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Hamvas András
kalocsai érsek

HUSZADIK ÉVFORDULÓ

Amikor legutóbb a fővárosban járva pillantásom az új Erzsébet-hídra
esetr, a technikának ez a remek alkotása jelképpé magasodott előttem,

emlekeztetve az egykor történt szőrnyű rombolásokra és az azóta végbe
ment alkotó rnunkára. Mint ahogy már előtte jelkép volt számomra a
nagy aldozatok árán rendbehozott Egyetemi templom, amelynek közvet
len szcmszédságában, a Központi Szemináriumban meg szoktam szállni.

;,[05t a huszadik évfordulón pedig különösképpen elgondolkozhatik
az ember: mi mindennek lehetett tanúja azóta, hogy 1945. április 4-én
a gyozelmes szovjet csapatok kiszorították az ország területéről a német
és csatlós haderők utolsó maradványait! Felrémlenek előbb a mérhetetlen
pusztítasok, amelyeket az idegen érdekek szolgálatában viselt háború mű

velt országunkban. Igaz, ma már a múlt emlékei ezek, de feledni soha
sem szabad, nem szabad annak a közben felnőtt legifjabb nemzedéknek
sem, amely csak hallomásból és könyvekből értesülhetett róluk. Mert,
hogy meg ne feledkezzimk, ez is egyik feltétele annak, hogya kortársak
és a későbbiek is helyesen tudják mérlegelní azokat a változásokat, ame
lyek a felszabadulást követő két évtized alatt hazánkban bekövetkeztek

Aki csak kívülről nézi dolgainkat, teszem egy külföldi látogató, nyil
ván azt fogja találni a legnagyobb változásnak, hogy az ország régebbről

ismert képe egészen más és lényegesen szebb lett. Nagyvárosaink mellől

eltűntek a nyomornegyedek, helyüket parkokkal ritkított modern ház
csoportok foglalták el. Új és hatalmas iparvárosok bontakoztak ki. Meg
növekedett a közlekedés, autóbusz-járatok kötik össze a forgalmi közpon
"tokkal a legtávolabbi vidékeket is. Villany ég a legkisebb faluban, autó,
rádió és televízió úgyszólván mindenütt, Munkát könnyítő gépeket hasz
nál a parasztság, amelynek munkaideje csökkenőben, jövedelme emel
kedőben. Új iskolák mindenfelé, kiterjedt egészségügyi hálózat. S foly
tathatnám tovább, akár számszerű adatokkal is.

Amit azonban a kívülről szemlélő már nehezebben fedez fel: mínd
ezeket a vívmányokat és a hasonló többieket a mi sajátos körülményeink
között kétségkívül annak nyomán értük el, hogy ebben a magyar társa
dalomban, amely 1945 óta új utakra tért, megszüntek az ember és ember
közötti azok a különbségek, amelyek elavult előjogokon alapultak. más
viszonyok léptek elő a tulajdonjog terén, s nincs többé merev szakadék
a fizikai és a szellemi dolgozók között, Nemcsak elvben, de gyakorlat
ban is megnyílt a tanulás és érvényesülés lehetősége mindenki számára.
Sokan, nagyon sokan szinte hősi erőfeszítéssel pótolták azokat a kulturá
lis és szakmai ismereteket, amelyekhez a fordulat előtt sorsuk mostoha
sága miatt nem juthattak hozzá. Hányszor láthattuk, hogy gyári munká
sok leteszik szerszámukat és a legkülönbözőbb tanfolyamok, köztük egye
temi tanfolyamok előadásaira sietnek! S ma már örvendetesen ott tar
tunk, hogy ünnepibb alkalmakkor az utcán, vagy a színházban és szóra
kozóhelyeken a ruházatuk és viselkedésük alapján nem is tudjuk megkü
lönböztetni a fizikai és a szellemi dolgozókat.

Valahololvastam azt a megállapítást, hogy mi az elmúlt húsz év
alatt nemcsak "újjáépítettünk", de rengeteg vonatkozásban egészen "újat"
alkottunk. Annál jólesőbben érzem át annak [elentőségét, hogy magyar
testvéreink milliói közőtt, akik jövőnk biztonságos megalapozásán se-
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rénykedtek. ott voltak a mi katolikus egyházunk tagjai, ott voltak a hívő

tömegek is. Ott voltak a nemzeti egység jegyében, bizonyságát nyújtva
annak, hogy kitéphetetlen és szerves testként beletartoznak népükbe és:
hazájukba. Akárcsak azok a példamutató papjaik, akik a háború utolsó
napjaiban is helyükön maradtak, megosztva velük szenvedést és gon
dokat. S kitartottak helyükön utána is, vállalva a kezdeti bizonytalansá
got, amelyegyüttjárója volt a nagy történelmi fordulatnak.

Mert mi tagadás, egyházunk jövő életkörülményeit illetően bőven me-o
rültek fef aggodalmak is. Végtére az egyház és állam szétválasztása, ame
lyet 1949-ben a Magyar Népköztársaság alkotmányába iktattak, egészen
új és a magyar történetben előzmény nélküli helyzet elé állította katolíkus.
egyházunkat. Attól kezdve az egyháznak olyan politikai-társadalmi rend
szerben kell tevékenykednie, amelynek vezető tényezője, a kommunista
párt, az ateista világnézetet vallja magáénak. Egyházunknak nem kis.
erőfeszítésébe és megpróbáltatásába került, hogy megbirkózzék az ebből

származó nehézségekkel, amelyek nemcsak kívülről, de az egyházon be
lülról is jelentkeztek. Meg kellett azonban találnia működése irányát s
ehhez mérten meg kellett teremtenie a további müködésének feltételeit.

A marxizmusnak a vallásra vonatkozó közismert tételei ellenére az
alkotmány biztosította az állampolgárok lelkiismereti szabadságát s ez
zel együtt a vallás szabad gyakorlásának jogát is. Ezekre a tételekre ha
gyatkozva indultak meg annakidején az új magyar állam és a püspöki kar
között is a tárgyalások, amelyeknek eredménye az 1950 augusztus 29-én
létrejött megállapodás lett. Ez rakta le nemcsak a békés együttélés, de a
fejlődésképes jóviszony alapjait is. Allamunk és egyházunk folyvást ja
vuló viszonyának meggyőző bizonysága lett azután az a részleges meg
állapodás, amelyet a Magyar Népköztársaság és a római Szentszék telj
hatalmú megbízottjai a múlt év szeptember Ifi-én írtak alá. Örvendetes
következménye ennek öt új püspök kinevezése, amivel feltöltődött a ma
gyar katolikus hierarchia erősen megritkult sora. Ugyanígy az is, hogy a
Pápai Magyar Intézetben ezentúl innen, hazulról kiküldött papok nyer
hetnek továbbképzést, ami azt is megkönnyíti, hogy nyelveket tudó és
kiváló felkészültségű teológiai tanárokat kapjanak a szemináriumok. Nagy
jelentőségű továbbá a mindkét oldalról kifejezett készség és óhaj, hogy
folytassák majd a -tárgyalásokat és lehetőség szerint más elintézésre váró
kérdésekben is megegyezésre jussanak.

Hogy ilyen megállapodásra sor kerülhetett. abban döntő szerepet vitt
mindkét oldalon az a politikai realizmus, amely a társadalmi valóság.he
lyes értékelésére támaszkodik, e mellette kétségkívül szerepe volt annak a
következetesen pozitív magatartásnak is, amelyet magyar katolikus egy
házunk a szocialísta rendszerben tanúsított. Ennek a pozitív magatar-
tásnak s nyomában állam és egyház kölesönösen növekvő megértésének
köszönhető, hogy a húsz év során kialakult új életformában mindenkí,
hívők és nem hivők egyképpen megtalálhatták a maguk boldogulását és
együttesen tudják szolgálni az ország és népe érdekeit.

Természetes, hogy hazánk felszabadulásának huszadik évfordulóján
ezek az egyházunkkal kapcsolatos mozzanatok is mind elvonulnak előt

tünk. Ezek is segítenek abban, hogy az ünnep fényében még világosab
ban tudatositsuk feladatainkat, amelyeknek teljesítésére vonatkozó elha
tározásunk a külsőségek mellett belső tartalmat is ad ünneplésünknek.
Ezek a feladatok minket állampolgári minőségünkben és katolikus vol-o
tunkban is terhelnek.
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Egyfelől mint állampolgároknak kötelességünk, hogy minden erőnk

ből kivegyük továbbra is részünket hazánk fejlődésének, virágzásának,
népünk jólétének előmozdításából. Közre kell működnünk az egészséges
közszellem formálásában, a közerkölcsiség és a munkaerköles javításában.
Síkra kell szállnunk a nemzetek közti megértésért és a világbékéért.
Másfelől mínt hívő katolíkusoknak úgy kell vallásunkat gyaJkoro1nunk és
a tiszta evangeliumi igazságokat képviselnünk, hogya belőlük és általuk
nyert szellemi és erkölcsi értékeinkkel a közösség javát is szelgáljuk.
Legyen a mi hitvallásunk tanúságtétel egyéni és családi életünkben, az
embertársainkhoz és a munkához való viszonyunkban. így tudunk mi
élni mint hívő katolikusok is a mi társadalmi rendszerünkben, így fogjuk
abban illő helyünket biztositani.

Az elmúlt évek a jövő kedvező alakulásába vetett reménységgel és
bizakodással töltenek el valamennyiünket. Méltán adunk hálát Istennek
ezen a huszadik évfordulón, amiért sikerekkel áldotta meg fáradozá
sainkat.

•
TAVASZ

Tegnap még minden szürke volt,
az égről is letünt a hold
s bennem fagyoskodott meredten
a régi kedvem

s az ágak közt ma szél üget
csiklandva a kamasz rügye t,
vetélkedő, tükrós varázs van
a napsugárban!

Pillangó még nem szálldogál,
de udvarol madár s bogár,
pattannak - tavasz aj/win bók 
a hetyke bimbók,

csak én ulök itt egyedul
míg vágyam halkan hegediLl
s dúdolgatok - a szívem békül
dalt, szCJVeg nélkül ...

Emlékeim vannak velem:
első vers, első szerelem
s lelkembezárva, hogy ne lássák,
boldog barátság.

Most érzem, mily gazdag vagyok!
Isten mosolya rámragyog
s visszfénye, mely vakít ott fennen,
tündöklik bennem!

Csattogjatok, ti madarak!
ki fóldhöz tapad, az a rab,
szállj illat felfelé és véled
felszáll a lélek!

Hogy nem vagyok már fiatal?
A léleké a diadal,
mely győz az életen, hogy lásson
s a hervadáson !

Zöngő bogárság, légy vidám!
Halálé, mit a test kíván,
rád is hajol a fűz bús ága
test ifjúsága,

de addig zengje életed
az áldó hálaéneket
s hogy add tovább magad, ne késs
alétezéssel !

Hogy éh. minden a tavaszt!
,VIegértem s mind átérzem azt
és hogy időm hasznosan töltsem:
csak nézem bölcsen .•.

Az évszakok oly ravaszok!
mézgyűjtő, szines tavaszod
gyors fecske, tIlan észrevetted
s elszállt feletted .

Évente visszatér, de más
minden újabb feltámadás,
új pille csillan régi fényben
s más látja, én nem . . .

A Változatlan odafönt
tűz-mosolyával mást köszónt
s bókaInak a szellőre ringók:
új, helyte bImbók

- s hozzám ne Jónne a tavasz?
Némulj el ajkamon, panasz,
örök tavasszal várnak engem
ott fenn a Mennyben!

Gát István
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M a'j sa i M ó r

A PALESZTINAI SZENTHELYEK HITELESSÉGE
VI. Pál pápa szentfbldi zarándoklata világszerte felfokozta az érdek

Iődést a szeritföldi kegyhelyek iránt. 1964 húsvétján olyan sok zarándok és
túrista érkezett Jeruzsálembe, hogy minden szálloda és zarándokház meg
telt és egyeseket csak a fővárostól 15 - 20 kilométerre szállásolhattak el.

A kegyhelyekkel kapcsolatban máig sok mende-monda kering, holott
a hiteles helyek megállapításával tudományág foglalkozik. Ma már ka
tolikus és nem-katolikus kutatók az őszinte együttműködés alapján dol
goznak azon, hogy a szenthelyek történetét és hitélességét tisztázzák. A
biblikus és patrisztikus tudomány művelőinek álláspontja szerint a szent
jr'ás és a kritíkailag igazolt hagyomány hiteles történeti források, nem
pedig legendák.

Azokat az épületeket, ahol Jézus és Szűz Mária életének valamelyik
eseménye történt, szerithelyeknek nevezzük. Föléjük már a III. századtól
kezdve kápolnákat és templomokat építettek, melyeket rendeltetésük
míatt szentélyeknek neveznek. Ezek a szentélyek rögzítették meg az
apostoli és az őskeresztény hagyományokat.

Jelentőségük ezerint vannak főszentélyek, ahol a megváltás fonto
sabb eseményei történtek. Ilyen Názáretben az Angyali üdvözlet, és a
megtestesülés. a betlehemi barlangban Jézus szűletésének a helye, Jeru
zsálemben az Utolsó vacsora terme, valamint a Kálvária, Krísztus sírja,
az Olajfák hegyén pedig a mennybemenetel helye. Másodlagos szentélyek
azok, ahol kevésbé jelentős események játszodtak le, mint a Bethesda
tóban a bériának, Siloé tavában és Jerikóban a vakok meggyógyítása,
Bethániában Lázár, Naimban az ifjúnak feltámasztása.

A szentélyek a kornak megfelelően változó stílusúak. A III. század
ban Názáretben Szűz Mária háza fölé emelt szentély zsinagóga stílusú.
Nagy Konstantin idejében klasszikus, a bizánci császárok idejében bizán
ci, a XIV. században a Cenákulum, az Úrvacsora helye fölé, gótikus
stílusban építettek. Korunkban az eklektikus stílus érvényesül. Száza
dunk huszas éveitől kezdve Barluzzi Antal mérnök úgy tervezte a Szent
iöldön a templomokat, hogya hívekben az oda vonatkozó hittitkoknak
megfelelő gondolatokat és érzelmeket ébresszen.

A főszentélyek szertartásai már korán kialakultak. Időnkint püspöki
vezetessel zarándoklatot vezettek hozzájuk. A IV. század óta a jeru
zsálemi egyház vette kezébe a zarándoklatok rendezését és a zarándokla
tokat hivatalos naptárába is beiktattá. így hiteles feljegyzések maradtak
.ránk a szenthelyekről, a IV. századtól kezdve pedig a zarándokok is
részletes leírást hagytak az utókorra. Ezek megbecsülhetetlen segítséget
nyújtanak a szerithelyek hitelességének megállapításahoz.

A "palesztínológusok", a Szentfölddel tudományosan foglalkozók sze
r int csak az a szentély mondható hitelesnek, amely minden szempontból
és helyrajzilag is egybevág az evangéliumi adatokkal, hagyománya pedig
az apostoli kong nyúlik vissza. Ha ezek a követelmények hiányoznak,
akkor a rendelkezésre álló adatok értékétől függően a szentélyeik csupán
a hagyomány szerinti, vagy valószínű szentélynek nevezhetők. Altalános
elv, hogy minden szentély !külön tanulmányozásra szorul, egyik sem fo
gadható el már eleve hitelesnek. Szűkséges, hogy történelmi, régészeti és
ásatási érvek is szóljanak mellettük. Külön mérlegelés tárgya. ha egyik
másik szakterületről hiányoznak a bizonyítékok, de komoly vagy való
színűsítő érvek hozhatók fel a hitelesség mellett.
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A legfontosabb forrás a mi szemünkben az újszövetségi szentírás, ez
azonban igen kevés helyrajzi adatot tartalmaz. Lukács említi, hogy Mária
Názáretben lakott, ahová Isten Gábor angyalt küldötte, Ugyancsak Lukács
írja, hogy Mária meglátogatja Erzsébetet a hegyek között, Juda egyik
városában. Jézus Betlehemben született, ahol a szülők nem kaptak meg
felelő szállást. Máté említi, hogy János a börtönben hallott Jézus tetteiről.

Az első kenyérszaporítás a Galileai tenger keleti részén, egy magányos
helyen történt. Az utolsó vacsoráról megjegyzi Máté, hogy színhelye egy
tágas, étkezésre berendezett terem Jeruzsálemben, a Siloé-tótól nem rnesz
Sl1:ire.

A vizsgálódások szempontjából így a hagyománynak kimagasló je
lentősége van, hiszen Jeruzsálemben Jézus halálától kezdve állandóan
laktak keresztények és az apostoloktól kezdve soha sem szűnt meg a püs
pökök megszakítatlan sora. Az első és második püspök, Szent Jakab és
Szent Semjén Krisztus unokatestvérei voltak. Szent Semjén (t 107) hívei
vel Krisztus után 70-ben Jeruzsálem pusztulása után' a Jordánon túli
Pellából visszatért a szent városba és mint Krisztus rokona, híven ad
hatta át az utókornak a szenthelyekre vonatkozó hagyományokat. E.
Testa a zsidó-keresztény barlangok titkairól írt tanulmányában (Nuove
scoperte a Nazaret nella Grotta dell' Annunciazione, 1963.) erre a követ
keztetésre jut: .,Állíthatjuk, hogy 130 előtt a titkokról szóló tant már
világosan megfogalmazták a zsidó-keresztény teológusok és ezeket a hit
titkokat Betlehem és Jeruzsálem hagyománya a három misztikus bar
langban és magaslaton lokalizálta." Hozzáfűzi Testa, hogy így már ért
hető, miért akarta 135-ben Hadrián császár megszentségteleniteni po
gány misztériumokkal a születési barlangot, a Golgotát, a szeritsírt és a
mennybemenetel helyét. Eusebius történész (265 - 340) levéltári adatok
alapján állította össze a 15 zsidó-keresztény és a 15 pogányból lett püs
pök névsorát 212-ig, Sándor püspökig bezárólag, aki Kappadóciából,
mint flaviasi püspök zarándokolt Jeruzsálembe, "hogy ott imádkozzék
és a szerithelyeket fölkeresse". Sándort annyina megszerették a keresz
tények, hogy először Nárcisz püspök segédpüspökévé, majd 222 körül
utódjává tették. Sándor püspök igen művelt főpap volt, hiszen kikép
zését az alexandriai iskolában kapta. Még éltek Krisztus rokonai, amikor
Sándor lefolytatta a szenthelyek első topográfiai vizsgálatait. Az általa
megjelölt szenthelyek egy része mindmáig megőrizte akkori nevét, bár
a két évezred alatt Palesztina urai sokszor változtak és a nép nyelve
IS kicserélődött. Ilyenek a Getszemáni barlang és a Getszemáni kert," az
Olajfák hegye, a Bethesda-tó, a Siloé-tó is.

