: hogy
belegázolnak a fordításaínkba - főként latinokról van szó - és nem pusztán
csak metrikai okokból. Ami a mejríkát illeti: ebben, megvallorn, egy árnyalat
tal szigorúbban gondolkodom Vas Istvánnál. akii. szintén egy árnyalattal szi
gorúbban gondolkodik a kérdésben Szabó Lőrincnél; magam sem gondolom
azonban, hogy egy Virág, egy Berzsenyi, egy Vörösmarty, egy Babits után ke
rékbe kellene törni nyelvünket bizonyos metrikai ("pseudo"-) tökéletesség
kedvéért. No de nemcsak metrikáról van szó. ,

Mondom a múltkor valakinek: rnícsoda lehetetlenség, hogy egyes "szervek"
az én magyar versembe (magyarra fordított, mégcsak nem is görögből vagy
latinból fordított versembe) tudtom nélkül, akaratom ellenére idegen hangsú
lyozással átjavítják a meghonosodott neveket. Tessék, Vas Pista is megmondta
az Új írásban ...

Mire az iBető: .,Hohó! - rnondta - az a vita még nincs lezárva. Arra
még feleletek jönnek! - csattogtarta fogát. - Azt még majd megvitatjuk, azt



a VM! Istvánt! Devecseri - mondta, úgy, mintha kardokat, handzsárokat. szab
lyáltat koszörülne - Devecseri már írja a választ !"

S nézte a nyakamat. Semmi kétség: költő-akasztés lesz. Tricoteuse-.eink
már keresik a kötést, készítik a zsámolyt. Mielőtt irodalmunk kies Gréve piacán
lógnának az akasztófán, mint egy ViIJ.Ol1 balladában. főhelyen Vas István, s
valahol az alantabb rangú bitókon jómagam s még néhány szimpatizáns, hadd
lerIhelem meg egy kicsit a búnlajstromot. Úgyis mindegy már, eggyel több vagy
kevesebb a rováson.

írom egy versben, hogy Dámon, Nem Damón, hanem magyarosan, Dárrnon.
Németből fordítom, nem görögből. Kapom a korrektúrát. Dámonból Damón
lett. Hátul hangsúlyozva, Damóóóón. Mert már a régi görögök ... Sha tilta
kozom miatta, rnondják, hogy Devecseri ...

Igen, "bezzeg a Devecseri". Nos, hogy Devecseri a saját versében és fordí
tásában mit csinál, Dámont ír-e vagy Darnónt, Venust-e vagy Vénuszt, az a
Devecseri dolga; van akkora költő is, fordító is, hogy azt csináljon, amit akar
és jónak lát; írjon Damónt, ha akar; jól teszi? nem jól teszi? nem ide tar
tozik rc.tőle senki e jogát el nem veszi".

De mért veszik el tőlem, Devecserire hivatkozva, a jogot, hogy én meg
Dámont írjak és Vénuszt? Balassi óta Vénuszt á,mk magyarul, és amióta ek
logát írnak nálunk, Dámonnak hívják a pásztort, nem Damónnak, mint "a
régi görögöknél". A Vénusz, a Dámon, meg a többi éppen úgy magyarra ho
nosodott szó, mind mondjuk a kilincs, legföljebb az egyik tulajdonnév. a má
sik meg köznév. Am ha az én Vénuszomat Venusosítják, rövid e-vel az elején,
és Dámonornat Damónosítják, hosszú óval a végén, akkor nem nagyon látom
be, miért nem klansosítják a kilincset, mert ahonnét hozzánk került, a régi
franciáknál így mondták, la clenche. Milyen szép volna, egy regényben pél
dául: Szegény Damón, bánatában, mert Venusa elhagyta, fölakasztotta magát
aIdansra.

Azt sem egészen értem, miért szabad a ritmus, metrika kedvéért - ter
mészetesen, helyesen - indokolt esetekben hosszú ragot rövidnek venni, -ból
helyett -bolt írní, -tól helyett -tolt, szövégí bosszú -ú, -ú helyett rövidet; ugyan
akkor nem szabad Venus helyett Vénuszt, holott az ráadásul nem is holmi
licentia poetica, mert az úgy is van magyarul.

Hogy ez a filológusok rémuralma költők s költő-fordítók fölött? Vas Ist
ván ezt állítja. Nem tudom, igen-e, nem-e. Nem akairom én magamra haragí
tani a filológusokat. Nem én a lektorokat sem. Csak 'éppen eszembe jut valami.
s ha már eszembe jutott, le is írom.

Képzeljük el, hogy társaságban vagyunk, beszélgetünk. Azt mondja az
egyik "tag": Tegnap az Er'kelben voltam, a Maazel dirigált. Isteni szép kon
cert volt! - Mire X. (nevezzük X-nek) közbeszól, kijavítja: komzer. így, s
kissé fölemelt hangsúllyal: konszer. Sőt, kissé elnyujtva, dallamosan: kon
S~ • •• - Az semmi! ront közbe egy bumfordi. Én a stadionban voltam a
múltkor, láttam a Valenciát! - Valenszí;a, javítja ki X. - És magaddal vit
ted a meccsre azt a kís milói Vénuszt is? - ugratják. Mire X., megrovón:
Venus.