Vannak szenthelyeIk, amelyekről igazolható, hogy mindig keresztény
kultuszban részesültek, mint például Szűz Mária háza. Krisztus rokonai
ugyanis legalább a III. századig Názáretben éltek. Klausner, a jeruzsá
lemi héber egyetem rektora (t1958) állapította meg, hogy József és Jé
zus ökröknek való igákat és faékeket készítettek, amelyek közül né-

• Egy Amerikában élő olvasónk. Rev. John Mally, hozzánk küldött írásában felhívja figyelmün
ket. hogy a Szentfoldbn jártában azt tapasztalta. hagy Szűz Mária sírját két helyen ls mutatjók.
Szerínte azonban tévesen hivatkoznak a Getszemóni kertre, mint Szűz Mária temetkezési helyére,
mert ott semmiféle sírhely nincs. A Getszemóni majorban azonban. amely körülbelül 6-7 kilométerre
esik o kerttől, valóban látható egy tágas barlang. amelyet o hagyomány szerint oz utasok, kőztük

Jézus is. éjjeli szállásul használtok. A hagyomány úgy szól, hogy ebben o barlangban temellék el
Szűz Má<iát Szent Józseffel együll. Ela helymeghatározás - írja Mally - sokkol valószínűbb. mint
a Getszemóni kert kópolnája. mely mo üres és elhagyotolI, a mohamedánok birtokában van és fa,
lain semmiféle kép vagy utalás nincs arra, hagya Slazanya sirjaként tisztelték volna. lA sz_ric.)
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hány darab még Szent Jusztin vértanú idejében (t165 -166) is megvolt.
Krisztus után 200 körül Krisztus férfirokonait kiűzték Názáretből

és csak a nők maradhattak ott. Amikor a kisázsiai Magydasban (Ram
filia) 249-ben vértanúságot ezenvedett Konont kérdezte a bíró, kiesoda
Ő, Konon így válaszolt: "Én a galileai Názáret városából való vagyok,
Krisztus rokona, akinek őseim óta szolgálok. Mindenki fölött őt isme
rem el Istennek." Helyesen jegyzi meg Magatti ferences archeológus,
"ha ott maradt a rokonság, akkor megőrizte tulajdonjogát is, amely ma
gában foglalta a Szűz házát és [következőleg a családi emlékeket is".
Az 1956 - 61 között végzett názáreti ásatások és leletei (feliratok, raj
zok, karoolatok, szimbólika) valóban igazolták, hogy legalább már a III.
században állott egy templom Szűz Mária háza fölött.

Nem kétséges, hogy az első századok zarándokainak a hagyomá
nyok hitelre méltó tanúi mutatták meg a szerithelyeket. Érthető, hogy
a niceai zsinaton (325) Nagy Konstantin császár Makáriust, Jeruzsálem
püspökét, mint a hagyományok hű -és gondos őrét kérdezte meg a szerit
helyeket illetőleg, és az ő véleményét kérte ki az építkezésekre vonat
kezólag is. Az ő útmutatása alapján szabadították ki a Golgotát és a
szentsírt, és építettek templomot a szentsír, a szent kereszt megtalálá
sának kriptája, a betlehemi születési barlang fölé és az Olajfák hegyén.

Az első századok szentföldi- zarándokainak följegyzései is a hagyo
mányt erősítik meg. Közülűk legértékesebb a már emlitett Szent Jusztin
írása, amelyben olvassuk: ,,!BetLehem falujához egész közeli barlangba
tért be József. Mialatt ott ídőztek, megszülte Mária Krisztust és jászolba
helyezte. Mikor Arábiából jöttek a bölcsek, ott találták." Érdekes, hogy
a császárhoz és a római szenatushoz intézett második hitvédő iratában
azt is hangoztatja Szent Jusztin, hogy a judeai Betlehemben még meg
vannak a népszámlálási adatok Józsefről, Máriáról és Krísztusról "ame
lyeket Quirinusnak, Judeában első prétorotoknak idejében írtak össze".
Minden bizonnyal ő maga is látta ezeket az adatokat, azért hivatko
zik rájuk.

A korai görög egyház legjelentősebb hittudósa, Origen~8 (185 
254), mintegy húsz évet töltött a Szentföldön, 232 után állandóan ott
élt és a cezáreai híres iskolában tanított. O már egészen módszeresen
tanulmányozta aszenthelyeket. "Bejártuk a szerithelyeket - úgymond
-, hogy Jézusnak és tanítványainpk meg a prófétáknak nyomdokait
megtekintsük . .. Betlehemben mutatják a barlangot, amelyben Jézus
született, a barlangban pedig a jászolt, ahol pólyába takarták, Mindez
megfelel annak a történetnek, amelyet az ő születéséről az evangélium
elmond. Még hitünk ellenségei körében is közismert, hogy abban a bar
langban született az a Jézus, akit a keresztények imádnak és csodálnak."
Cézáreai Eusebius (265 - 340), annaik a kornak híres történésze, ponto
san meghatározza, hogy Betlehem Jeruzsálemtől délre hat mérföldre
esjk a hebroni út mellett, Betlehem lakói atyáiktól kapott hagyomány
alapján mutatják a barlangot, "ahol a Szűz rnegszülte a csecsemőt és
belehelyezte a [ászolyba", Eusebiusnak Nagy Konstantinról írt életrajzá
ban olvassuk: "A császár megfelelő tiszteletben részesítette azt a' barlan
got, amelyben üdvözítőnik először mutatta meg isteni jelenlétét és el
tűrte, hogy testben szülessék." Lényegében még ma is megvan az a nagy
szerű bazilika, amelyet Nagy Konstantin épített. A névtelen bordeauxí
zarándok 333-ban maga is járt ebben a bazilikában. Jeruzsálemi Szent
Ciril püspök (t347) szerint a betlehemi születési barlang tája nem sok-
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.kal előtte még erdős vol t. Ezzel igazolja Szent Jeromos álUtását, hogy
Hadrián császár rendeletére a betlehemi születési barlangot "Thamuz
vagy Adonis ligete árnyékolta be és Venus szetetőjét siratták abban a
barlangban, ahol egykor a kisded Krísztus sírdogált".

A szakszerű régészeti ásatások különösen jelen századurukban rend
kívül értékes leletekkel járultak hozzá, hogy a szerrthelyek hitelességére
fény derüljön. Bebizonyították, hogya Golgota és Jézus sírja a második
vagy északi falon kívül feküdt, a jeruzsálemi "kertkaputól" (Efraim
kaputól) mintegy 80 méterre, A Kálvária nem egyéb, mint a Gáreb hegy
nek nagyjában 6 méter magas nyúlványa, Tőle nyugatra esett a valószi
nűleg két "barlangból" álló sír, Arimateai József kertjében. A Golgota
É\S a sír között a távolság 40 méter,

Jézus halálának színhelye 1. Heródes Agrippa (41-44) idejében ke
rült a város falain belülre, amikor az ún. harmadik fal épült, bár úgy lát
szik, hogy ennek a falnak építését Claudius császár rendeletére nem fe
jéztéik be. 135-ben az Aelia Capitolinát emeltette Hadrián császár a zsidó
város romjai fölött, úgyhogy - miként Szent Jeromos írja - a ;,föltá
rnadás helyén Jupiter szobrát, a kereszt szíklája felett pedig Venus már
ványszobrát helyezték el és tisztelték a pogányok, azt vélvén az üldözés
szerzői, hogy rnegszüntetík bennünk a föltámadásba vetett hitet, ha a
szerithelyeket bálványokkal szentségtelenítík meg". Szent Jeromost iga
zolták azok a kutató ásatások, amelyeket Corbo Virgil ferences régész
1960-tól kezdve végzett a Szentsír-bazilikában (Recenti scavi archeol0
gici in Giordania, 1962.) Nemcsak Nagy Konstantin császár építkezésének
.alapszerkezetét találta meg, hanem a Aelia Capitolina maradványait is
.Jézus sírja fölött. Rábukkant továbbá Arimateai József kertjének vöröses
színü szűzfőldjére is a latin sekrestye és a konstantini saroikszoba alta
Jajában. Ezt a vöröses ssínü altalajt a latin sekrestye alatt széles r6mai
fal szeli át, amely régebbi, mint Nagy Konstantin építkezései. Ezt a ré
gebbi, római falat kapcsolatba kell hozni a "temenoszszal", vagyis a kö
rülkerített szenthelynek azzal a falával, amelyet 135-ben húztak a a szent
sir fölötti pogány templom köré.

Corbo megállapította azt is, hogy 614-ben a perzsák, l009-ben pe
dig Hakem török szultán rombolásai az iAnastasis, vagyis a keresztrefe
.szités és a szeritsír fölé emelt templomépítmények külső szektorában nem
voltak olyan nagyok, amint eddig hittük. Falai megőrizték eredeti alak
jukat, egészen a galéria padlózatáig. Meglelték a keresztrefeszítés ká
polnája és az Anastasis tere között annaik a nagy repedésnek kezdetét
is, amelyet eddig hiába kerestek. Eddig a keresztfa alatt csak elég kis
részen látszott, hogy a szikla megrepedt Krisztus halálakor. Igy archeoló
giailag is megerősítést nyert az az ősrégi hagyomány, amely mindenkor
Jeruzsálemnek ezen a helyén tudta és tisztelte a Golgotát és Jézus sírját.

Corbo ásatásokat folytatott 1959-60-ban a mennybemenetel ősi

.szentélyének helyén, az Olajfák hegyének csúcsán is. Ott szintén Nagy
Konstantin parancsára épült bazilika, az Imbomon, amely ezeknek az
ásatásoknak adatai szerínt köralakú volt, nem pedig nyolcszögletű,

mint eddig hitték. Mivel a bordeauxí névtelen zarándok már 333-ban
imádkozott benne, azért valószínűen egyidős az Anastasís-szal. Aetheria
aquitániai szerzetesnő, a híres útinapló szerzője, 395-ben járt benne és
Imbomonnak nevezi. 670-ben Arkulf szintén köralakúnak ábrázolja. Ke
.resztjét még Betlehemből is látták.
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Az Utolsó vacsora termével kapcsolatban nem végezhettek kuta
tásokat az altalajban. mert a fölötte épült keresztény templomot 1551
ben a muzulmánok vették birtokba, 1948 óta pedig Izrael nemzeti szen
télye, ment itt sejtík Dávid király sírját. Történelmileg bizonyos azonban,
hogy ez a templom a Cenakulum volt, a születő egyház első székhelye
és temploma, ahol 1551-ig szakadatlanul folytak az istentiszteletek. A ha
gyomány azonosítja az Utolsó vacsora termét és a Szeritlélek eljövetelé
nek felső nagy termét. 333-ban még csak kis templom állt itt, amelyet
348-ban jeruzsálemi Szent Cirill püspök a Golgotán tartott beszédében
többször is "az Apostolok felső templomá"-nak nevez. Csak János püs
pök: építtette ide a bazilikát úgy, hogy belefoglalta a Cenákulumot és
Sz1iz Mária halálának helyét. Úgy látszik, ez a bazilika 395 előtt készült
el, mert Aetheria 395-ben már itt is megfordult és be is számolt róla.

A fá6zer1rtélyekről tehát a hagyományok és a régészeti ásatások alap
ján is megállapíthatjuk, hogy egytől-egyighítelesek. A másodlagos szenté
lyek: csak hagyomány szerintiek, vagy valószínűek, de ezek hitelessége is
több a Je.gendákénál. Inkább a lokalizálás kérdése az, ami vitatható' vajon
itt vagy ott történt-e ez vagy az az evangéliumi esemény? A rendelke
zésünkre álló adatok még nem elegendőek minden ilyen kérdés biztos el
döntésére. A kutatások azonban tovább folynak.

-
KI HOSSZÚ ÉVEK UTÁN TÉR HAZA ...

Ki hosszú évek után tér haza,
régi barátok szavát keresi;
ktk érdes, de hű kézfogásokkal
a [ériikorbol jelelnek neki.

Sorsuk mélyén - ha szóba jön a mult 
búvárkodnak, hol emlék-kincs pihen.
S a történetek való igazát
nem mérik vissza, - igaz, amilyen

szépnek elmondják; s ráncaik mögött
a régi, gyermek-arcot ismerik,
ahogy ismerték az öreg templom
cseÍtgettYűjét és bagolY-fészkeit.

- S én, ki még ifjan - tíz éve - tOt.'áb8
léptem e helyről, újra köztetek
állok; kibontom hányt-vetett batyum 
jélországon át hordott szívemet ...

Fazekas Lajos
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Borbély Kamill

FIZIKA ÉS FILÜZOFIA HEISENBERG MŰVEIBEN

Werner Heisenberg kétségkívül egyike a mostani természettudós ge
neráció legnagyobb és legérdekesebb egyéntségeinek. Neve elválasztha
tatlanul hozzákapcsolódik az anyag elemi részecskéinek mozgását leíró,
un. kvantum-mechanikához, mint ahogy Galilei és Newton neve a "klasz
szikus" fizikához. Heisenberg tudományos eredményeinek értékét nem is
vonja kétségbe senki - erről tanúskodik a 33 éves korában neki ítélt
Nobel-díj, szarnos (köztűk a budapesti) egyetem díszdoktorátusa - de
annál hevesebb viták folynak filozófiai nézetei körül. A dolog annál
érdekesebb, mert Heisenberg számára a fizika és filozófia nem az emberi
kultúra két különálló területe, hanem a kettő a lehető legszorosabban
kapcsolódik egymáshoz: Heisenberg filozófiája részben elméleti fizikai
kutatásaínak tudatosan alkalmazott előfeltétele, részben tudományos
eredményeiből vont logikus következtetések foglalata.

Erről az izgalmas tárgykörről szeretnénk a következő lapokon rö
vid összefoglalást nyújtani azoknak az olvasóknak. akik nem rendelkez
nek olyan matematikai és fizikai ismeretekkel, hogy Heisenberg munkáí
val közvetlenül foglalkezhassanak.

Ha Werner Heisenberg tudományos eredményeit és filozófiai felfo
gását meg akarjuk ismerni, akkor mindenek előtt meg kell próbálnunk
gondolatait beleilleszteni az európai gondolkodás fejlődésének történetébe.
Lord Rutherford szerint - akinek pedig színtén számos új meglátást kö
szönhet a fizika - "a legritkább eset, hogy egy természettudományos felfe
dezés a tudósvilág alapos szellemi előkészítése nélkül jött volna létre". A
kvantum-meehanika is, egyrészt szervesen kapcsolódik a modern fizika tör
ténetébe, másrészt nem egyetlen ember, hanem egy egész tudós-generáció
szellemi erőfeszítésénekaz eredménye. A kvantum-mechanika a dán Niels
Bohr professzor körül csoportosult fizikusok, az ún. "koppenhágai iskola"
munkája. Ennek a munkaközösségnek egyik tagja volt annak idején Hei
senberg is. Hogy most mégsem a koppenhágai iskola eredményeirőlbeszé
lünk, hanem kifejezetten W. Heisenberg munkájáról, annak több oka van;
Az egyik az, hogya "nagy nemzedékből" ma már ő az egyedüli, aki még
rníndig aktívan dolgozik, ezáltal mintegy képviseli a régi iskolát. A másik,
hogy ennek a munkaközösségnek a tagjai közül Heisenberg foglalkozott
legalaposabban filozófiai kérdésekkel. Végül, mert még ma is töretlenül.
az eredeti szellemben fejleszti tovább a köppenhágai iskola által kidolgo
zott elméletet.

A kvantum-meehaníka kialakulása

A kvantum-meohanika megalkotására azért volt szükség századunk
20-3D-as éveiben, mert a régebbi, a Newton-féle mechanika már nem volt
elégséges az újabban felfedezett jelenségek magyarázatára. Ezek a jelen
ségek két csoportba- oszthatók: 1. az egyik részük akkor lép fel, amikor
igen gyors (a fénysebességet megközelítő) mozgásokról van szó - ezekkel
a relativitás-elmélet foglalkozik; 2. a másik részük az anyag eddig ismert
legkisebb részecskéinek mozgásával kapcsolatos - ezeknek leírására és
magyarázatára szolgál a kvantum-mechaníka, Jelen alkalommal csak az
utóbbival 'kívánunk foglalkozni.

Már az antik görög bölcseletben felmerült az a gondolat, hogy az
anyag, a materia, tovább már nem osztható részecskékből ("atomos" any-
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nyi, mínt "oszthatatlan") áll, de a modern természettudományba csak a
19. század elején került bele ez az elképzelés. A 19. század kémiája az ele
meknek (vas, arany, ezüst, kén stb.) sem fizikai sem vegyi eljárással to
vább már nem aprózható részeeskéit tartotta az anyag építő-köveinek és
ezeket nevezte atomoknak. Az utolsó századforduló körül azonban nem
-esak az derült ki, hogy az anyag végső, oszthatatlan részecskéi az atom
nál sokkal kisebbek, hanem az is, hogy ezen részecskék (proton, neutron.
elektron és még több mint 30 más elemi rész) mozgásukban nem követik
.a megszekott mechanikai törvényeket. így például ezek a részecskék nem
vehetnek fel és nem adhatnak le akármilyen kis mennyiségű energiát, ha
nem csak a természettörvényektől szigorúan meghatározott adagokat,
"kvantumokat' (Max Planck felfedezése.) A kísérletekből Ikésőbb az is
kiderült, hogy a térben szabadon haladó fény szintén "kvantumos termé
szetű", azaz a tőle hordozott energiát szintén csak bizonyos, a Planck-féle
törvénynek pontosan megfelelő adagokban tudja leadni (Einstein-féle
foto-elektromos hatás), tehát részecske, korpuszkula módjára viselkedik
Viszont ha a fény nagyon szűk nyíláson halad keresztül, elveszti korpusz
kula jelleget és hullám-természetűvé válik: mintha lüktető felhővé ala
kulna, energiáját lökésszerűen szétszórja egy pontból kiindulva a gömb
sugarak irányában. A fénynek tehát kettős arcuLata van: hol mint részecs
ke, hol mint hullám jelentkezik.

Ennek alapján merült fel a gondolat, egyelőre csak feltevés formájá
ban (L. de Broglíe), vajon az anyag elemi részecskéinél nem hasonlá-e a
helyzet, nem kettős arculatúak-e ezek is? nem viselkedik-e az anyag is
egyszer korpuszkula, máskor hullám módjára? Hiszen a relativitás-elmé
let szerint az anyag és az energia egyenértékű, egyik a másikba átalakul
hat szigorú matematikai törvényszerűség szerint.

Ezt a merész hipotézist később sikerült kísérletileg is igazolni. mégis
.az elgondolásnak az a legnagyobb eredménye, hogy ennek felhasználásá
val sikerült a kvantum-mechanika matematikai apparátusát kidolgozni.
Az elméleti fizikusok L. de Broglie gondolatának felhasználásával meg
tudták keresni azokat a képleteket, egyenleteket, amelyek az anyag elemi
-részecskéinek a mozgás-törvényeit foglalják magukban.

Ezeknek az egyenleteknek a levezetésénél az elméleti fizikusok általá
ban a következőkben bemutatott gondolatmenet szeránt járnak el. Például
az a feladat, hogy megállapítsuk és matematikailag leírjuk a mozgó anyagi
részecskék viselkedését, midőn azok sebes rajban nagyon szűk résen ha
ladnak át, majd a réstől egy bizonyos távolságban fotografáló lemezbe üt
közve elnyelődnek. Mindaddig, míg a részecskék nem érnek a réshez, moz
.gásukban a Newton-féle törvényeket követik, úgy viselkednek, mintha 
mondjuk - apró sörétszemek volnának. Ha tehát a részecskék külső eró
1ől nem szerivednek behatást, egyenes vonalú pályán, egyenletesen mozog
nak. A réshez érve azonban kölcsönhatásba kerülnek a rés széleivel és
azért eltérnek eredeti pályájuktól és megváltozik eredeti" sebességük is.
Hogy az eltérés milyen természetű, arról a fotografáló lemez ad felvilá
-gosítást: ahol egy részecske becsapódik, ott a lemez megfeketedik. A le
mez állapotát megint csak a szokásos fizikai fogalmakkal tudjuk leírni:
.a megfeketedés a becsapódó részecskék számától, energia-állapotától stb.
függ. Problematikus marad azonban a részecskék és a rés széleinek köl
csönhatása és ezt követően az egyes részecskék viselkedése a rés és a fo
tografáló lemez között. A tapasztalat szerint ezen a helyen nem lehet a
megszokott mérési eljárásokat minden további nélkül alkalmazni és azért
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a Newton-féle mozgási törvények sem érvényesek. Itt van a kvantum
mechanika birodalma.

Heisenberg ezt az érdekes helyzetet a következőképpen magyarázza.
Hogy valamely részecske mozgás-állapotát teljesen ismerjük, ahhoz
két egyidejű adatra van szükségünk, tudnunk kell a térben elfoglalt he
lyét és az impulzusát. (A Newton-féle fizika meghatározása szerint az im
pulzus az anyagi pont tömegének és sebességének szorzata.) Az ún. "kö
zép-nagyságú" testeknél. amilyen például egy ólomgolyó, vagy akár egy
száguldó autó ennek a két adatnak egyidejű meghatározása nem okoz kü
lönösebb nehézséget - de Heisenberg szerint, elvileg lehetetlen egy elek
tronra vonatkozólag. Ennek az első pillanatra hihetetlennek tűnő állítás
nak az a magyarázata, hogy míg a kőzépnagyságú testnél maga a mérés
nincsen befolyással a mérendő fizikai jelenségre, az elemi részecskéknél a
rnérés megváltoztat ja a mérendő mennyíségeket, tehát magát a jelenséget is
befolyásolja. Ha például egy elektron helyét akarjuk pontosan meghatá
rozni, akkor azt meg kell világítanunk. A megvilágító fóton maga is ener
gia-hordozó, az elektronnal való találkozása alkalmával megváltoztatja an
nak impulzusát is. Egy ólomgolyó, vagy az autó esetében ez a hatás elha
nyagolható. Fordítva, ha az impulzust akarjuk mérni, akkor az elektront
ütközesbe kell hozni egy másik részecskével. amelynek már előzetesen is
merjük az energiáját. A mérés azonban csak akkor lesz pontos, ha 'közben
semmi zavaró hatás nem lép fel, tehát az ütközésnél fótonok sincsenek
jelen, vagyis ha teljes a sötétség. Ekkor viszont a részecske helyét nem
hidjuk tökéletes pontossággal mérni. Két egyidejű mérésnél tehát a nyert
'eredmények szükségképpen határozatlanságot, pontatlanságot foglalnak
magukban. Heisenberg elméleti megfontolások alapján kimutatta, hogy
két összetartozó adat mérésénél fellépő hibák szorzata mindíg állandó. (Ez
.a Heisenberg-féle határozatlansági, vagy bizonytalansági relácíó.)

Visszatérve most már az eredeti feladatra, az elektron viselkedésének
VIzsgálatára (az eltérítő rés és a felfogó lemez között), világosan látjuk,
hogy azt nem lehet az eredeti Newton-féle képletekkelleírni, 'mert a kép
1etekbe nem tudunk pontos adatokat helyettesíteni. Mintha - Heisenberg
kifejezésével élve - a hely és impulzus-adatok "elkenődtek" volna. Az
elektronnak nincs szigorúan körülhatárolt helye, sem meghatározott im
pulzusa : mintha az elektron felhőszerűen szétterűlt volna, impulzusa pe
dig mintha lüktetne. Az anyag felhőszerű elterülését, az impulzus lükteté
sét fizikailag "hul1ámnak" nevezzük, matematikai leírására külön képle
tek, az ún. hullám-függvények szelgálnak. Ezek lépnek tehát a klasszikus
mechanika fogalmainak, illetőleg egyenleteinek helyébe. Persze a valóság
ban a részecske nem szóródík szét, csak a róla való tudásunk korláto
zott, határozatlan. Ha a rés mögött felfogjuk az elektront, megint mint ré
szecske jelentkezik, de hogy hol és milyen impulzussal, arról a hullárn
egyenlet nem tud pontos felvilágosítást adni. A kvantum-mechanika csak
a valószínűséget mondja meg, ha pedig nagyon sok elektronból álló, ún.
elektron-sugárról van szó, akkor a statisztikus középértékeket szelgáltatja.

Ebből a leírásból az is kitűnik, hogy az elemi részecskék világában
-egy folyamat (pl. az elektron-raj áramlása) kétféle arculatot ölthet: mí
kor egy elemi részecske szabadon száguld, akkor mint térben körülha
tárolt korpuszkula jelentkezik, ha ellenben egy makroszkópikus test ré
széről behatás éri (pl. egy rés szélein elhajlást szenved, vagy egy mérő

eszközzel kerül kapcsolatba), akkor elveszíti tér és időbeli körülhatá
roltságát és hullámszerűen viselkedik. Maga a jelenség alapja, a rnatéría,
lényegében ugyanaz maradt, de megváltozott megjelenési formája. Kor-



puszkula és hullám együtt soha nem lép fel, hanem vagy az egyik, vagy
a másik. A két megjelenési forma csak együtt írja le a matéria teljes
mivoltát, a kettő egymást kiegészíti. (Ez a Bohr-féle komplementarítási,
kiegészítésí elv.)

A kvantum-mechanika koppenhágai értelmezése

A ikvantum-meahanika matematiikai kifejtését 1924-27 közott 
mint már említettük - a Niels Bohr köré csoportosuló fizikus gárda
végezte el. Ennek a kis csoportnak kiemelkedő tagjai voltak többek közt
M«x Born, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli és Werner Heisenberg. Az
elmélet fényesen bevált: segítségével sikerült pontosan leírni az elemi
részeoskék mozgását a szabad térben, elhajlásukat, ha rácsen haladnak
keresztül. A kvantum-mechaníka egyenletei helyesen írják le az elektron
viselkedését az atomon ibelül, az atom-mag befolyását az elektronra, elekt
ronok egymásra való hatását stb. De nemcsak a már meglévő tapaszta
lati ismereteket sikerült velük megmagyarázni, hanem segítségükikel új
jelenségeket is meg lehetett jósolni.

Egy matematikai elmélet azonban mindig csak absztrakció, a való
ságnak csak számadatokkal kifejezhető oldalát írja le, más vonásairól
nem ad felvilágosítást. A matematikai elmélet tehát, hogy valóban a ter
mészet leírása legyen, értelmezést kíván, azaz pontosan meg kell hatá
rozni, hogy milyen tárgyakra vonatkozik és a természeti tárgyaknak mi
lyen összefüggéseit írja le. Ez az értelmezés nem tisztán a természet ob
jektív megfigyelésén alapszik, hanem szükségképpen összefügg azzal,
hogy mi az értelmezőnek: a felfogása a) az emberi megismerésneIk a való
sághoz való viszonyulásáról (ismeret-elmélet), b) a fiziJkai tárgyak lénye
géről és alapvető tulajdonságairól (ontológia) és c) a tárgyak egymással
való lkapcsolatának (pl. ok-okozati összefüggés) alapvető tőrvényszerú

ségeiről (természet-filozófia).

A kvantum-mechaníka fizikai alapelveinelk és filozófiai elgondolá
sainak kifejtése ugyanazon fizikus-gárdának a munkája, amely magát (a
matematikai elméletet megalkotta és azért általában mint koppenhágai
értelmezést szokás emlegetni. Évekig tartó szellemi erőfeszí1ésból, sok
szor reménytelennek látszó próbálkozásokból és elkeseredett vitákból szü
letett, és Heisenbergnek azóta már klasszikussá vált munkájában nyert
határozott formát. (L. a tanulmány végén felsorolt irodalmat). A N. Bohr
köréhez tartozó fizikusok általában egyetértenek az értelmezés alapgon
dolataíban, de a részletes kifejtésben vannak közöttük elég lényeges kü
lönbségek is. Itt most azt az értelmezést vesszük alapul, amely Heisenberg
munkáíban krístályosodott ki.

a) Heisenberg ismeret-elméleti felfogása abból indul ki, hogya kvan
tum-mechanika felépítésében alapvető szerepet játszik a határozatlansági
reláció. Ennek pedig az az ismeret-elméleti jelentősége, hogy az emberi
megismerésnek eleve átháglhatatlan korlátai vannak. Elvileg lehetetlen
ség egy kvantum-folyamatot szigorú pontossággal ellenőrizni: az elemi
részecskék fizikai állapotát csak olyan faikig lehet megmérni, amennyit
a határozatlansági reláció megenged. A pontatlanság, a bizonytalanság
nem kizárólag műszerek tökéletlenségéből származik, hanem a termé
szemek és az embernek a viszonyából, és azért teljesen, kiküszöbölni
soha nem lehet. Heisenberg szívesen hivatkozik Weizsiicker mondására:
"A természet előbb volt, mint az ember, és az ember előbb, mint a ter
mészettudomány." A természettudomány soha nem tudja levetni antropo-



morf jelleget. A mérési eredmények pontatlanságából ered a kvantum
mechanika statisztíkus jellege, vagyis hogy míndíg csak nagy számú ré
szecske által létrehozott hatás összegezett eredményét adja meg. Az
egyes részecskék fizikai állapotáról nincs módunkban pontos értesüléseket
szerezni, Amit tudunk, az osak valószínűség, de hangsúlyoznunk kell,
hogy a valószínűség nem véletlent jelent, hanem "mintegy tendenciát egy
bizonyos történés megvalósulására. Matematikai fogalmazása az ősi 'dyna
mis'-nak, vagy a 'potentia'-nalk Aristoteles filozófiájában. A fízikai reali
tásnak egy érdekes formája, ami mintegy középen foglal helyet a puszta
lehetőség és a megvalósultság között" - írja Heisenberg.

b) A koppenhágai iskola egyes tagjai hajlottak a pozitivizmus felé, fő:'

leg az elmélet kidolgozásának kezdeti időszakában. A pozitivizmus csak
a ,.közvetlen adottságokat", az észleleteket, a mérési adatolkat tartja tény
leges valóságnak és elvben lemond arról, hogya tapasztalati adottságok
forrását keresse. A pozitivista filozófia szerínt a fizikai jelenségek nem
valóságos létezők, hanem csak az észleletekből kialakított konstrukciók,
amelyeket az ember teremtő jellegű megismerő képessége hoz létre. Ez
zel szemben Heisenberg ontológiai értelemben realista, vagyis hisz a dol
gok valóságos, tényleges létezésében, de ugyanakkor a "reális Létezés"
fogalmának óvatos használatára int. A "reális" a latin "res" szóból szár
mazik és dolgot, tárgyat jelent, tehát valami foghatót, amilyen a fa, a
kő vagy az ólomgolyó. Az anyag elemi részecskéi azonban - kvantum
fizika szerint - nem hasonlítanak az ólom-golyóhoz, mert bár térben és
időben körülhatárolhatók, de ugyanakkor erőtér, energia-mező is tarto
zik hozzájuk. Ez az erőtér pedig maga is "valóságos létező", hiszen be
lőle újabb részeesikék származhatnak, vagy fordítva, egy részecske egé
szen beleolvadhat, szétszóródhatík az erőtérben. - Az atom belsejében
nem tudjuk megadni egy elektron helyét, impulzusát, nem tudunk meg
határozott "pályát" tulajdonítani neki - minden erre vonatkozó pró
bálkozás elméletileg is, kísérletileg is csődöt mondott. Ennek ellenére
mégsem állíthatjuk, hogy "nem létezik", "nem valóságos", hanem csak azt,
hogy létezése másféle, mint amilyenhez az érzékelhető tárgyak világá
ban szokva vagyunk. Talán Aristoteles "materia prdrna't-jához hasonlít,
amely puszta lehetőség, de mégis a legkülönbözőbb dolgok származhat
nak belőle - veti fel Heisenberg a gondolatot.

c) A koppenhágai iskola természet-filozófiai szempontból szakít a me
chanika determinisztikus felfogásával, amely bár lassankint fejlődött iki,
mégis a 19. században már kezdték "magától értetődőnek" tekinteni. A
determinisztikus természet-felfogás szerint a természeti folyamatok olyan
szeros ok-okozati összefüggésben vannak egymással, hogy valamely fi
zikai rendszer jelenlegi állapota szükségképpen maga után vonja egy kö
vetkező állapot létrejöttét. Más szóval: ha ismerjük egy fizikai test je
lenlegi helyzetét és mozgását, továbbá a reá ható erőket, a Newton-féle
törvények segítségével pontosan ki tudjuk számítani bármely más idő

pontban (múltban, vagy jövőben) meglevő fizikai állapotát. A kvantum
elmélet szerint ez az elemi részecskék tartományában nem így van. Itt is
érvényes ugyan az okság elve, de csak tágabb értelemben: mánden fizi
kai állapot valamely előző áll.apot következménye, de ezt a következ
ményt előre pontosan meghatározni nem tudjuk. A jövőre vonatkozólag
csak valószínű következtetésekkel élhetünk. Egy részecske helyét, vagy
impulzusát csak a Heisenberg-féle határozatlansági relációtól megadott
határok között tudjuk megjósolni. Világos példája ennek aradioaktiv
bomlás. Egy gramm rádium pontos számítások szerint 1600 esztendő alatt
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felerészben elbomlik - de nem tudjuk megmondani, melyik atom fog
a !következő pillanatban felbomlani és melyik él még ezer esztendők múl
tán is. Az "előre jelzés" csak statísztíkus jellegű, de nem determinisztikus.

A kvantum-mechanika koppenhágai értelmezésének kritikája

Bármennyire újak és szokatlanok is a kvantum-meohanikai eljárá
sok a régi fizikán nevelődött tudósok számára, kénytelenek használni,
mert a tudomány jelenlegi állása nem ad módot azok megváltoztatására.
Minden változtatást kísérlet eddig vagy csak program maradt, vagy olyan
elméleti !következményekre vezetett, amelyeknek ellentmondanak a kí
sérleti tények. Egészen más azonban a helyzet a kvantum-mechanika fi
lozófiai értelmezésével kapcsolatban. Minden filozófiai értelmezés ui. alap
vetően függ az ember világnézeti beállítottságától. A világnézetnek azon
ban nem csak értelmi, hanem erős érzelmi összetevőri is vannak, érthető

tehát, hogy a kvantum-meol1anika különbözö értelmezései körül heves
viták folynak.

a) Ismeretelméleti vonatkozásban jelenleg lényegében az emberi meg
ismerés határairól folyik a vita. Mint már említettük, a kvantum-mecha
níka kia1alkulásánalk kezdeti szakaszában ismeret-elméleti szempontból
szerepet játszott a pozítívízmus is. Később azonban a vezető teoretikusok
egyre jobban eltávolodtak ettől az állásponttól, Heisenberg pedig hatá
rozottan elutasította a pozitivista filozófiát. Heisenberg és kritíkusai kö
zött a vélemény-különbség nem is abban van, hogy a fizikai létezők egy
általában megismerhetők-e, hanem hogy milyen mértékben ismerhetők

meg.

Heisenberg szerint az emberi megfigyelésnek és így minden isme
retnek - legalább is az atom-fízikán belül -" szü!kségképpeni korlátai
vannak. ,,Minden kísérletí eredmény megítélésénél figyelembe kell venni
a tárgynak ÉS a megfigyelőnek kölcsönhatását ... ez a kölcsönhatás pe
dig részben számításba nem vehető változásokat idéz elő ..." (éppen en
nek: a ténynek matematikai fogalmazása a határozatlansági reíácíó.) Mi
vel tehát az elemi részecskék fizikai állapotát lehetetlenség pontosan meg
határozni, a mozgásukat leíró egyenletek is csak hullám-egyenletek lesz
nek. A hullám-egyenletek pedig a részecskék további sorsára vonatko
zólag csak valószínű következtetéseket engednek meg. Innen ered a kvan
tum-mechanika statísztikus jellege, ami - Heisenberg szerint -- éppen
tudásunk korlátozott [ellegét árulja el. "Ahol biztos ismereteink van
nalk - írja - ott nincs szükségünk statisztiikára."

A koppenhágaí iskola kritíkusaí ezzel szemben hangsúlyozzák, hogy
a fizikai mennydségek a tárgyak objektív jellemzői és nem csak a meg
figyelés eredményei. Igaz, jelenleg nem állnak rendelkezésünkre olyan
megfigyelési, illetve mérésí eljárások. amelyek lehetővé tennék, hogy az
atomi jelenségeket megfigyelhesslik maguknak a jelenségeknek a meg
zavarása nélkül. A mérések pontatlansága azonban - szermtük - nem
szükségképpení, nem az emberi tudás tökéletlenségét jellemzi általában,
hanem csak tudásunk jelenlegi helyzetét. A szovjet V. A. Fok határozot
tan kijelenti: "Elvi ellenórizhetetlenség nem létezik; ami van, az ellen
őrizhető ..." Ami pedig a kvantum-mechanika statísztikus jellegét illeti,
a krítíkusok arra hivatkoznak, hogy a statisztíkus törvények nem tudá
sunk kcrlátozottságát bizonyítják, hanem csak arra utalnak, hogya folya
matban nagyon sok elemi rész szerepel és ezeknek együttes viselkedését
figyefjük meg. A kvantum-folyamatokban nem véletlenek uralkodnak,

206



hanem az ún. ,,kvantum-sokaságok" objektív törvényszerűségei. Ezek
írják Ie a kvantum-mechaníka törvényeit a maguk egészében, az egyes
részecskék állapotát pedig csaik azoknak a sokasághoz való viszonyában.
(D. I. Blohincev)

Ez az elgondolás, bár eddig részletesen kidolgozva nincsen, rendkí
vül érdekes és Heisenberg maga is foglalkozik vele. Egészében azonban
nem tartja elfogadhatónak. Szerinte a kvantum-sokaságok elméletének
sarkalatos pontja az egyes részecskéknek a sokasághoz való "tartozása".
Ez nyilvánvalóan kölcsönhatást jelent, erre pedig megint csak érvényes
a határozatlansági reláció és így az új elmélet lényegében a koppenhágas
értelmezésnek más nyelven való kifejezése,

b) A másik filozófiai terület, ahol a kvantum-mechanika értelme
zése körül vita folyik, az ontológia. Az ontológia a filozófiának az a ré
sze, amely a létezők legáltalánosabb tulajdonságaival foglalkozik. Itt rég
től fogva két irányzat áll egymással szemben. A realizmus azt vallja,
hogy a világ tárgyai valóságos és objektív létezők, érzékszerveink ezek
ről tájékoztatnak bennünket. Viszont az ontológiai idealizmusnak az az
álláspontja, h~ valóságos létezése csak az emberi tudatnak van. A tár
gyak képét osak tudatunik alkotja meg és így teljes bizonyossággal soha
sem tudjuk megmondani, hogy van-e rajtunk kívül valóságosan létező

világ.
A köppenhágai iskola egyes tagjai hajlottak az idealizmus felé, Hei

senberg azonban elvetette ezt a felfogást. Szerínte a fizikai világ tényle
ges valóság, róla igaz ismereteket nyerünk a megfigyeléSiSeI és méréssel,
- de a létező világ egyes tartományai egészen más természetűek, mint
azok, amelyeket a míndennapí életben megfigyelümk és amelyeket a New
ion-féle fiZiIka leír. így a kvantum-mechanika objektumait nem határoz
hatjwk meg a megszokott fogalmak segítségével. Az elemi vészek tulaj
donságait, kölcsönhatásukat. állapotváltozásaikat csak a kvanturn-me
chanika matematikai apparátusa fejezi ki. Szemléletes megjelenítésük le
hetetlenség.

Az ellentétes felfogás hívei viszont azt mondják, hogy mínden leírás
és magyarázat csak akkor érdemli meg ezt a nevet, ha szemléletes. va
gytis ha az általánosan használt fizikai fogalmak szerepelnek benne. Mivel
a fiziJkai világ valóban létezik és létezéséről tudomásunk van, szükség
képpen lehet olyan fogalmakat találni, amelyek a szemléletességet bizto
6Ítj.ák. Ennek a felfogásnak. " "alapelgondolása az, hogy az elemi részecs
ke bonyolult erőtérrel rendelikező valóságos korpuszkula. Ez a korpusz
kula mozgás közben valóságos pályát ír le, de erőtere befolyásolja a moz
gás [ellegét és éppen ez magyarázza .az olyan jelenségeket, mint a szó
ródás ..." és ez hozza létre a hullámszerű sajátságokat (J. V. Szacskoo):
Ezt az elgondolást L. de Broglie is magáévá tette és megkísérelte annak
matematikai kidolgozását. Az erőtér azonban olyan bonyolult, hogy tisz
tázása eddig még nem sikerült és így egyelőre nem beszélhetünk a kvan
tum-mechanika új értelmezéséről.

c) A természet-filozófia terilletén a köppenhágai iskola az okság el
vének új megfogalmazásával váltotta ki a legnagyobb ellenkezést és eb
ben a vonatkozásban történtek a legkomolyabb kísérletek, hogya kvan
tum-elméletet a fizika determinisztikus jellegének megfelelően alakítsák
at. A figyelemre legméltóbb próbálkozás D. Bohm nevéhez fűződik, Bohm
az elemi részecskéket a Newton-féle mechanika tömegpontjaihoz hasonló
valóságos strukturáknak tartja, de ugyanúgy a kvantum-mechanikától
leírt hullámokat is objektív létezőknek tekinti. Szerinte a hullám-felü-
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letekre merőleges vonalak adják meg az egyes részeoskék lehetséges pá
lyáját. Hogy ezek közül a lehetséges pályák közül melyik valósul meg,
az a részecske és az ellenőrző berendezés kölcsönhatásától függ. A köl
csönhatást jelenlegi műszereink segítségével nem tudjuk pontosan meg
mérni, (érvényes tehát a Heisenberg-féle határozatlansági reláció), de el
vileg mégis kell a részecskéknek olyan jellemző adatokat tartalmazniok,
amelyek ezt a kölcsönhatást meghatározzák. Ezeket az adatokat nevezi
Bohm ,.rejtett paramétereknek". Ha a rejtett paramétereket sikerülne
teljes pontossággal megállapítani, akkor az egyenletek segítségével már
lépésről lépésre követní tudnánk a részecskék viselkedését és így vissza
állna a mechanika determinisztikus jellege. A rejtett paraméterek eddig
kivonták magukat a megfigyelés alól, de Bohm reméli, hogy az anyag
szerkezetének pontosabb vizsgálata során ezekre is fény derül.