Azt hiszem, ennyi elég is a .Jdboruláshoz''. Micsoda sznob! - állapítjuk
meg. így, minden díszítő jelző nélkül, udvariasan. Vérmesebbek dímtő jelzőt

~ a1kai1maznak.
csak ezt akartam még elmondani. Félreértés ne essék: példázatul, S rnost

jöhet az akasztás. (r. gy.)

..
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SZERKESZTŐI (JZENETEK

Művészet-kedvelő. - A muvesz, ha magának, illetve műértő közönségének
alkot - akár vallásos ihletésü műveket is - úgy, olyan modorban teheti azt,
ahogy szíve és művészi célkitűzései diktálják. Szabadon alkalmazhatja a leg
modernebb művészi törekvéseket is. Kísérletezhet, kereshet, lehet egyéni. Más
megítélés alá esik a mű, ha templomba, megszentelt helyre készül, Különbsé
get kell tennünk a vallásos ihletésű műés a kifejezetten templomi egyházi
művészet alkotásai között. Az előbbi profún, u második szakrális jellegű. Ha
a templom számára alkot a művész, sohasem szabad megfeledkeznie, hogy mű

ve oltárra kerül, misét mondanak, imádkoznak. elmélkednek előtte. Figyelembe
kell vennie a hely méltóságút. a közösséget. amelynek alkot. Nemcsak, hogy
megbotránkoztató nem lehet, de még túlságosan feltűnő, kirívó, egyoldalú sem.
Szolgálnia kell a célt: hozzá segítenie a transzcendens élményt kereső hívőt

az elmélyüléshoz. áhítathoz. felemelkedéshez. Azt készséggel elismerjük. hogy
az egyházművészet sem rekedhet meg, nem ismételgetheti örökké a régi for
mákat, színeket. törekednie kell. hogy egyre új k ifejczésekkel. gondolatokkal.
élményekkel gazdagítsa mondanivalóját, a hívek lelkét, áhitatát. Azt is el is
merjük, hogy serkenteni kell, hogy meg kell becsülni művészeink vallásos ih
letésű kfsérletezéseit, útkereséseit is. Abban pedigkülönösen igazat adunk Ön
nek, hogy cgyházművészetünk fő mecenásának. hívó lcözönségünknek izlését
mindenképp gyarapítani kell. Sok helyen még mindig túlságosan ragaszkodnak
az elmúlt évtizedek édeskés. kegytárgykereskedői modorához. Az Ön kezde
ményezése helyileg, úgy .hisszük, sikerrel bíztat. de általános megoldásnak nem
alkalmas. Ha az Ön últal kiválasztott művész vállalkozik rá. hogy az Önök
egyházközsége területén nalálható és kevéssé használt kápolnát készkiadásai
nak megtérítése fejében kísérletképp és tanulmány kedvéért telefesti. arneny
nyiben szabadon. a maga modern stílusában engedik alkotni. s ha Ön .a szük
séges hatósági engedélyek birtokában az egyházközségi képviselőtestületi tag
társait rá bírja venni, hogy vállalják az említett költségeket. ám próbálja ki
ötletét. Lehet, hogy pompás alkotás szülelik belőle. Műteremlútogatásainkso
rán nem egy művészünknél láttunk modernségükben megrázó erejű tanulmá
nyokat, torzókat. sőt kész remekműveket. Ha ilyen helyet kap Onöknél, hisz
szük, nincs kizárva, hogy meghódítja a híveket s a környékbeli látogatókat is.
Akkor pedig szelgálatot tesz vele egyházművészetiink Ieilődésének is.

D, L, Miskolc. - A kérdezett mondást: "Aki téged megdob kővel, te dobd
vissza kenyérrel", hibásan tulajdonítja a közvélemény Jézusnak. Isteni Meste
rünk ezt soha sehol nem mondotta, hiába is keresi azt bárki az evangéliumok
ban. - Hibásan tulajdonítják Jézus, illetve az evangelisták véleményének, ki
jelentésének az Ön által kérdezett másik rnondást is, hogy: "Isten nem hall
gatja meg a bűnösöket". A szavak szerepelnek ugyan az evangéliumban: János
evangéliumának 9. fejezetében, a :n. versben, de a mondat egyike azoknak az
idézeteknek. amelyeket az evangéliumból kiszakítva használnak s amelyeknek
kiforgatják az értelmét. Az evangéliumi fejezet, ahol a rnondat szerepel, cl