Az anyag szerkezetének igen kis távolságokon belül és igen rövid idő

közökben való vizsgálatától Heisenberg is nagyon sokat vár. Úgy hiszi,
hogy a matériának még mélyebb és számunkra még ezekatlanabb sajátsá
gai bukkannak majd elő és az okság elvét is újra kell majd fogalmazni,
de az új fogalmazás még kevésbé fog hasonlítani ahhoz, amelyet a deter
minizmus kidolgozott.

A kvantum-mechaníka koppenhágai értelmezése és a vele ellentétes fel
fogások között a vita még nincs lezárva. Az eszmecserék közben a nézetek
is alakulnak s ha ilyen helyzetben egyáltalában szabad [óslásba bocsátkez
nunk, csak annyit mondhatunk: a végeredmény minden bizonnyal egy
magasabb fokú színtézis lesz az ellentétes vélemények között.

A kvantum-mechanika további fejlődése

Mikor a múlt század elején a kérnia újra felelevenitette és tudomá
nyos bizonyosság fokára emelte az atom-elméletet, kb. 50 különféle olyan
anyagot ismertek, amelyeket már nem lehetett kémiai úton további alkotó
részekre bontani. Ezeket nevezték "elemelknek". Az elemi anyagok legap
róbb részeit, amit már fizikailag sem lehetett tovább aprózni, hívták ato
moknak, Ekkor úgy tűnt, hogy ezzel a felfedezéesel szétfoszlik a termé
szet-bölcselők ősi álma, hogy a világ valamilyen egységes ősanyagból ke
letkezett. Eg-észen "új távlatokat nyitott azonban az 1895-ben felfedezett
rádióaktívitás. Kiderült, hogy az oszthatatlannak hitt atom igazában egész
világ: részeIkből áll és ezeknek szigorú törvényekkel meghatározott struk
túrájuk, szerkezetük van. Ekkor újra éledt a remény, hogy a világ talán
mégis egységes alapkövekből áll és ezeket a hidrogén-atom magjában vél
ték felfedezni. De a remény most nem valósult meg. mert a kutatók egyre
másra fedeztek fel újabb "elemi" részecskéket, amelyeknek a száma je
lenleg 30 körül van.

Az anyag ma ismert legkisebb részecskéi azonban nem mind mutat
keznak igazán elemi résznek, vannak közöttük olyanok, amelyek két más
részecske összeolvadásának tekinthetők. (Ezért is nem lehet megmondani
az elemi részek pontos számát.) Sőt az elemi részeik: egymásba át is ala
kulhatnak. Nagy erejű ütközesek alkalmával bármelyik részecske minden
más fajtájú részeeskévé alakulhat. Ez vezette Heisenberget arra a me
rész következtetésre, 'hogy "minden részecske valamiképpen csak megnyi
latkozása. formája az alapmatériának, amelyet éppen oly joggal nevezhe
tünk energiának is".
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Az anyagi világ keletkezésének kérdése Heísenberget már kora ifjú
ságától kezdve foglalkoztatta és egész életében izgató probléma maradt
.számára. Titolk1ban mindíg remélte, hogy egyszer sikerülni fog az anyag
egységes szerkezetét megérteni és ezzel tudományosan megalapozni az an
tik filozófia elképzelését a világ egységéről. A gondolat újra és újra visz
szatér Heisenberg munkáiban, míg végül lis 1958...ban nyilvánosságra hozta
.,az elemi részecskék egységes tér-elméletéről" szóló dolgozatát, amely a
kvantum-mechanika tovább fejlesztése és mintegy Heisenberg életmű

vének betetőzése.

Heisenberg elképzelése szerínt az anyagnak nem az egyetlen, de nem
is a legjellegzetesebb megjelenési formája a ezéttörhetetlennek látszó kor
puszkula (a próton, neutron, elektron), hanem a körülötte kialakuló erő

tér. Az erőtér éppúgy "anyagi" realitás, mint a csomósodási hely, ame
lyet mint .,részecskét" veszünk észre. Hiszen vannak esetek, amíkor ebből,

Ji rezgés-szerűen terjedő erőtérből újabb részecske keletkezik, vagy for
-dítva, egyes részecskék az erőtérbe szóródnak szét. Az őseredeti matéria
tehát nem lehet más, mint valamely hatalmas erőtér. Az erőtér ,a maga
realitásában egyben "potentia", Aeistoteles értelmében vett .Jehetőség",

TIlintegy "materia prima", amelyben azonban tendenciák, irányulasok van
nak az egyes létformák megvalósítására. Az erőtérnek alapvető sajátos
sága, hogy egyes helyei igen erős !kölcsönhatásban vannak egymással,
aminek a következtében a tér-erősségben változások támadnak. A válto
zások egyes helyeken rendkívüli nagyságú csomósodásokat hoznak létre
és éppen a csomósodasok azok, amik mint részecskék jelentkeznek. A re
szecskék tömeget és mozgását, az erőtér részeinek egymásra való hatása
szabja meg. Az egymásra való hatásoknak szükségképpen 'megvannak az
egységes természettörvényei, amelyek alapján - fűzi tovább Heisen
berg a gondolatot - fel lis lehetne írni azt a formulát, amelyből a re
szecskék sajátosságai levezethetők volnának.

Hosszas próbálkozás után sikerült is Heisenbergnek egy olyan egyen
letet szerkesztenie, amely matematikai képbe foglalja az anyag legáltalá
nosabb tulajdonságait. Ezeknek a legáltalánosabb anyag-tulajdonságoknak
legnagyobb részét az ún. megmaradási törvények alkotják: az energia, az
elektromos töltés, az impulzus megmaradása. Ezek a tulajdonságok a
Heisenberg-féle képletböl maguktól kiadódnak. Jelentkeznek egyes szím
metria-tulajdonságaik is (pl. ha van egy negatív töltésű részecske, akkor
kell lenni egy ugyanolyan tömegű és ugyanolyan abszolút értékű pozitiv
töltéssel rendelkező részecskéneik is).

Heisenberg maga is kifejezi képletének próbálkozás-jellegét, sőt mint
rnondja, az sem bizonyos, hogy a felvetett probléma matematikailag egy
általában megoldható. Mégis, úgy látszik, a kísérletek sokban igazolják
Heisenberg elgondolásának helyességét. Így bebizonyították, hogy sokkal
több elemi részecske van, mint amennyit sikerült észlelni, de ezek olyan
rövid életűek,hogy kímutatásuk egyelőre1ehetetlen - de' átalakulási tör
vényszerűségük olyan, mint Heisenberg feltételez. Sőt, ami még súlyo
sabban esik latba, a képlet segítségével sikerült eddig ismeretlen jelensé
geket is megjósolni. Mindennek ellenére még valószinűleg sok idő fog el
telni, míg ,a tudomány végleges ítéletet tud mondani Heisenberg képleté
nek érvényességéről. "De még akkor is, ha annyi más próbálkozás után
c Heisenberg-féle is zsákutcának bizonyul, a tudomány története azok közé
a bátor próbálkozások közé sorolja majd, amelyek az anyag mélyén rej-
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tett törvényszerűségekfeltárását célozták ..." - írja egy kiváló magyar
atomfizikus, Marx György professzor. És hozzátehetjük, Wem·er Heisen-·
berget azokkal a legnagyobb gondolkodókkal állítja egy sorba, akiket ő

olyan nagyra értékel és akikért olyan nagyon lelkesedik, amilyenek Tha
les, Anaximandros, Proton és Aristoteles.

Werner Heisenberg életrajza és főbb művei

Werner Heisenberg 1901. december 5-én született Würzburgban. Édes
apja akkor gimnáziumi tanár volt, de rövidesen a müncheni egyetemre
hívták meg a görög nyelv tanárának. W. Heisenberg Münehenben végezte
gimnáziumi tanulmányait, majd ugyanott iratkozott be az egyetemre. Fi
zikát A. Sommerfeldnél hallgatott. A világhírű tudós felfigyelt kiváló te
hetségű tanítványára és az első évet végzett fiatalembert 1921. nyarán ma
gával vitte Göttingenbe, hogy ott meghallgassa Niels Bohrnak az atomfizi
káról szóló előadásait. A Bohrral való találkozás döntő befolyással volt
Heisenberg életére. A doktori diploma megszerzése után kétszer is töltött

. egy-egy évet Koppenhágában és ott együtt dolgozott Bohrral, akit egyéb
ként többször is felkeresett, hogy megbeszélje vele tudományos problé
máit. A Bohr köré csoportosuló többi elméleti fizikussal is meleg baráti

_ kapcsolatba került és velük együtt dolgozott az 1924-27. közőtti évek
ben a kvantum-mechanika matematikai apparátusának megalkotásári. Tu
dományos munkáinak elismeréséül 1933....ban mint Iipesei professzor kapta
meg a fizikai Nobel-díjat. A következő években a kvantum-mechanika
továbbfejlesztéséri és újabb területekre való alkalmazasán dolgozott. De
mivel nyíltan Emstein mellett foglalt állást és állandó összeköttetést tar
tott fenn az emigrációban élő tudósokkal, a hitleri rendszertől egyre több
zaklatásnak volt kitéve, azért lassanként csaknem teljesen visszavonult
a nyilvános szerepléstől. A háború után néhány munkatársával együtt
Göttingenben megalapította a Max Planck-intézetet, mint a régebbi ber
lini fizikai kutató laboratórium jogutódját és ennek igazgatója lett. 1957
ben 16 más atomfizikussal együtt emlékiratot juttatott el a német szö
vetségi kormányhoz, amelyben elítéli az atombomba használatát és til
takozik Németországnak atomfegyverekkel való ellátása ellen.

Heisenberget az elméleti fizika terén ma az egyik legnagyobb szak
tekintélynek tekintik. Tudományos eredményeit a szocialista országokban
is nagyra értékelik, amint ez kiváló szovjet fizikusok nyilatkozataiból is
kitűnik. Ugyanezt bizonyítja az 1964 tavaszán a budapesti egyetemen
átnyújtott díszdoktori oklevél és az a lelkes ünneplés, amelyben ugyan
-ezen év szeptemberében a Weimarban (NDK) tartott előadása alkalmával
a hallgatóság részesítette.

W. Heisenberg jelenleg a müncheni egyetemen az elméleti fizika ta
nára.

Heisenberg tudományos dolgozatainak legnagyobb része folyóiratok
ban jelent meg 1924-től kezdve. Nagyobbszabású művei, amelyek fizikai
és filozófiai nézeteinek összefoglalását tartalmazzák, a következők: V álio
zások a természettudomány alapjaiban (1935); A kvantum-elmélet fizikai
aLapelvei (1942); Az atom-magok fizikája (1943); Előadások a kozmikus
sugárzásról (1943); A mai fizika világképe (1955 - magyarul 1958); Fi
zika és filozófia (1955. angolul, majd ua. évben németül is); Az elemi ré
szecskék térelméletének jejlődése (1963).
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Kerényi Grácia'

DUNAKANYARI CSENDÉLET
Hej, kanyari, kanyarós,
zsálya, sárga, aranyos.

I.

KONCERT A SZIRIUSZ ALATT

Zümmögnek a legyek a legyek a legyek.
Kísérik a szélzizegést a lomb a levelek a kukorica közt,
ételt rothadást földet barmot embert összemuzsikál
a légyzenekar, beköpik alvó szememet. a kenyeret.

Az ott a pékség, magyaráztad, ott sütik a kenyeret,
atiól száll fel a fekete füst, eszéki Margit! hova lett
az fl, nyár a tűző lengyel nap alatt, sertére nyírt ősz hajad,
étse-e vagy a füstbe mentél? És ha mégis igaz, magyaráztad,
hát nem gyönyörű, mondjátok, nem gyönyörű halál?
6;gő emberhús-szagot hoz a nyár.

Életről dögre, trágyáról virágra szállnak a legyek,
bcköpik alvó szememet. ez a nyár,
ott sütik a halált, a kenyeret,
/Mromra a légypiszok számot tetovál,
1J.emcsak a tücsök: a légy is muzsikál,
tüzel az élet és tűz a halál,
a szélzizegés a lomb a levelek a kukorica közt
három meg egy meg négy meg öt
éves volt a gyerek,
sütik a kenyeret,
süt a nap, Auschwitz, a Pilis, a Kárpátok felett,
zümmögnek a legyek a legyek a legyek.

II.

KI8KEHTEMBEN

Paradicsom, paprika,
Duna, Pilis, Börzsöny, bazilika,
por és sárga házak és kukoricatáblák,
repülő szalmazsákok és sárguló palánták.
Nyirfát ültetnék a házam elé,
de nincs kiilön-földem, csak a mindnyájunk közöse
s nincs, mi tulajdonom, kapa és gereblye se:
a művetés nem az én dolgom,
csak a könyvek a polcon:
én mégis, úgy végigmennék a gyermekkori fűzfasoron,

rózsa, bazsalikom, paprika, paradicsom,
beletúrnék a földbe, ahol a vakond ás,
elhallgatnám, hogy tiilköl a kondás,
s nyirfát ültetnék a házam elé,
gallyai közt megülne a veréb.

Nyírfát ültetnék, fehér törzsü nyirfát,
mindnyájunk közöse, földem,
engesztelésül a bogarakért,
akiket megöltem.
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III.

KÁPOLNÁK

Virradat, pirkadat, pitymallat, hajnal.
Piros szárnnyal tovaszárnyal az angyal.
A ruhája
pitypangsárga,
a mezőkön pitypalatty;
Pityi Palk6
pici pejk6n
tovaszáll a fák alatt.
Amikor pirkad a hajnal,
a Kisdeddel jön Szent Antal.
Hogyha telvirrad a reggel,
Szent Krist6f jön a Kisdeddel.
Delelőre

pedig a pőre

réteken át
csacsihát
viszi a
kistia-
viselő Szűzanyát.

IV.

FÁK

A fáX a fák nyugalma.
Zöld, szürke, barna.
Ki tud úgy állni, ahogyan ti álltok?
Királyok.
Mikor a gömbölyű főld egyenességre vágyott,
titeket nyujtott ég fele, örökáll6k
Gyökeres, gallyak, agancsok,
tt tölsők és als6k.
Zöldek, sziirkék, barnák,
bükkök, tölgyek, magyar fák.
Ti ómegák. Ti alták.

V.

NYÁRUTÖ

Kiscica a kukorica, kukorica közt,
fecske csivitel, az éggel felesel.
Szarvasünő suhan át a berek zöld éjjele árnyán,
madárra vadászik a macska, legyekre a fecske.
Gyűlik a felleg, az árokszélen kiscica születik,
szél zúg a kukorica közt,
csivitel a fecske a villanydróton, készül az útra anyárral,
elrepül a fecske, akit megeszik, az ezernyi bogárral.
Szarvasünő suhan át, a bikák készülnek a nagy viadalra,
gyűlik a felleg, bugyrában az ősz diadalma.
Szél zúg, zöld macska-szemekkel világít az éj,
tüskésedik a gesztenyehéj.



Murányi Róbert Arpád

NÉHANY EGYHÁZI VONATKOZÁSÚ LISZT EMLÉK
Liszt Ferenc mozgalmas élete még ma is sok meglepetést nyújt a ku

tatáknak. Alábbiakban három - eddig ismeretlen - emléket kívánunk
olvasóinkkal megismertetni, melyek Liszt vallásos életével kapcsolatosak
fl fgy bizonyára érdeklődésre tarthatnak számot nemcsak a szűkebb egy
házzenei, hanem a szélesebb körű katolíkus olvasó táborban is.

Az első két emlék Brandt Rudolf budapesti énekművész tulajdonában
van, ki e tárgyakat Liszt egyik kedves tanítványától, Varga Vilmatól kapta
közvetlen halála előtt. Az egyik emlék egy Jézus szíve hímzés, amit "Liszt
Ferenc felső kabátja bélésébe varrva hordott 10 éven keresztül" - írja
Varga Vilma. A másik emlék egy olvasó, melyet állandóan zsebében hor
dott a zeneköltő. Ez a Ccmfraternita del l'Orazione e Morte azaz ,,az Imád
ság és halál testvéri közösségének" olvasója. Jellegzet€6sége, hogy csak
négy tizedes és az első és utolsó Miatyánk helyén Janus arc mintájára ké
szült elefántcsontfaragású Jézus- és halálfej található. Ez a testvéri kö
zösség az elhagyottan talált holtak eltemetésére alakult 1538-ban Olaszor
szágban. Jellegzetes ájtatosságl gyakorlatuk volt a "Coroncia dei morti"
vagyis a halottak olvasója. melyet halottak oktávájában imádkoztak a ró
mai papság és hívek széleskörű részvételével. VI. és VII. Pius pápa is
résztvett egy-egy ájtatosságukon - jelzi a templomukban látható emlék
tábla. Az olvasó négyszer tíz Miatyánk és üdvözlégyelmondásából áll, s
mindegyilk tízed előtt megfelelő rövid elmélkedésszerű imádság van az el
hagyottan meghaltak lelki' üdvéért fl a "jó halál" kegyelméért. Midőn Itá
liában a szociális viszonyok a múlt században megszílárdultak, e közösség
célkitűzése mindinkább elvesztette jelentőségét, Ma már csak az eléggé
elhanyagolt állapotban lévő muzeális jellegű templom hirdeti e közösség
múltját. A confraternitás gyűléstermének asztalán fekvő "registro"-ban.
azaz névtárban - melyet nagy gonddal vezettek - nem szerepel Liszt
neve. Tehát ő nem volt a közösség tagja, de feltehető, hogya "jó halál"
kegyelmének elnyeréséért ő is buzgón imádkozott, mert Varga Vilma sza
vai szerint Liszt félt a haláltól. Fentiek ismeretében azt mondhatjuik, Liszt
bizonyára attól tartott, hogy a halál készületlenül találja.

A harmadik emlék egy eddig kiadatlan levél, melyet Marnitz Frigyes
budapesti lakos őriz. A levélnek nincs címzése, azonban a megszólításból
és Mleg az utolsó mondatból megtudjuk. hogy Liszt e levelet fél-unoka
testvérének. Vetzkó Antal bedegi (ma: Bedegkér, Somogy m.) plébánosnak
írta. A levél szövege a következő:

lhre Hochwürden,

Führ Ihr wohlwoHendes Schreiben aufrichtig dankend, übersende
ich heute an Baron v. Augusz das Manuscript der Kirchlichen Ge
sitnge welc11Jes Sie mir freundlichst mitgetheilt. Die Melodien sind
anf1llUthig, flíessend, eindringlich - und von magyarischen Schrot
und Korne. In der Harmonisierung halte ich es für gerathen einige
Sprilnge und ein paar Ungereimtheiten zu vermeiden. Deshalb er
la1/.bte ich mir mehrere Anotirungen mit Rothstift, wodurch der we
sentl.iche, interressante Charakter der Geséinge keinerwegs abge
schwéicht sein dürfte. Mögen Eure Hochwürden dariiber entscheiden
und verfügen.
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Sobaul. Ihr liturgisches W,erk erscheint ist es angemessen dassel
be nebst einem lateinischen Begleit-Schreiben an Seine Heiligkeit,
durch Vermittlung Ihres Bischofs, den Papsten zu Füssen zu legen.
Eine vorausgehende "approbation" von Seiten des heiligen Stuiü tür
Ihr Werk zu verlangen geziemt sich nicht ;und die von Ihnen gewün
schte Berücksichtigung hiingt giinzlich von der günstigen Empfehlung
des Bischofs ab, - weil dieses Angelegenheit als eine geistlicke,
kirchliche, nm auf den vorgezeichneten Weg der Hierarchie gedeihen
kann.

Empfangen Eure Hochwürden die Veriicherung der aufrichtigen
Hochachtung und Anhiinglichkeit
Vatican 25. Januar' 66. Ihren ergebenen COU8Íft6

F. Liszt
P. S. Der Titel der französischen Paroissiens (mit Notel und la

teinischen Text) welche ich Ihnen empfehlen lautet: Le Paroissiefl
romain avec les Plain-Chants par Felix Clément. Paris Librairie & L.
Hachette rue Pierre Sarrazin No. 14. (publié en 1854.)

"Paroissien rom'ain complet noté d' apres le chant grégorien 
Plain-Chant - Paris Librairie d' Adrien Le Clérs rue Caseette. 29 'P"~

St. Sulpice, (publié en 1860.)
Beide Werke sind sehr praktisch und billig. In Paris kosten 6i1ie

zwei dicken Biinde nicht mehr als 7 Franken (3 frs 50 Cent jeder).

Vetzkó plébános két évvel e levél után a pécsi apátkanonokhoz fe
lyamodik s ez igazolja fenti - eddig ismeretlen - Liszt levelünk kí
telét, ugyanakkor rámutat szerkönyvének történetére is, ami szintén ér
deklődésre tarthat számot a magyar egyházzenészek körében:

"Apátkanonok ÚT! 1868. dec. 30.
Több évi tapasztalásom után látván azon hiányokat, melyek falu

helryeken a szeni szertartások végzésében a kántorok részéről előjön

nek . . .. azon elhatározásra jutottam, hogy mivel olyan szer könyv, mely
minden egyházi szertartást a mi a plébániákon előfordul, nincsen, szer
kesszek egyet latin és magyar nyelvén . . .; hogy pedig azon veszélynek
ne legyen kitéve az egyházi ének, hogy azt mindenki saját tetszésér,e
nem egyházi irányú dallamokra énekelhesse, minden antiphona, zsoltár
és ének dallamosítása végett szövetkeztem Kapossy György Nakki kán
tortanítóval, kihen annyi képességet födöztem fel, hogy a versek zené
sítését érvényesíthesse el is van látva minden eredeti szerzemény saját
egyházi zamatú dallammal .. . sőt a már meglevő dallamok is a becs'/Í,
szott hibáktól megtisztítva egyszerűség s egyháziasságukban ragyog
nak, mint ezt az ,aláírási felhívásban jelzett két férfiú Liszt Ferencz
a zenekirály és Mosonyi Mihály a magyar zenészek oszlopának bírá
latai bizonyítják.

A szertartások kidolgozásában a rubricákat pontosan megtartot
tam, ... s mindezt tíz évi szorgalmas fáradozás és lcomoly megfontolgs
után érvényesítettem ...

A mű egész biztossággal állithatom ... jövő Júniusig le lesz tisztáz
va ... addig pedig elég idő marad véleményt cserélni és szerkesztő tár
sommal értekezni."

Ez után következik az Aláírási felhívás, mely legnagyobb részt egye
zik a későbbi ezerkönyv előszavával. A bennünket érdeklő s az Előszóból

hiányzó rész a következő: (3. lap)
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"Egyetemes Magyar Szerkönyvünk 'Úgy eredeti mint átvett dal
lamait átdolgoztuk négyes férfihangokra . .. hogy különösen a ké
pezdéknek aLkalmat nyújtsunk a négyhangú énekek begyakorlásá
ra. Mi végből eredeti szerzeményeinket hazánk nagy fiának Liszt Fe
renc Abbé-nak, a Magyar zene élő oszlopának, Mosonyi Mihál'IJ'IULk és
egyházi zenénk érdemekben megőszült Nesztorának, Schmidt Péternek
birátata alá bocsátottuk ...

Hogy pedig ezen igazságról mindenki meggyőződhessék, az egy
házi hatóság s fentnevez,ett nagy férfiak bírálatát szóról szóra lde
igtatjuk . . .

(4. lap) "Die Melodien sind anmüthig fliesend eindringlich und
von ungarischen Schrot und Korn. Rom Vatican 25. Januar 1866. F.
Liszt m. p."

Az Aláírási felhívás aláírói: Vetzkó Antal és Kaposy György. E be
advány után fél évre Vetzkó plébános elhunyt. A Szerkönyv történetének
teljességéért meg kell említenünk, hogy egy év rnúlva, 1870~ben Egerben
megjelenik az "Egyetemes'Szerlkönyv, Vetzkó Antal és Szemenyei Mihály
közreműködésévelszerkeszté Kaposy György." 3Elgondolkoztató, hogy az
Aláírási felhívást - melyet ezer példányban 22, - Ft költséggel enge
délyezett az apátkanonok - Vetzkó és Kaposy írta alá, de a majdnem

.azonos szövegű Előszó alatt már csak Kaposy nevét találjuk ; az Utószó
pedig már arról tudósít, hogy Vetzkó halála előtt átadta a Szerkönyv
szerkesztését, s azt akkor átdolgozás alá vették (tehát annyi idő alatt,
míg Vetzkó azt le akarta másolni!), s végül !közli, hogya pécs-egyház
megyei hatóság Vetzkó további jegyzeteit a Szerkőnyv többi köteteinél
másokéval (azaz: Szernenyeiéval) pótolja.

, Lósd : Csekety 1.: Liszt Ferenc szórmczésc c. munka nemretséqtóblcjén Vetzkó Antal
szül. 1825. V. 26. Bécs, megh. 1869. VII. 20. Bedeg, Tolna m. A levél magyar fordítása a ka
vetkező: Főtisztelendő Uram! Jóindulatú írását őszintén köszönve ma átküldöm Augusz bérónak
(] templomi énekek kéziratát, melyet On nékem megküldeni szfveskedett. A dallamok kellemesek.
gördLilékenyek, szívrehatók és magyaros jellegűek. A harmonizálósban ajánlatosnak tortok néhány
ugrást és néhány helvte lenséget elkerülni. Ezért engedtem meg magamnak több törlést piras
ceruzával, mely által az énekek lényegesen érdekes jellege semmiképpen sem szabad hogy gyen
güljon. Fótisztelendöséged határozzon és rendelkezzen erről.

Liturgikus múve mihelyst megjelenik, illő azt latin kísérő levéllel Öszentségének - QZ On
pűspokének kozbenjórásával - a pápának lábához tenni. A szent Széktől előzetes "opproba...
tion-"t az On műve számára kérni nem illő; és az Ontól kivónt figyelembevétel teljesen o püs..
pök kedvező ojcnlósótél függ. Mert ez az ügy, mint lelki, egyházi, csak a hierarchiának fent
vázolt útján fejlődhet

Fogadja Főtisztelendőséged alázatos unokatestvérétól őszinte nagyrabecsülésének és ragasz",
kodásanok biztosítékát

Vatican, 1866. jonuár 25. F. Liszt

U. r• A francia Imakönyvek cime (dallammal és latin szöveggel). melyeket Onnek ajánlok.
o következők:

Le Paroissien romain avec les Plain-Chants por Félix Clément.
Pari, Librairie & L. Hachette rue Pierre Sarrazin Na. 14. (publié en 1854.)
Paroissien romain compiet noté d'opres le cha nt grégorien - Plcin Chant - Paris. Ub..

rolrte d'Adrien Le Clere rue Casselte, 29 pre, St. Sulpice (publ ié en 1860.)
Mindkét mű nagyon gyakorlati és olcsó. Pórizsban a két voskos kötet nem kerül többe

mint 7 frank (egyenként 3 frank 50 cent).

2 Pécs-egyházmegyei Levéltár 315/'869. sz.

J A Szerkönyv Liszt tulajdonában is meg valt. Lósd: Prahács Margit: A Zenemúvészeti Fó
.Iskolc Liszt-hagyatéka. Zenetud. Tanuim. VII. 1959. 512. Iap.
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LEVÉL A TÁVOLBÓL l r t a Poór Bernát

"Kedves Barátom,
kérésednek szívesen teszek eleget, ha kissé hosszas várakozás után is.
A késésnek azonban nem én vagyok az oka. Rossz cimet írtál és hatal
mas országunkban nem könnyű valakit megtalálni, aki azóta már fog
lalkozást is változtatott. Eleinte valóban gyárban voltam, mert akkor ott
volt reám nagyobb szükség, most azonban már újra régi munkaköröm
ben dolgozom: nevelem az ifjúságot. Hiszem, hogy a most újra fölvett
kapcsolat nem szakad meg, s Te is fogsz irogatni barátodnak.

Sok minden elmosódik az ember emlékezetében, hiszen az idő hi
hetetlen gyorsan tovasurran, már ide s tova húsz éve, hogy együtt har
coltunk hazád teljes fölszabadításáért. Péterre azonban pontosan emlék
szem, utolsó perceire is. Bármennyire fájdalmas az emlékezés, szívesen
elmondom, hogy történt. 1945. január végén - a napot már nem tudom
pontosan, a nevek és dátumok lassan-lassan elhomályosodnak bennem
-, csak arra emlékszem, hogy Budapestet már teljesen körülzártuk. Cso
portom északi irányból támadt a Rózsadomb oldaláJban. Egy-egy romba
dőlt villa tűzfala vagy betonkerítése volt a fedezék. Akkor történt. A
nap éppen kidugta fejét al felhők mögül, s megcsillant a hókristályokon.
Péter alig tíz lépésnyire hasalt tőlem egy betonoszlop mögött. Köröskö
rül gépfegyverek kattogtak, mögülünk aknáik szórták a tüzet a várra.
Emlékszem, hányszor ökölbe szorult Péter keze, amikor gyönyörű fővá

rosának a pusztulását látta, amikor hol itt, hol amott gyulladt ki egy-egy
múem1éképület. Különösen a vár fájt szívének nagyon. Műtörténésznek

készült, minden kőröl legendákat tudott mesélni. Szóval azon a januári
reggelen Péter a közelemben hasalt. tppen mondani akartam neki vala
mit, amikor ..."

Itt meg kell szakítanom barátom levelének hevenyészett fordítás
ban való közlését, hogy a továbbiakat megértsék olvasóírn. Péter, akiről

Anton Sztyípanovics Morozov barátom ír, Berecz Péter harmadéves mű

vészettörténész volt.
Péterrel 1944 telén egy ködös estén a füzesabonyi állomáson egy

kOOházvonat előtt aikadtam össze egészen véletlenül, engem oda osztot
tak be mint harmadéves orvostanhallgatót, Péteréket pedig egy másik
katonavonat készült tovább vinni nyugat felé. Nagyon megörültünk. hi
szen a háború kezdete óta hírt sem hallottunk egymásról, pedig vala
mikor együtt koptattuk az iskola padjait.

Fönt az alkonyi égen egy-egy magányos gép körözött. Az ég alján
villogó fények jelezték az előrehaladó szovjet hadsereg útját. Sietnünk
kellett, ha ki akartunk szabadulni a kutyaszoritóból. Csakhogy nekünk
nem nagyon akaródzott a kiszabadulás. A háborút akkorra már régen
elvesztették a németek, talán csak az hitt a csodafegyverekben. a nagy
ellentámadásban, akinek félnie kellett attól, hogy számonkérik tetteit.

Hetek óta azon törtem a fejem, hogyan tudnék átmenni a fronton
s csatlakozni azokhoz a magyarokihoz, akik fegyverrel küzdenek az 01'0

szak oldalán. Péter is csak ezt az alkalmat leste. Pár mondat után már
értettük egymást: most vagy soha. Az állomáson összetorlódott katona
vonatok, az egyre közeledő ágyIÚBZó ,a fejetlenség egyaránt nekünk ked
vezett. Csak sikerüljön lelépnünk valamilyen úton-módon. A környéket
mindketten ismertük. Ha egyszer túljutunk az állomás környékén, ak
kor már a csemetekert irányában behúzódunk a cserjésbe, aztán előttünk

a cél: a kerecsendi erdő.
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Péter hirtelen megrántotta karomat.
önkéntelenül behúzódtam én is a vagon árnyékába. Mozdulatlanul

vártuk, míg elhalad mellettünk az, akí miatt félrehúzott.
- Láttad?
- Láttam.
- Ismered?
- Csak egyszer találkoztam vele ma délelőtt. Ha jól értettem, R-rel

kezdődik a neve.
- Reisz János zászlós.
- Valami bajod volt vele?
- Bajom?
Úgy megszorította a karom, hogy majdnem fölszisszentem.
- Bajom? Ne feledd el soha ezt az arcot! Ha most nem itt lennénk

ilyen körülmények között, akkor leszámolnék vele. De lesz még alkalmam.
Kérdőn s értetlenül nieredtem rá.
- O vitette el a bátyámat. Azt hitte, hogy nem tudok róla. Most már

sejti, hogy tudok a felnémeti mászégető kemencék tövében elkövetett gyil
kosságairól is. Hat zsidónak veszett ott nyoma örökre. Tegnap ugyanis
észrevette, amint rémtettének egyetlen élő tanújával, Kovács őrmester

rel beszélgettem. Mire odaért, igyekeztem tovább állni. Az őrrnestert

azóta sem láttam. Most nyilván rajtam a sor. Reisz egész nap az állo
mást rója hol német SS-ekkel, hol magyar tábori csendőrökkel, mintha
keresne valakit. Biztosra veszetn, hogy én vagyok, akit keres. Még ma
éjjel meg kell szüknöm, mielőtt rám talál.

- Van valami papírod?
- Egy szabadságoslevél, kijavítottam a dátumot rajta. De ez nem

sokat ér.
- Várj csak, hadd gondolkozzam !
Az állomás megélénkült. Egy hosszabb szerelvény indult hatalmas

füttyszóval és pöfögéssel, kérnénye versenyt szíkrázott a csillagos éggel.
- Te, kíséreljük meg a lehetetlent! - fordultam most hozzá. - Én

a kórházhoz tartozom. Vágjunk neki az útnak egy hordággyal, kötszerek
kel!

- Igazolvány nélkül?
- Nézd, valamilyen papírosokat szerzünk, aztán vagy elfogadják,

vagy nem.
- Nagyszerű! S mikor indulunk?
- Gyere velem!
A veszedelem sokszor olyan vakmerőeégre sarkallja az embert, ami

lyenre máskor sohasem képes. Most is végiglúdbőrzik a hátam, ha elgon
dolom, hogy minden percben az életünkkel játszottunk. Elég, ha Pétert
fölismeri valaki csapattestéből az itt-maradtak közül, vagy tőlem kérik
számon a "gyanús" idegent, hiszen a kórházban senki sem ismerte, elélt.
ha ... De minek folytassam? csak a teljes fölfordulásban sikerülhetett úgy,
ahogy sikerült. Simán szereztem egy hordágyat, valamilyen ürüggyel pa
pirost is kértem, aztán nekivágtunk a síneknek. A pályáról egy-kettőre

letértünk, bevágódtunk a pályát átszelő árokba s igyekeztünk a csemete
kert felé. Senkivel sem találkoztunk. A kert előtt nem messze tőlünk

húzott el egy járőr. Meglapultunk az árokban, s amikor eltávolodtak;
tovább siettünk a hordággyal.

Talán könnyebb lett volna hordágy nélikül mennünk most már to
vább, de szerencsénkre nem váltunk meg tőle. Magunkkal cipeltük a ke
recsendi erdőig. S ez mentett meg bennünket, Mert amikor három napi
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lopakodás és rejtőzés után találkoztunk az első szovjet katonával, fe
hér karszalagunk s a hordágy győzte meg arról, hogy ha ellenségek va
gyunk is, nem kell végeznie velünk: fegyvertelen (mert a revolvereket
már rég eldobtuk) szolgái vagyunk azoknak, akik a harcokban megsebe
sülnek s ránk szorulnak. Egy-kettőre a parancsnok előtt állottunk. Az őr

nagy átfutotta papírjainkat.
- Mondd meg neki, hogy szökésben vagyunk, szándékosan jöttünk

ide, s a papírjaink hamisak.
- Mit mondtak? - kérdezte oroszul az őrnagy. Akkor vettük észre,

hogy közben a hátunk mögé került egy idegen katona is, aki rögtön ma
gyarázni kezdett valamit az őrnagynak. Majd hozzánk fordult.

- Mi a nevetek? Honnan jöttök? Milyen csapattesttől? Miért?
S megkezdődött a szabályos kihallgatás. Nem féltünk, hiszen tiszta

volt a lelkiismeretünk, de azért beleizzadtunk. A kihallgatást megköny
nyitette. hogy Péter értett valamit beszédükből. Rokonai voltak Pozsony
ban, többször is kint járt náluk, s úgy amennyire megtanult szlovákul.
Péter kevéske szláv nyelvtudásával s a tolmács hiányos szókincsével va
lahogy csak boldogultunk. s nagynehezen megértettük, hogy egyelőre te
kintsük magunkat foglyoknak. hamarosan harcolhatunk ugyan a németek
ellen, de előbb el kell mennünk Anion Sztyipanovics Morozov szakaszve
zetővel - mert így hívták azt, aki foglyul ejtett bennünket - ,.Djond
jos"-re, amiről csak akkor tudtuk meg, hogy Gyöngyös, amikor mi mond
tuk ki a város nevét. Anton örömmel rábólintott. Igy kezdődött barát
ságunk.

Az úton cigarettával kínált. Bár nem vette le rólunk szemét egy pil
lanatra sem, azért úgy tett, mintha teljesen megbíznék bennünk. Csak
későbib tudtuk meg róla, hogy pedagógus. Két évvel bevonulása előtt vé
gezte el a főiskolát. Alig tanított jó másfél évet, amikor a Ikötelesség ha
zája védelmére szólította,

Gyöngyösre érve máshonnan összeverődött magyarokkal is találkoz
tunk. Szökésben lévő katonák voltak. Várnunk kellett, míg megérkezett
az az egység, amelybe bennünket beosztottak. Anton velünk maradt. Ak
kor sem értettem. ma sem értem egészen, hogy történt ez az "átcsopor
tosítás", Anton mindenesetre régi csapattestétől egy itteni lövészzászló
aljhoz került, s akkor is velünk maradt, amikor egy magyar századot
csatoltak hozzá.

Ekkor már ismertük az orosz géppisztolyt s tudtunk pár szót oro
szul is. Különösen Péter jeleskedett, egészen jól összebarátkozott Anton
nal. Már-már úgy látszott, hogy mindvégig együtt maradunk, amikor
egészségügyiek érkeztek Gyöngyösre. Azonnal indulnom kellett velük to
-yább, a front egyre közelebb kúszott Pesthez, egyre több segítő kézre volt
szükség a csapatok mögött. Sok volt a sebesült.

Mielőtt útnak vágtunk, elkértem Antonccímét, ő is fölírta az Pl1:vé
met. Szörnyű hetek következtek. Január végén én is megláttam él Dunát,
addig a Szent István-kórházban dolgoztam szinte szakadatlanul, Összeszo
rult a szívem, amikor a romokat néztem. Jó keményen öklömbe kel
lett markolnom, hogy ki ne buggyarijon szememből a könny, amikor a
hidak roncsaira esett pillantásom. Egy moszkvaí orvostanhallgató kollé
gámmal néztük a vén folyót. Ö lopva rám sandított, aztán félrenézett.