vakonszülött meggyógyításáról szól, Míután Jézus visszaadta látását, a fari
zeusok maguk elé idézték őt. A vitában a vakonszületett és látását visszanyert
ember okosan és talpraesetten válaszolt a farizeusok feltett kérdéseire. A fari
zeusok mindenképp be akarták bizonyítani, hogy Jézus bűnös. A vakon szüle
tett megfelelt nekik: "Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyel tudok, vak voltam,
most pedig látok." Tovább faggatták: ..Mit csinált veled? Hogy adta vissza
látásodat ?" Nem hagyta magát: "Már elmondtam nektek, de nem hallgattatok
rá. Miért akarjátok még egyszer hallani? Talán tanítványai akartok lenni ti
is?" A farizeusokat kihozta sodrukból a fölényes válasz, mérgükben megát
kozták és kijelentették: "Te vagy az ó tanítványa, Mi Mózes tanítványai va
gyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnan jön, nem
tudjuk." Ekkor mondta a vakon született: "Éppen az akülönös, hogy nem tud
játok, honnan van, és mégis visszaadta a szemern világát. Tudjuk viszont. hogy



Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. De ha valaki istenfélő és Isten akaratát
teljesíti, azt meghallgatja. Mióta a világ fennáll , sohasem lehetett hallani,
hogy valaki visszaadta volna a vakonszülött látását. Ha ő nem volna Istentől

való, nem tehetett volna semmit." A farizeusok kifogyva érveikből, egyszerűen

letorkolták: "Bűnben születtél mindenestől és te akarsz oktatni minket?" 
"Azzal kidobták". Nem Jézus, nem is az evangélista véleménye tehát a hely
telenül idézett mondás, hanem a vakon született emberé, aki a saját szava
ikkal és érvelésükkel szor'ítja sarokba a farizeusokat és kényszeríti rá őket,

hogya maguk fogalmai szerint is szentnek, Istentől valónak fogadják el Jé
zust. Az evangéliumi szakasz éppen az ellenkezőjét dokumentálja, mint amit
akiszakított idézettel bizonygatni szoktak: Isten és Krisztus nagyvonalúságát
és irgalmát hirdeti, amely nem ragaszkodik a holt betűhöz, a külsö formák
hoz, a lényeget tekinti. és segíteni akar a szegény és bűnös emberen. A ta
nulság: a szentírási idézeteket csak úgy alkalmazhatjuk helyesen, ha a teljes
szöveget pontosan ismerjük.

Tanárnő. - A keresztény álláspont szerint a családban lehetőleg és álta
lában a férfi legyen a kereső, a nő az otthon őre, a gyermekek gondozója és
nevelője. A nőnek jogában van állást vállalnia, ahhoz is, hogy lemondjon a
családalapításról és teljesen hivatásának szentelje magát. De ha az anyaságot
választja, akkor ez mindent megelőz, amíg a gyermekek kicsinyek és rászorul
nak az anyai gondozásra, irányításra. Az állam is - főként a szecialista világ
ban - egyre gyakrabban és egyre több helyen igyekszik biztosítani az anya
számára a lehetőséget, hogy kiskorú gyermekeinek szentelhesse minden ener
giáját, azzal a megnyugtató garanciával, hogy visszatérhet a termelő munká
ba, ha gyermekei felserdülnek és nem szorulnak már rá a teljes gondozásra.
Más megítélés alá esik. ha az asszony olyan hivatást tölt be, oly képességek
kel rendelkezik, hogya társadalom számára veszteséget jelentene, ha a termelő

munkából kiesik. Ilyen esetben meg kell adni a segítséget számára, .hogy mind
két hivatását elláthassa. Önnek kell eldöntenie. nélkülözheti-e anyai felügyele
tét, gondozását - szelg álatát - a tíz és tizenkét éves gyermeke. Általában az a
tapasztalatunk: ez az a kor a gyermekek életében, amikor nagyon rászorulnak
az édesanya gyengéd, de határozott és állandó í rányítására. Leveléből úgy érez
zük - bár restellte nyiltan leírni: vágyódik vissza a katedrára, a szellemi mun
kához, Kevésnek érzi, amit most tesz, szűknek a területet, amelyen mozoghat.
Azt tanácsoljuk, mondja meg ezt nyiLtan férjének és beteg édesanyjának. Kö
telesek figyelembe venni nyugtalanságát és segítségére lenni, hogy megoldást
találjon problémájára. Az anyaság: szolgálat , .mely sok lemondással jár. A csa
lád, főképpen a férj, il saját javát szolgálja, ha ügyel rá, hogya lemondások
nyomán ne hatalmasodjék el az anya' lelkén a gúzsba kötöttség érzése, ne érez
ze azt, hogy végképp elsüllyedt a kis gyermekeivel való bajlódásban, megsza
kadIt a kapcsolata hivatásával, eddigi szellemi munkájával. Ha úgy érzi, hogy
a végleges lemondás pályáiáról tönkretenné belső békéjét, harmóniáját csa
ládjával és férjével, mihelyt a gyermekek kára nélkül teheti. kapcsolódjék be
újra rég: munkájába. hivatásába.
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