- Agazemberek! - sziszegtem fogaim között.
- Rossz ... rossz empereg! - mondotta, talán igy értette a gazern-

bereket.



Siettem vissza munkahelyemre,
Csak az tudhatja, mit éreztem útközben, aki maga is végigélte a

borzalmakat, aki maga is látta elpusztult fővárosunkat. A kórházban este
tizenegy után kerültem csak ágyba. Agyba? Eppen szabad volt egy hord
ágy. azon igyekeztem erőt gyűjteni a további munkára. Minden percben
fölkelthettek. /

Nem tudom, meddig aludhattam. egyszerre puskalövésre riadtam. Tel
jes sötét, köröskörül csönd, csak a távolból ugattak az ágyúk, lőtték Bu
dát. Nem tudom, mi lehetett a lövés, de bennem egy hosszú álomsoro
zat végén csattant: Pétert és Antont láttam, amint barátságosan beszél
getnek egy gyönyörű réten, fölöttük futó bárányfellegek. körülöttük tün
döklő tavasz. Aztán ahogy jobbra pillantottam, megláttam, egy fa mögött
Rész János zászlós vigyorgó ábrázatát, amint vállához emeli puskaját s
ördögi kárörömmel céloz ...

Retteneteset kiáltottam.
- Vigyázz, Péter, vigyááázz!
Aztán a lövés.
Fölébredtem.
Nem tudtam újra elaludni. A nyomasztó álom rámnehezült. Péterre

-és Antonra gondoltam, akik valahol most talán együtt harcolnak - ha
élnek még egyáltalában -, aztán megint Reisz jutott eszembe, a gyilkos
és ördögi vigyor, majd megint Péter és Anton. Élnek-e még, merre jár
hatnak?

Nem hiszek ababonában - de ét távolba-látásban van valami. Nem
titok, nem is csoda, de van. Ki ismeri a lélek titkait? Ki tudja, milyen
utakon kanyarog az emberi gondolat? Hányszor látta az édesanya meg
'halni gyermekét, még a golyó pontos helyét is látta!

Megborzongtam. Csak nem?
Péter, az én drága Péter barátom, akihez annyi szép emlék fűzött,

akivel a menekülés órái még jobban összekovácsoltak, aki úgy szereti a
szépet! ... Nem, nem lehet ... Bármennyire hessegettem is magamtól a
rémképeket, nem tudtam újra elaludni. Különben is reggelre járt már az
idő.

No de nem is hagytak volna sokáig aludni. Gyors műtétre kellett be
mosakodnom, amputálás. A leggyakoribb ...

Peregtek a napok és a hetek, a tavasz lassan bontogatta már szár
nyait, s a fölszabadult országrészeken mindenütt megindult a munka.
Epítettek, romokat takarítottak, mi még azonban harcoltunik a Dunán
túlon. S amikor végre véget ért minden, akkor gondolhattam csak elő

ször arra, hogy komolyan nekilássaik Péter ker-esésének. Vállalkozásom
szinte a lehetetlenséggel volt határos. Hiszen abban a fölfordulásban
szinte lehetetlen volt megtalálni valakit, aki nem is a saját csapattesté
vel harcolt, akinek bajtársai közül jóformán senkit sem ismertem.

írtam szüleinek. Hosszú idő elteltével kaptam választ édesanyjától.
Péternek nyoma veszett, senki sem tud róla semmit. Az édesanya utolsó
értesülése szerint Pétert Mískolcon látták még a felszabadulás előtt. En
nél azonban én is többet tudtam róla. Meg is írtam édesanyjának. Aztán
elővettem Anton eimét, megkíséreltem a lehetetlent: neki írtam. 15vekig
nem kaptam választ. Aztán végre megjött az értesítés: Anton egy gyár
ban dolgozik. írtam a gyárnak. nem kaptam semmi választ.' A régi ci
met azonban eltettem katonaemlékeim közé.

Péternek tehát nyoma veszett.
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Kerestettem a Vöröskereszt útján, semmit sem tudtam meg róla.
Bele kellett nyugodnom a megváltozhatatlanba: sohasem fogom meg
tudni, mi történt Péterrel és Antonnal, élnek-e, halnak-e. Anton még
élhet valahol, de Péter meghalt, hiszen ha élne, azóta már régen életjelt
adott volna magáról.

Közben teltek-múltak az évek. Talán eszembe sem jutott volna már,
hogy újra kutatni kezdjek, amíkor a véletlen közbeszólt. Agyerekeim
matattak katona-holmim között s a nagyobbik kislányom rábukkant An
ton címére. Kati, a nagy orosz levelező.

- Édesapám, kinek a cime ez?
Ezzel szaladt hozzám. S aki ismeri Katit, nem csodálhatja, hogy ad

dig nem volt békességem, míg mindent töviről-hegyire el nem meséltem
neki: Péterről és Antonról, a gonoszképű Rejsz zászlósról, menekülésünk
ről, elpusztult fővárosunkról.

- Miért nem írt mégegyszer, édesapám? - kérdezte utána Kati. 
Hiszen azokban a zavaros években nem értek rá foglalkozni egy-egy em
ber sorsával. Meg ki tudja, hátha nem is jól írta a címet. Majd én írok. Jó?

Mit volt mit tennem, engedtem unszolásának. Hosszú levelet írtam
Anton Sztyipanovics Morozovnak a gyárba. A levelet azonban leányom
címezte meg, ő vitte a postára is, de előbb egy másik borítékba helyezte.
Az ottani fiataloknak küldte,

- Bizonyos vagyok benne, hogy barátaim mindent elkövetnek föl
kutatására - jelentette ki.

S igaza volt. Pár hét múlva levelet kaptunk: a nyomozás megindult
Anton Sztyipanovics Morozov után. S valóban, megtalálták Antont, aki
nek válasza ha kissé megkésve is, de szintén befutott. Most pedig húsz
év után újra lejátszódik lelkemben a jelenet, olyan elevenen írta le An
ton. Szinte látom mindkettőjűket ott a Rózsadomb oldalában. Zúzmara
tüskéket kerget arcukba a szél. Látom, amint a betonoszlop mögött ha
sal Péter, kémleli a szembenálló villa kerítését. Nem messze tőle Anton,
a hűséges jóbarát. Az utolsó pillanatig együtt maradtak. Mert ez volt Pé
ter számára az utolsó pillanat. Mohón futott szemem tovább a sorokon.

" ... Éppen mondani akartam neki valamit, amikor hirtelen arra let
tem figyelmes, hogy a szembenlévő kerítés mögül egy katona célbaveszi
őt. Gyorsan felemeltem én is a fegyverem. Még kiáltanom se lehet, nincs
már arra idő. Egyszerre lőttünk. Vigyázz! - hallottam Péter hangját, szin
te a lövés pillanatában. Osztönösen lekaptam fejem. Ez volt az utolsó
kiáltása. Azért nem vette észre ellenfelét, mert az én életem féltette, egy
mási:k 'katonára figyelt, aki rám célzott. A golyó mellettem süvített el. A
szembenlévő kerítés mögött egy alak eldőlt, tehát találtam, a másik pe
dig éppen akkor ugrott föl. A levegőben kapta a sorozatot.

Aztán ijesztő csönd.
,Elóbb Péterhez kúsztam. Nem mozdult. Szeme nyitva, mint aki utol

jára csodálkozott rá erre a szomorú és mégis szép világra. Lefogtam sze
mét. Aztán körülnéztem. A villa elcsendesedett, a' fasiszták tovább me
nekültek. Annak zsebében, aki Pétert megölte egy igazolványt találtam,
meHéke1ten megküldöm neked: Reisz János zászlós, a Nyilaskeresztes
Párt tagja.

Még csak annyit, drága Barátom. Péter holttestét több szovjet har
coséval együtt temették el nem messze a Vérhalom tértől. Gondolom azóta
kiemelték s közös sírba tették. Míre én akkor odaértem, őt már elhantol
ták. Emléke még most is szívemben él ...

220



Kérdezted, hogy s mint vagyok. Máskor majd részletesebben, egyelőre

csak ennyit: tanítok, nevelek nagy örömmel, nagy ezeretettel. Feleségem
is pedagógus. Három kisgyermekem van, legközelebbi levelemben fény
képet is küldök. Te is számolj be életedről, sorsodról, kedves Barátom!

Másenka, leányom mielőtt lefeküdt, lelkemre kötötte, kérdezzelek
meg, nincs-e gyermekeid között olyan, aki szívesen Ievelezne vele. Erre
vonatkozólag is várva válaszod, mindannyiunk nevében köszöntelek Té
ged és családodat. a te hűséges Antonod."

Lassan éjbe hanyatlik az este ... A csillagok fényével versenyt ra
gyognak az új Erzsébet-híd lámpagyöngyei, mosolyogva nézegetik ma
gukat aDunában.

A vén folyó némán, hidegen görgeti tovább habjain a belémosódott
múltat, századok könnyét és vérét, mint aki érti a mindenség nagy tit
kát, az emberi életek értelmét. S amint egymásra tolul benne habra hab,
partjai között időtlenül folyik tovább maga a történelem.

•

A VAK SZOBRA

Az arca mély. Megfáradt homlokán
- ahol bevésett ránc fut ránc után
látott világról bölcs tudás dereng
s körötte él, tapintható a csend.
A sMj duzzadt, erős, de megremeg,
ha emléket sugall a képzelet.
Rézsút a sarkán mély barázda vág,
elrejtve álma surranó zaját,
vagy bölcső az, honnan kinőtt hite
s most roppant arcát fénnyel lengi be
és ott vibrál az ősz sörény körül,
mely hosszú fürtben tarkójára ül.
A homlokát két púp borítja fel
az esszhangot, mit boltos ív emel
s a gandolat két apró csarnokát
fehér izzású fények metszik át,
mohón emésztve arca rostjaít
s lágy hús helyett áttetsző bőr vakít.
A homlok alján árnyas csend borul,
mint éj a napra, mozdulatlanul,
mert ahol egykor szeme villogott,
most létet sejtő két üreg van ott.
És emlék lett a perc s a fájdalom:
- gránátszilánk, e;ső lépés - vakon.
Nem lát már többé csillogó tavat,
kis hangyákat egy síma kő alatt,
a [eltiotlen. és fényküllős eget
és harműtot, mely jéggé dermedett,
vadul kapáló, galoppos lovat
és krumplibokrot, fákat, lombokat,
a kedves száján azt a fűmagot,

- nem lát többé földet. vizet, napot.

Vak volt a szobor Vad és végtelen.
Anyagba oltott, múltba gyúrt jelen
s mig élő arccal, önfényében áll,
most lép mögé az engesztelt halál.

Vasadi Péter
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PARADICSOM TOM írta: Raymond Gid

Mindenki Tom volt a családban ~ nagyapától unokáig. Ez a szokás
még a "bátya kunyhójából" eredt, abból a kunyhóból, amiről oly sok sző

esett valaha. Tom tehát Tom lett, merthogy a bátya is Tom volt. És Tom
élte világát. Valami külön világ volt ez, amolyan békés, jó, sötétség, nem
volt benne semmi sajátosan mennyei íz, jól ismerte ezt minden alacso
nyabbrendű lény. Hiszen csodaszépen mesélt Mr. Prendit, a lelkész a földi
paradicsomról, együtt barangoltak ott vele vasárnaponként s azon az
úton érkeztek oda, amin egykor Boldizsár apó járt teve meg elefánt
háton, követve a vezérlő csillagot. (Szent bizonyossággal kellett ennek a
csillagnak tudnia az utat, hogy visszatalálhasson helyére az égen.)

Paradicsom Tom. Igy nevezték társai a dokkban, azok, akik avval
kérkedtek. hogy szabadgondolkodók.

Tom ugyanis dokkmunkás - mármint akkor, amikor nem Mr. Pren
dit igéit hallgatja - valódi New-York-i ,.docker". Majdnem elegáns,
kesztyűt is hord, nyilván azért, hogy a munka be ne piszkitsa szép, fe
hér kezét.

Jó évre rossz esztendő, amit ismét egy jobb követett s az élet min
den különösebb zökkenő nélkül folyt tovább. A jó Isten és a dokk, a
dokk meg a jó Isten között.

S olykor egy pohárka whisky is akadt. (Miért is ne? Talán mert a
doktor eltiltotta?) No meg a folyton füstölgő szivar. (A doktor egyéb
ként a szivart se szereti. De a doktorok semmit se szeretnek ami jó, tudja
ezt mindenki. Legkevésbé az egészséget, kiváltképp akkor sem, ha túl
általánossá válik.)

Jól kell gazdálkodni a holnappal: minek küldte közénk a jó Isten
egyetlen fiát, hogy megváltsa bűneinket, ha egyszer büntetlenül élünk?

Tom tehát ivott, füstölt s esküdözött olykor - ám sose feleslegesen
- és apróbb bűnöket követett el.

Mint mások.
Nem történt vele semmi említésre méltó.

Azon a reggelen Tom felébredt. Mivel már pirkadt. Szép idő volt,
szokatlanul szép.

Valóban pazar csupán azért ébredni, mert pirkad, mert csodaszép a
hajnal s mert a madarak dalolnak (mármint a szomszéd kanárija, mely
most úgy trillázik a csendben, mintha itt dalolna a szobában.)

Csodás volt az ébredés, kivált azért, mivel ébren volt. Tom ugyanis
virrasztott, meglehetősen émelygett a gyomra. Elég gyakran megeset t ez.
A szíve táján is nyomást érzett, mindig ott, ahol a doktor mutatta. 0, ez
a doktor!

S mindazonáltal - míntegy ostobasága bizonyítékaként - minden
olyan csodálatosnak tűnt. A reggel, a szoba, s körülötte minden, minden.
Tom formában volt. Nagyon jó formában. Az utóbbi időben nem is igen
kímélte magát.

Még alig hajnalodott, a szoba sarkában a pirkadatnak még csak ró
zsaszín visszfénye csillant. Kissé music-hall hangulatú volt. (Rózsaszín ref
lektorok tánca Molly-Babyn: rumba és szerelem.) A szoba akár a szín
pad. A tapéta virágai szinte illatoznak.
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Tom elsőrangú formában volt.

,,0 Molly-Baby mine Molly-Baby my divine" . " Molly-Babym, is-
teni Molly-Babym ... fütyörészte boldogan.

Maga volt a megtestesült optimizmus.

Tiszta az ég, a dokkok is ébredeznek odalent.

Ezen a hajnaion a szomszédot sem csengette fel telefonja négy órakor
(nem, nem, kisasszony, ez nem taxiállomás!) és Tomot se riasztották fel
Brutus kopogó lépései - háromkor, mikor hazaérkezett a night-clubíból,
ahol dogozott - (azt mondta, ott dolgozik), Mr. Prendit viszont azt szokfa,
mondani burkoltan: Brutus egy strici! S ez igen nagy baj ... Sosem sza
bad megszólnunk felebarátunkat, ám Brutus foglalkozása semmiképpen,
sem tetszhet a jó Istennek. A dokkmunkás verítékével keresi kenyerét,
mint mindenki, ahogy rendeltetett. Mindnyájunk keserves sorsa ez Adám
óta. akibe bizonyára fehérek vére szorult, hogy képes volt akkora osto
baságra. Ostoba volt és nem volt semmi érzéke a felelősség iránt.

Persze, régi história ez. Olyan régi, hogy ha alkalmas időben le nem
írták volna - Isten dicsőségére - ma már semmit sem tudnánk ró1a.

Szép időnk lesz, ragyogó szép. Kit érdekel hát a felső lakó meg az
eredeti bűn! Az ablak keretében kék az ég, ömlik a fény. S Tom vidám
füttyel jó reggelt kíván neki. Ajkát O-vá kerekíti az ősi panaszdal s a
jazz koktélja. (Az életöröm s a bánat emléke úszik vissza az "Old Man
River" s a "Molly my divine" dallamán a Mississippitől a dzsungel egy
távoli pontjára.)

Veszett vidáman.

Mivel már nincs a Mississippi partján: a Hudson szabad folyó, nem
ismer rabszolgákat. Törvény szerint.

Manapság vígan lehet fütyölni az Old Man Rivert a Hudson-parton.

És Tom fütyöl: szép az élet.

Tom fütyölve veti le pizsarnáját, Fütyöl, míg a mosdóvízben pan
csol, fütyöl borotválkozás meg fésülködés közben. Pillanatnyi szünet: fog
mosás közben ugyanis lehetetlen fütyölni. A fogkefe mögül habfehéren
villognak fogai a születő nap mindinkább kibomló fényében. És Tom
fútyölve húzza fel ingét, nadrágját, cipőjét. Már dalol is. A dallal szinte
a szobába lép az öröm. Atforrósítja, kigyújtja a Molly-Mississippi-Spirt
tuale. S a tapéta a falon felölti az öröm rózsaszínjét.

Csodaszép ez a reggel s Tom pazar formában van. Még az enyhe,
ele makacs derékfájás se jelentkezik, a reuma biztos előjele - majd rá
érünk arra még! Az ébredés ráadása. a szokásos főfájás is elmacad s
vele a szívről árulkodó, éles nyilallás a ballábban szintúgy. (Már vagy
huszadszor mondta: ki kell tágittatrii ezt a cipőt a suszterrel!)

Tom csupa ujjongás. Dalol s vele az egész szoba, Minden csupa dal
lam. Szimfónia. Még át sem kopognak a szomszédok - hol vannak a
szomszédok? - sem a cipőjükkel. sem a seprőnyéllel. ahogy szokták.

Tom boldog, hogy meggyőződhetett önnön boldogságáról.
Fellelte benne a csendet, a tökéletes nyugalmat.
S, íme, itt már a lépcső, mely le, a reggelizőasztalhoz vezet. Lenn a

derék Mrs. Matthews - az unalmas, fecsegő, rendetlen és mégis oly de-
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rék Mrs, Matthews - már feltalálta a jó, meleg, erősítő kávét, megkente
a vajaskenyeret. Már érezni is a párolgó kávé illatát.

Tom lemegy a lépcsőn. Könnyűnek, pille-könnyűnek érzi magát fl a
csend meg a növekvő nappal kíséri. A lépcső meg se nyikordul cipője

alatt, lépéseit a megszokott, vékony árnyék felszívja a félhomályba. Kel
lemes érzés a magabiztos járás, ám vajon Tom nem hibázta el estében?

Ma.
A kis ablakban az ég. Kék.
íme, az asztal.
Nagyon szép ma reggel. (Idebenn is!) S már ketten ülnek az asztalnál.
Ketten? Tom nem hívott vendéget. Senkit sem vár. Kivált nem ilyen

korán.
Ketten ülnek ott két csésze kávé előtt s kávéjuk párolog. (Tom ká

véja is ott van mellettük, várják.)
Egyiknek rövid, szőke szakálla van s úgy harminc év körülinek lát-

szik. A másiknak hófehér szakálla szétterül az asztal lapján.
Tom csodálkozva nézi őket, hiszen nem hívott vendéget.
Senkit sem hívott. Különösen ilyen korai időpontra nem.
Későbbre sem.
De.
A kettő ráemeli tekintetét, kedvesen, szeretettel a párolgó kávécsé

sze s a megkent kenyér fölül.
Szép az idő odakint, szép míndenütt s ragyog a nap. Rásüt Tomra,

szinte innen belülről is.
A aggastyán? Tom ismeri. De nem tudja megnevezni arcát.
Szinte otthonosan érzi magát. Otthonosan ül mellette a szőkesza-

kállú fiatalember is.
Tom néhányízben már találkozott velük.
Azok ketten ráemelik tekintetüket.
Apa és Fiú.
- ülj .le, Tom, elhül a reggelid ...
Tom felismerte látogatóit.
A fiatalabbnak meghitt fény ragyog a homlokán.
Gyönyörű reggel.
Tom végre felfogta, hogy meghalt. Meghalt, előző éjszaka.
S mivel mindent egybevéve Tom deréknak találtatott, leültették oda

fent, ehhez a reggelihez (oly egyszeru ez), az Atya jobbjára.
Fent volt, magára ölthette a választottak alakját fl tegezhétte az an

gyalokat.

Bittei Lajos fordítása .

•
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A Szent Péternek tett krísztusi ígé
ret az egyház fennmaradását illetően

-olyan bizonyossággal tölti el a kato
likus hívőt, amely a kívülálló szemé
ben olykor már a vakmerő bizako
dással határos. Végtére is ténynek kell
elfogadnunk, hogya kereszténység
ŐSI fájáról évről-évre, napról-napra
szakadnak le ágak, amelyek helyébe
csak reszben nőnek 'újak. Azt a vesz
teséget. amelyet az egynáz a mi szá
zadunkban számszerűen szenvedett,
távolról sem egyenlítik ki a megteré
sek, amelyeket a f'öldgőmbnek ezen
vagy azon a táján észlelünk. Nem cso
da, hogy ma mar katolikus gondol
kodók IS nyíltan tárgyalják azt a je
lenséget vagy folyamatot, amelyet "el
kereszténytelenedésnek", "dekriszti
anizációnak" nevezünk. A szó, különö
sen magyar változatában, eléggé mes
terkéltnek hat és nehezen. is ejthető

ki, de jobb híján csak ezzel élhetünk.
Ahhoz. hogy valamelyest is helytál

ló véleményt alkothassunk, ismernünk
kell e téren a jelenlegi és a múltbeli
valóságot, s meg kell vizsgálnunk a
számunkra kedvezőtlen változás okait.
Tisztáznunk kell továbbá, hogy arnény
nyiben viszonylagos fogalomnak bizo
nyúlna az elkereszténytelenedés, nin
csenek-e mégis mozzanatok a mai
helyzetben, amelyek mmdezídeíg nem
fordultak elő. Ezeket a kérdéseket ve
szi sorra Georges Morel az Etudes ha
sábjain közzétett tanulmányában, ame
lyet annak ellenére, hogy kizárólag
franciaországi viszonyokra utal, a mi
számunkra is sokban eligazítónak ér
zek.

*
,.Ebben az időben, 1880 felé, az én

falum még katolikus volt - írja az
angersí egyházmegye egyik papja ön
életrajzában, amely 1926-ban jelent
meg. - Vasárnap mindenkí résztvett
a misén s nem kevesen eljártak a ve
csernyére is. ünnepi hangulat uralko
dott. Most viszont a vasárnap semmi
ben sem különbbzik a hét többi nap
jaitól. A parasztok kint dolgoznak a
tanyákon, csak a piac kedvéért kere
kednek föl, szerdán a megyei, csütör
tökön a [árásí székhelyre. A vasárnapi
mísén már csak öreg asszonyokat vagy
néhány kislányt látni. A fiúk nem
mennek a katekizmus-oktatásra. A plé-

Irja M i ih e l i c s V i d

bánosnak nincs már káplánja, mert
semmi szüksége rá. A plébániához
tartozók csak az esküvő, a kereszte
lés és a temetés hagyományos szer
tartásaihoz igénylik szelgálatát. Elte
kintve ezektől a szertartásoktól, a vi
déket bízvást kereszténytelennek
mondhatnók."

Nem tartalmaz ez a leírás semmi
féle újdonságot - emeli ki Morel -,
mert az eféle megállapítások százai
szólnak ugyanígy. Felvethetnők persze
a kérdést, hogy a vallási szertartások
és a népi babonák keveréke, a keresz
tény hit szempontjából Iényegesnek és
a csupán járulékos elemeknek össze
fonódása mennyiben jelentett akkori
ban mély és igazi vallásosságot. Ez
sem változtat azonban azon a tényen,
hogy ha a vecsernye látogatottságának
megszűnése önmagában még nem is
bizonysága a hitbeli hanyatlásnak, ko
rántsem állíthatjuk ezt a vasárnapi
misehallgatás szokványos elmulasztá
sáról. Önáltatás volna, ha temploma
ink elnéptelenedését tapasztalva azzal
vígasztalnők magunkat, hogy minde
nek ellenére a környezet szelleme rész
ben keresztény maradt. Mert micsoda
történeti és társadalmi erő lenne az a
kereszténység, amelynek hívei már
nem gyűlnek össze vallásuk központi
cselekményének megünneplésére és
annak a tanításnak meghallgatására,
amely nélkül a 'hitélet csak egyre vér
szegényebbé válhat ? Nem (lik nélkül
tekintették az összes nagy vallások az
istentisztelet rögzített és rendezett
formáihoz való alkalmazkodást a sze
mélyes és a közösségí hit legfőbb ki
fejezésének. S a mai szocíológusok is,
akár hívők, akár nem-hívők, méltán
látják a kifelé is megnyilvánuló gya
korlásban egy nép vallási elevenségé
nek fokmérőjét.

Ami Franciaországot illeti, nem két
séges, hogyavallásgyakorlatra vonat
kozó tudományos vizsgálódásokból is
az elkereszténytelenedés folyamatára
következtethetünk. A "gazdasági ta
nulmányok és statisztika országos
francia intézete" 1954-ben végzett
adatfelvételei szerínt a párizsi egy
házmegyében a katolikus eredetű né
pességnek mintegy 16%-a gyaikoTol
ja vallását, s ez a hányad már magá
ban foglalja azokat a gyermekeket is,
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akik első ünnepélyes áldozásuk. oká
ból jelentek meg a vasárnapi misén;
azoknak a gyermekeknek, akik első ál
dozáshoz járultak, 14 éves korukon
túl már csak 12-13%-a marad gya
korló. Boulard kanonok 1939.,ben ké
szült kimutatásában a ,!!vakorlók szá
mát a mezőgazdasági tájakon még 38
II o-ra tette, azóta azonban számuk itt
is 20-25%-ra apadt. Gabriel Le Bras
szerint száz paraszt közül, aki Párizs
ba érkezik, hagyott munkát keressen
és megtelepedjék, míntegy 90, rnihelyt
kilép a pályaudvar csarnokából, meg
szűník hitét gyakorolni.

A maiihoz fogható tömeges elmara
dást a vasárnapi dstentíszteletről kép
zelru sem lehetett volna a XVII. szá
zadban - jegyzi meg Morel. A fővá

rosban sem, de még kevésbé a me
zőgazdaságí vidéken, ahol a misére
nem-járás nemcsak szórványos eset
volt, de azt is jelentette, hogy az ille
tő részben kívonja magát a község
életéből. Le Bras kereken "négyezer
plébánia naolóit nézte át ebből a kor
ból s mindössze ihatvan plébániát ta
lált, ahol IO%-ot ért el azoknak a la
kosoknak száma, akik nem teljesítet
ték vallási 'kötelezettségeiket. Az egyik
esperesi kerületben kereken négyezer
hívő közül 1698~ban csak vagy har
minc nem végezte el húsvéti gyóná
sát és áldozását. De még a XVIII. szá
zad második felében is ritkák az el
maradások az olyan egyházmegyékben
is, amelyeket ma az "elkeresztényte
lenedett" jelzővel illethetünk. S a val
Jásgyakorlattól magukat távoltartók
zöme olyan személy, akiket rendezet
len házasságuk vagy jóvá nem tett
vétségeik míatt maga a pap zárt ki
a hívek közösségéből,

Csupán néhány adat ez, de Morel
nem is tartja szükségesnek, hogy to
vábbiakat hozzon föl, hiszen a köz
vetlemil tapasztalható tények sokkal
beszédesebbek. 'semhogy kétségbe von
hassuk, hogy az utolsó két évszázad
ban a francia katolikus egyház az or
szág lakosságának jelentős hányadát
elvesztette. Pusztán a számok nem
nyújtják természetesen a valóságnak
megfelelő képet. Mert ha áll is, hogy

.az egyházhoz való intézményes oda
tartozást 11 hitélet egyik lényeges is
mertető jegyének 'kell mondanunk,
önmagában ez a jegy még tökéletlen
és nem egyértelmű. Bizonyos, hogy a
katolikus felfogás azt az embert, aikii
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vallását nem nyilvánítja látható cse-
lekedetekkel és kívül marad az egy
házi kereten, nem minősítheti igazá
ban kereszténynek, VIszont arra IS
vannak esetek, hogy még a vasárnapi
istentiszteleten való rendszeres meg
jelenés sem szükségszerűen hitvallás
ból származik: ösztönözhet erre a szo
rongás, a megszokás, az emberekre
való tekintet is. Már pedig milyen
értéket tulajdoníthatunk annak a val
lásosságnak, amelyből az odatartozást
illetően hiányzik a szabadon történő

személyes döntés? Ezért nem olvas
hatjuk ma rossz érzés nélkül azokat
a hivatalos megnydlatkozásokat, ame
lyekben mintegy száz évvel ezelőtt a
legtöbb egyházi hatóság megnyugtatní
Igyekezett magát és másokat a töme
gek ragaszkodása felől a katolíkus
egyházhoz.

*
Morel különösen jellemzőnek mond

ja Darbou, akkor párizsi általános
helynök, később párizsi érsek 1856
ban közzétett művét, amelynek címe
A párizsi egyházmegye vallási statisz
tikája. Dariboy nem tagadhatja azt,
amit maga is hítközömbösségnek ne
vez. Kénytelen elismerni, hogy nagyon
sok anyakönyvezett katolikus mJi.t sem
törődik az egyház előírásaival. Ki
hangsúlyozza viszont a legkisebb je
lenségeket is, amelyek szerinte "vilá
gosan bizonyítják, hogy a vallásos ér
zés nem aludt ki még olyanok lelké
ben sem, akik nem követik Isten tör
vényét". Mi több - fűzi hozzá -, a
papság a sok és nagy akadály elle
nére "óriásl" eredményeket ér el.
Egyik bizonyságaként hosszasan szá
mol be arról a meleg fogadtatás ról
is, amelyben Slbour érseket részesí
tették a főváros különböző plébánnáin
tett látogatásai során. Az érseket min
denütt nagy tömegek ünnepelték és
szavalt rokonszenvező figyelemmel
hallgatták. Felkereste az érsek az ál
lami nyomdát is, ahol "a munkások,
akiket beszéde mélyen megindított,
viharosan éltették",

Ma jogos fenntartásokkal olvassuk
ezt a könyvet, amelynek stílusa is ro
mantikus, s amelynek állításatra ha
mar rácáfoltak az események - ál
lapítja meg Morel. Mint tudjuk, Síbour
érsek is s nem sokkal utána Darboy
érsek is tragikus módon halálozott
el. De ha az ilyesféle leírásokkal kap
csolatban ábrándokat emlegetünk -



folytatja Morel -, nem azért, mert
az események nem igazolták szerzőík

derűlátását. hanem mert már abban
az időben is minden látszat ellenére
szélesedőbenés mélyülőben volt a sza
kadék az egyház és a nagyvárosi tö
megek közbtt. A szociológusok ma
sokkal pontosabban mérik fel az ak
kori helyzetet, amelynek éppen az
volt a jellegzetessége, hogy a XIX. szá
zad harmadik negyedében az ipari
városok gyors fejlődése és átalakulása
a kereszténységen kívül vagy annak
cllenében ment végbe.
Legfőbb okát ennek abban látja

Morel, hogya papság teljesen kép
telen volt megérteni az ipari mun
kások problémáit Így természetesen
meg sem vitathatta azokat. Ma sem
árt elgondolköznunk Claude-Anthime
Corbon tanúskodásán, aki ipari mun
kásként kezdte, majd mint az Atelier
cÍIDű újság szerkesztöle bekerült a po
litikába s l871-ben képviselő, 1875-ben
szenátor lett. Az úiságot kimondottan
abból a célból indította meg, hogy
védje a munkások erkölcsi és anyagi
érdekeit, s mint meggyőződéses ka
tolikus, elsősorban egyházától várta,
hogy a munkások javára beavatkoz
zék a társadalmi osztályok harcaiba.
Bouglé, a neves szociológus írta 1919
ben: "CO'l"boné volt talán Franciaor
szágban az utolsó nagy kísérlet arra,
hogy összeegyeztesse a vallásos ha
gyományt az egyenlőségi törekvések
kel." Corbon l864-ben könyvet adott
ki Párizs népének titka címmel. Nem
egy lapja ma is megdöbbenthet mín
ket - mutat rá Morel. Íme egy idé
zet belőle:

"Párizs munkásosztályának óriási
többsége megkereszteltetésénél fogva
a katolikus valláshoz tartozik. Ha
azonban az Istentiszteletí formák sza
bályos gyakorlása, ha a szentségek
hatásába vetett hit, ha az üdvössé
gért való állandó szorgoskodás szük
séges feltétele annak, hogy valaki ka
tolíkus legyen - s így érti az egy
ház -, akkor előre kell bocsátanom,
hogy ezek a feltételek teljességgel
hiányzanak Párizs dolgozó népéből,

és ki.i1önösen abból az osztályból,
amely tanulmányunk tárgya. Párizs
népi osztálya, amely a múltban a ka
tolikus papság legbuzgóbb híveit tette
s amely tökéletes hűséget hozzá a
Forradalom első Idejéig igazolta, ma a
legkevésbé hallgat rá A párazsi mű-

helyekben annyira antíkleríkálísok a
munkások, hogy az a néhány hívő,

akit még magáénak mondhat az egy
ház épp úgy ki van téve a gúnyoló
dás~kJnaik, rnint azok a még keveseb
bek, akik ellenzik a dernokráciát."

Ha összevetjük ezt aszöveget Dar
boy prelátuséval. nem nehéz eldön
teni, hogy ki értékelte tárgyilagosan
a helyzetet: a későbbi érsek, a Sor
bonne volt professzora, vagy az egy
kori rnunkás, akit küzdelmei nem sza
ikítottak el a néptől.

l877-ben a szenatusban kemény vita
zajlott le, amely szembeállította Du
panloup püspököt és Corbont. A ne
ves hittudós és teológiai író a papság
tevékenységet méltatva ekként tört ká:
"Ki cnondia meg hát, mié~ hagy el
minket a nép?" Corbon utana nyom
ban szólásra emelkedett, mert - úgy
mond - kötelességének érzi, hogy a
legnyíltabban válaszoljon a kérdésre.
"Monsei~eur, mi elhagyjuk önöket
ma, mert századok 6ta önök hagytak
el minket. Amikor azt mondom, hogy
elhagytak minket, nem azt akarom
mondaní ezzel, hogy megtagadták tő

lünk .a vallás segítségét'. Nem: az
önök papi érdeke is parancsolta, hogy
részesítsenek minket benne. :f:rtem
azonban rajta, Ihogy századok óta el
hagyták önök a mi földi ügyünket, s
befolyásukat inkább arra használták.
hogy megakadályozzák, semhogy elő

segítsék a mi társadalmi megváltá
sunkat."

Ezek a szenvedélyes szavak a de
krisztíanízáció gyökerébe nyúlnak. 
állapítja meg Morel. Ugyanígy a to
vábbiak is: "Ön szemére hányja, Mon
seigneur, a demokratikus pártoknak,
hogy Franciaország elkereszténytelení
tésére törekszenek. Joggal ön ellen
fordíthatnók a szemrehényást. Az
igazság az, hogy az egyház magatar
tása egyre inkább távolodik az igazi
keresztény szellemtől, és hogy a sze
retetnek és szelídségnek szelleme egy
általán nem ismerhető fel abban a
módban, ahogyan önök viselkednek a
demokratikus társadalom irányában,
mert ellenségként kezelik azt és bol
dogan ragadják meg az ürügyeket,
amelyeknek feűhasználásával a leghe
vesebb támadásokat intézhetik ellene.
Ez nem az az eljárás, mint amellyel
az első századok keresztényei meg
hódították a régi világot, hanem
olyan eljárás, amely miatt önöket
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hagyja el egyre jobban a modern ví
lág."

A történelem ismerői tudják, meny
nyire igazolást nyert a XIX. század
végére ez a meglátás, nem csupán
Párízsoan, de általában egész Európa
ipari nagyvárosaiban.

*
Az elkereszténytelenedés folyamatát

s részben múltbeli okait illetően is
bizonyos egyhangúság állapítható
meg hívők és nem hívők közott. Ez a
meglehetős egyetértés azonban
mint legutóbb figyelmeztetett rá René
Rémond egyik tanulmányában - nem
ment fel tényleges mívoltának vizs
gálata alól, sőt éppen ez sarkallhat
arra, hogya kérdést tárgyilagosan,
előítéletek nélkül elemezzük. Gyakran
előfotdul, hogy éppen az általánosan
elfogadott, közhellyé vált fogalmak
nem egyeznek a tárgyi valósággal.

Érdekes már a "dekrisztianizáció"
szó eredete és elterjedése is, mert
egész történelem jelenik meg benne.
Bizonyos, hogy a franciák használták
először s tőlük vették át más nem
zetek is. F. Brunot a francia nyelv
történetéről szóló művében megálla
pítja, hogy a szó az 1791-1793-as
években bukkan föl. Prudhomme he
tilapjának - Révolutions de Paris 
1792. évi február 4-i számában talál
juk ezt a mondatot: "Csupán három
ilyen ember mindegyík megyében és
teljesülne Mirabeau óhaja: Francia
ország hamarosan dekatolicizálódnék."
S a szenkesztő mintegy magyarázatul
hozzáteszí: "Ogy is mondhatnók: dek
risztianizálódnék."

A probléma tehát egyáltalán nem
újkeletű. Magából a szóból követke
zik azonban, hogy dekrisztianizációról
csak egy megelőző krísztíanizácíóval
kapcsolatban beszélhetünk. Már most
_ mint Morel kifejti - e tekintetben
a közkeletű nézetek olyan téves el
képzelésről tanúskodnak, amellyel a
társadalmi kutatások nyomán hasz
nos és szükséges szembeszállni.

Még a második világháború előtt,

1935-ben hangzott el Le Bras ama
kijelentése, hogy "a régebbi korok
egyetemes és égő hite" mindig regé
nek tűnt fel előtte. S azóta a kutatá
sok csak megerősítették ezt a véleke
dést. Egy katolikus pap, aki életét a
vallás-szocíológiának szentelte, Jacqu
es Toussaert, 1959-ben doktori érteke
zést nyújtott be a párizsi egyetemen
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ezzel a címmel: A vallásos érzés Fland
riában a középkor végén. Munkája
nyomtatásban is megjelent s a legna
gyobb elismeréssel találkozott. "Nincs
semmiféle Nagy Század az egyház tör
ténetében - írja Toussaert. - Ne
adjátok ezt a címkét egylik századnak
sem. A világ sohasem volt kereszténv.
A tömeget mindig kapzsi, bűnös, h~
taleméhes és önző lelkek tették. Az
egyház több-kevesebb sikert ért el
némelyeknél. Ezek közül vált ki egy
keresztény elit, visszahatásként az ál
talános környezetre. Nem szabad te
hát sem borúlátónak, sem derűlátó
nak lenni egyetlen század írányában
sem." Ezeket a sorokat Morel szerint
árnyaltabban is meg lehetett volna fo
galmazni, de még így nyerseségükben
is elmélkedésre késztethetik azokat
akik vágyálmokat melengetnek ma:
gukban valamiféle keresztény "arany
korról", amilyen pedig nem volt so
ha, még a középkorban sem, sőt a
kereszténység elsQ éveiben sem.

Ma már rengeteg szöveg áll rendel
kezésünkre az utca emberének val
lási életéről a középkorban. Nem két
séges, az emberek akkoriban jobban
látogatták a templomot, mint ma, buz
góságuk azonban távolról sem volt
olyan nagy, mint ahogy egy megsze
pítő hagyomány elénk rajzolja. Tous
saert merő legendának mondja azt
hogy például a XV. században a nér;
buzgón tett volna eleget mísehallga
tási kötelességének. Látogassunk csak
el Bruges városába egy vasárnap dél
előtt a XV. század végén. A városban
pezseg az élet, az az élet, amelyet a
világhírű Iholland történész Johan
Huizinga oly remokul megf~stett. A
pékek és mészárosok már hajnalban
kinyitják üzleteiket, füstölögnek a
közfürdök kéményei. Zöldségesek és
virágárusok rajai telepednek le a te
reken. És természetesen a kocsmák is
csapolják a sört és a bort. Nőttön nő

és hangosabb benn a zajongás a ki
abálás és nevetés. a kutyák csaholása.
De íme, megszólalnak a misére hívó
harangole. Asszonyok haladnak át a
templom felé, gyermekek, fiatal lá
nyok és legények, majd férfiak is. A
szerit hely lassanként megtelik fe
csegés és lármázás közepette amit a
plébános hasztalan próbál el~émítani.
De mennyí felnőtt marad továbbra is
otthon, a rnezön, az istállóban. a
boltban vagy a kocsmában! A krórn-



kás' Nicolas de Clanuuujes panaszolja:
"Rari ecclesiam adeunt, rarissimi
missam audiunt - csak kevesen rnen
nek a templomba, még kevesebben
hallgatják végig a mísét." Vannak hí
vek - írja -, akik belépnek, meg
hintik magukat szenteltvízzel, térdet
hajtanak. s amikor a pap felmutatja
az Ostyát, már távoznak is. A Iítání
ákról ne is beszéljünk: a plébános
rendszerint egyedül végzi s rajta kí
vül nincs más a templomban, csak a
ministráns.

Valóban - folytatja Morel -, száz
és száz feljegyzés tanúsítja, hogy a hí
vek a mise alatt trécselnek, tréfálkoz
nak a nőkkel. mikőzben a kórus lati
nul énekel, amit senki sem ért. A
szent hely egyik sarkában serdülők

játszogatnak, másik sarkában keres
kedők kötik üzleteiket. Az imént em
lített Nicolas de Clamanges állítja:
..Nagyon ritka az a fiatalember, aki
más okból megy templomba, mint
hogy megbámulja a nőket, akik ün
nepnapokon elegánsan öltözve. haju
kat óriási tornyokká formálva. arcu
kat ólomfehérrel kendőzve és rnellben
erősen kivágva lejtenek el mellettük."
S ne higgyük. hogy szórványos jelen
ségek ezek - hangsúlyozza MoreL
Bruges város tanácsa például 1491-ben
néhány nappal az úrnapi körmenet
előtt rendeletet bocsátott ki, amely
ben meghagyja, hogy az ünnepnapon
legalább délig tartsák zárva az üz
leteket. a játék- és tánctermeket, va
lamint a kocsmákat. A rendeletnek
azonban nyilván nem volt foganatja,
mert a rákövetkező évben a tanács
úiból hasonló rendeletet adott ki s
ebben kifejezetten szóvá teszi, hogy a
Jakosság semmibe veszi a tanács ren
delkezéseit és Isten parancsait. Ahe
lyett - úgymond -, hogy megadnák
El .'VIindenhatónak az őt illető tiszte
letet és dicséretet, minden intézkedés
ellenére nyitva tartják üzleteiket. ad
nak és vesznek, mint más napokon,
sőt a különböző céhek maguk járnak
elől a rossz példával.

Azt mondaná valaki, hogy az a
század, amelyről most szóltunk, már
a középkor alkonya. Az igazság azon
ban az. hogy az előbbi századok val
lási képe még rosszabb és még ke
vésbé felel meg annak a paradicsom
nak. amit általában gondolnak róla.
Püspöki akták sajnálkoznak a XIII.
században sok templom nyomorúságos

helyzeten, mert .ístentlsztelet helyett
magtárnak, lomtárnak vagy vásár
csarnoknak használják. "Megtiltjuk 
hangzik a neversi püspök rendelete ~,

hogy bármiféle holmit árusítsanak a
mi székesegyházunkban. Ha egy ka
nonok kereskedőt talál ott, felhátal
mazzuk, hogy az árut és az árum ki
dobassa onnan." Zsinati határomtok
születtek például Noyon és Coutances
városokban, amelyek tiltják, hogy a
templomot örömtanyává züllesszék.
Az akkori püspöki utasításokból kide
rül, hogya szent helyek anyagi nyo
morúságával még nagyobb erkölcsi
nyomorúság párosul: táncolnak a te
metőkben és a templomokban, pro
fán nótákat énekelnek, lerészegednek,
verekednek ott, gúnyolódó körmene
teket rendeznek egyházi ruhákban. S
előfordulnak még rémségesebb esetek
is: keresztek, képek, szobrok profani
zálása, meggyalázása.

Hosszasan lehet gondolkozni ezek
nek a népi megnyilatkozásoknak ér
telme és jelentősége felől - írja Mo
rel. Gyakran keverednek bennük az
emberi gyöngeségek annak a szüksé
gességnek érzésével, hogy legalább
egyidőre kikerüljenek egy klerikaliz
mussal átitatott és állandóan élet
szentségre hivatkozó társadalomból.
Kérdés például, hogy amikor vasár
napi italozás közben öt-hat paraszt
versenyt majmolja a plébános beszé
dét vagy a ,.négyszáz ördögre" eskü
dözik. az Istennek címzett káromló pa
ródiával van-e dolgunk. vagy inkább
egészséges tiltakozással' egy olyan pap
ság nyomása ellen, amely szinte min
den közhatalmat és tisztséget ellát, a
papét is kétségkívül, de ugyanakkor
adószedő, törvényhozó és rendőrbiz

tos is. Ám bármilyen brutálisnak és
.zavarosnak tűnik is fel a XIII. szá
zad vallási élete, van egy értékes vo
nása. amelyet nem találunk meg mim
dig a katolikus egyház történetében 
fejezi be tanulmányának ezt a ré
szét Morel -, ez pedig az, hogy min
den erőszakoskodása és szabadossága
ellenére szinte teljesen hiányzik belőle

a képmutatás.

Morel úgy véli, hogy az előadot

takból leszűrhetően két alapvető meg
állapítást kell szem előtt tartanunk,
amikor napjaink vallási helyzetéről
ítélkezünk.
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EgyJelől látjuk, milyen óvatosan kell
kezelnünk az elkereszténytelenedés fo
galrnát, hiszen még a középkorban is
épp olyan szélesre nyílt a hívek mi
nőségi legyezője, mint bármelyik más
korszakban. A ,.hit századainak" any
nyiszor dicsért keresztényei, ama szá
zadoké, amelyek a vas és tűz száza
dali is voltak, nem viselkedtek sem
jobban sem rosszabbul, mint kései
unokáik és ükunokáik. Könnyű volna
bizonyítani, hogy lényeges pontokban,
így a tanbeli tájékozottság és az átélés
tekintetében nagyon is jelentős hala
dást ért el napjainkig a keresztény
ség. A dekrísztianizáció fogalma te
hát fölöttébb viszonylagos. Mi. mai
katolikusok csak örülhetünk annak az
üdvös "mitosztalanításnak", amit szo
cíológusaink végeznek a régebbi ke
reszténységen, mert a valóságnak meg
felelő szemlelet sokkal megnyugta
tóbb és előnyösebb számunkra a le
gendás elbeszéléseknél.

De hogy megvoltak a közös nehéz
ségei és árnyoldalai mindegyik szá
zadnak, ez még nem szabad, hogy el
takarja előttünk a kor egészen új ar
culatát. A második megállapítás ugyan
is arra vonatkozik, hogy azoknak a
százalékos kisebbsége, akik manapság
látogatják a templomokat, úgyszólván
elképzelhetetlen volt a múltban. Am
bármennyire elgondolkoztató a val
lásgyakorlatnak ez a csökkenése, iga
zi horderejét egy egészen más rend
beli jelenség adja meg. Ez pedig az.
hogy ugyanakkor, amikor hatalmas
tömegeknek alig van kapcsolatuk az
egyházzal, a kereszténységet mind
többen olybá veszik, mint egy törté
nettleg kötött sajátos ideológiát,

A KIS ÚT

amely a világmindenségnek csupán
átmeneti, elmúló képét tükrözi. S el
sősorban ez a körülmény az, amit ko
molyan és nagy felkészültséggel kell
elemeznünk, ha katolikus meggyőző

désünknek megfelelőerr elejét akarjuk
venni annak, hogy valóságban is meg
lévő tartalmat nyerjen az elkeresz
ténytelenedésnek egyébként igen üres,
vagy legalább IS laza fogalma. Ez az
értelme a katolikus-marxista párbe
szédnek is, amelynek szükséges és
hasznos voltáról annyi szó esett a va
tikáni zsinat harmadik ülésszakában.

Feladatunk azonban nem csupán el
méleti jellegű. mert a kereszténység
egyben magatartás és lelkület is.
Boulard kanonok egyik könyvéből

idézi Morel ezeket a megszivlelésre
váró sorokat: "Botrányosnak tűnhet

fel, hogy ugyanabban a községben egy
gyakorló katolikus mértéktelenül és
könyörtelenül haszonleső, egy közis
merten nem-hívő pedig mintaképe a
lelkiismeretességnek és a szerétetnek.
Összehasonlítani azonban egy rossz
keresztényt egy nemeslelkű nem-hí
vővel: nem bizonyít semmit. Az igazi
és mély szornorúság azonban az, hogy
1945-ben, a legnehezebb időkben,

Franciaország kereszténynek mondha
tó vidékei IS középszerűségről tettek
tanuságot. s ami a lelkiismeretességet
és szeretetet Illeti, egyáltalán nem osz
tályozhatók magasabban, mint a hit
közornbös vagy nem hívó Vidékek."
Ime, a hitvédelemnek és apostolkodás
nak az a módja, amelyet minden ka
tolikus ember elmélet! képzettségtől

függetlenul magaévá tehet: ra Ielkils
mcretesség és cselekvő szeretet példás
tanúsítása az egyém és közösségi élet
valamennyi termetén.

Az idők során mind több emberrel kerültem levelezés útján szorosoöb
kapcsolatba. Úgy érzem, olykor segitettem, örömet is szereztem nekik ezen a
módon. Legutóbb azonban valaki felvetette: leveleim talán bosszúságot is
o kozf14k, mivel "udvariasságból" tudomást kell venniök azokról, válaszolni
"illik" rájuk ...

A levélírás, mímt sok minden egyéb,
emberi tevékenység, következésképpen
erkölcsileg minősülő cselekedet. Azt
mondhatnók, hogy minden elküldött
levélnek etikai vonatkozásai, követ-
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kezményei is vannak. S ezek többnyi
re nem is jelentéktelenek. Nem a se
matikus levelekre kell persze itt gon
dolnunk, hanem azokra, amelyek út
ján embertársainkkal valódi emberi



kapcsolatba akarunk kerülni. Azokra
a levelekre, amelyekben eseményeket,
élményeket közlünk, felfogásunkról.
véleményünkről adunk számot, érzel
meinket fejezzük ki, szeretetünkről

- vagy ennek ellenkezőjéről - te
szünk tanuságot. Levelekre, amelyik
problémákat segít kibogozni, lelkesí
tünk. állásfoglalásra. helytállásra buz
dítunk, magányosoknak nyújtunk vi
gasztalást, támaszt. Nem véletlen,
hogy az emberiség számos nagy gon
dolkodója épp a levél "formát" vá
lasztotta, hogy egészen közvetlen rnó
don és hangnemben szólhasson kor
társaihoz, Sot, maga a kinyilatkoz
tató Isten is ismételten levél formájá
ban szólt az emberiséghez. Az úiszö
vetségi szentírásnak több, mint egy
harmadát épp ilyen "levelek" alkot
ják.
Ebből következik egyrészt az, hogy

a levélírás adott' esetben a keresztény
szeretet ápolásának, aktív művelésé

nek IS jeles eszköze lehet, másrészt
pedig, hogy a levél írójának nem cse
kély az erkölcsi felelőssége. Az írott
"dokumentum" bármennylee IS

"magánjellegű" - mindig maradan
dóbb benyomásokat eredményez, mint
a gyorsan elröppenő szó. Úgy is jel
lemezhetnők, hogy a levél olyan, mint
a kilőtt nyílvessző, amelyet vissza már
nem hívhatunk. Amit tehát lev-élben
rogz ítek, azért nagyobb felelősséggel

tartozom, rm nt az élő szóért amelyet,
ha a címzett félreérti, nyomban ki
magyarázhatok.

A szeretet kívánhatja olykor, hogy
tollat ragadjak s bizonyos személyek
hez meghatározott időben írásban szól
Jak. De ugyancsak a szeretet int
bölcs tapintatra is, hogy ne zavarjak
senkit sem gyakran, unos-untalan le
veleímmel. Rokoni vagy baráti leve
let kapni rendszerint örömet jelent,
<Ie jelenthet a levél bosszúságot is, ha
olyasvalakinek kezeírását látjuk a bo
ritékon, aki fölösleges és visszataszí
tó "pletykázással", bajainak, vélt sé
relmeinek eltúlzott sírámaival rontja
hangulatunkat. lopja drága időnket.

Szerétetből fakadó kötelessége a gyer
meknek, a hitvestársnak, hogy a tá
volból hírt adjon magáról, hogy ag
godalmat oszlasson el, hogy az ide
genben élő hozzátartozó a szeretet
erejében váljék jelenlévő személlyé.
-j,A szerétet jóságos" - írja Szent Pál.
A szerető ember ha másként nem te-

heti - levél útján hozza a jóbarát, a
rokon, az ismerős tudomására, hogy
lélekben megosztja fájdalmát, vagy,
hogy együtt örvendez vete. A levél
olvasójának azonban éreznie ís kell: a
leírt szavak nem csak a levélíró unal
mának elűzésére, idejének "agyonüté-
Bére" szelgálnak. nem csak merő for
maságból fakadnak a gratuláló vagy
részvevő szavak, hanem őszinték,

szívből jönnek és szívhez szólnak, köz
vetlenek. Az ilyen levelet a címzéta
kétszer-hárornszor is elolvassa, gyak"
ran másoknak cis megmutatja, mert
kitűnik belőle, hogy írójuk a valódi
szeretetnek és Jóságnak ihletében rót
ta papírra szavait.
ElőforduLhat olyan eset is, amikor

levél segítségével kell bíráló, figyel
meztető, feddő szavakat másokhoz jut
tatni. Adódhatnak helyzetek, amikor
kell, hogy levelünk "villámot SZÓT'-,
jon". De ez "villámnak" is legyen
olyan, amely fényt derít a sötétségben,
a helyes utat megmutatja, nem pedig
olyan, amely csak lesújt, vagy éppen
ölni is képes. Épp a szeretet kötelez
rá, hogy olykor megrovó, kemény han
gú levelet indítsunk útnak olyanokhoz,
akikért felelősséggel tartozunk, akik
hez - távollétük míatt - szavunk
másképpen el nem hatol. Szerit Pál, a
nagy levélíró is tudott szavaival di
csérni, bátorítani, de szükség esetéri
tudott dorgálni is. Szavai azonban ak
kor sem sebeztek. ellenkezőleg, tisz
titottak és felemeltek. Tollát nem
"epébe", hanem a szeretet olajába
mártotta.

Sohase felejtsük a szeritpáli figyel
meztetést: "A szeretet türelmes, jó
ságos. .. nem tapintatlan, nem ke
resi a magáét, haragra nem gerjed, a
rosszat fel nem rója, ... mindent eltűr,

míndent elvisel ..." {l Kor. 13, 4 sköv.)
Lassan gyógyuló sebeket nem szabad
újra Ieltépní, megtörtént. de már meg
nem változtatható dolgokat felesleges
újra és újra felhánytorgatní. A ,,'Bzere
tet haragra nem gerjed", csupán szük
ség esetén és alapos megfontolás után
az igazságot védi, az igazság szellemé
ben nyilatkozik meg. "EmbeI'liieg"
ugyan menthető, ha hirtelen Jlara
gunkban tollat ragadunk, az ilyen fel
háborodás szülte levelet azonban ne
vigyük azonnal a postára, tegyük csak
be fiókunld>a, aludjunk rá egyet. Hi
szen ha másnap újra elolvassuk le
velünket. színte bizonyos, hogy más
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valamit, tapintatosabbat fogunk írni
S ezt küldjük el a címzettnek - ha
egyáltalán elküldjük.

A levélírás általában két embernek,
a .levél - írójának és címzettjének
ügye. Két ember szerétetben fogant,
abból táplálkozó kapcsolatának ápo
Iása, Nem egyszer fordul azonban ellő,

hogy leveleinkben harmadik személy
ről, esetleg többekről is szó esik. Ha
a szerétet nagy parancsát nem tart
)uk e vonatkozásban is szem előtt, a
megszólás vagy rágalom bűneinek bi
zony tág tere nyflhat, Titkos hibák
Iról írni, valóságos bűnök felett itéle
tet rnondaní csak igen-igen ritka eset
ben lehet kötelessége s általában vét a
szeretet ellen a levélíró, ha ilyen té
mára tér ki. Elvként kell magunk elé
tűzni: úgy írjuk meg leveleinket, hogy
azt bánki elolvashassa, s nekünk ma
gunknak soha se kelljen miatta szé
gyenkeznünk. Nem is szólva arról az
esetről, amikor a levél tartalmát el
lenünk fordíthatnák.

Befejezésül - levélírónk gondolatát
felvéve - csak egyetlen példát sze-

NAPLÓ

-

retnénk a sok közül felhozni: mi'ly
nagy szerepet játszhat egy-egy leve
lünk a szeretet ápolásában, mily ked
ves "ajándék" lehet levelünk mások
számára. Idős, nyolcvan év körüli
nyugdíjas tanár mesélte el, hogy volt
tanítványától kapott egészen váratla
nul levelet. Hosszú évek óta nem lát
ták egymást, nem leveleztek. A volt
"diák" ma már szintén túl van a hat
vanon. A levélben semmi .Jcütönös"
nem állt, semmi fontosabb "célt" nem
szolgált. Csupán a hála és szeretet
írott szavát közvetítette. Azét a sze
retetét, mely önzetlenül, minden "Mt
só" szándék nélkül tud megnyilatkoz
ni. "Egyszer el kell mondania, le kell
írnia, milyen jóságos embernek érez
te mindig egykori tanárát." Napokra,
hetekre boldoggá tették a címzettet a
tanítványi hálának épp ,az egyszerű, de
szívből jövő szavai... Egy ilyen le
vél írása is alighanem azok közé a
jócselekedetek .közé fog számítani,
melyek alapján Krisztus az örök élet
kapuját tárja fel a lélek számára.

Szennay András.

A 60 ÉVES SAAD BÉLA. Az olyan szép évfordulókról, amilyenhez már
cius 9-én S a á d Béla is elérkezett, mindig meg szoktunk emlékezni abban a
munkaközösségben, amelyet az Ú j E m b e r és a V i g i l i a dolgozói alkotnak.
Bensőség és családiasság szellemében. Az ő 60-ik születésnapját azonban eb
ből a szűk keretből kilépve ünnepeltük meg, mert kifelé is hangot akartunk
adni annak az elismerésnek, amellyel Saád Béla személye és tevékenysége
irtínt adózunk. Az igazság ugyanis az, hogy - mind a szellemi irányitást,
mind a gazdasági megalapozást illetően - lényeges módon neki, annak a,
munkának, amelyet a felszabadulás óta végzett, köszönhetjük azt az újszerű

katolikus sajtót, amelyet az Ú j E m b e r és a V i g i l i a jelent a magyar köz
életben.

saád Béla előbb felelős kiadója volt, majd 1957-ben felelős szerkesztője

is lett az Ú j E m b e rnek: s ugyanakkor felelős kjadója a V i Tl i l i ának. Ha
csak ezt az időszakot tekintjük, rendkívüli húsz esztendő áll mögötte. Annak
utána, hogya történet folyamának örvénylése végképp magába nyelt egy ela
vult világot, gyökeresen új világ alakult ki hazánkban. Hatalmas partsza
kadás zajlott ze köröttünk, s {Lmit meg kellett látni benne: hogy csak azért
érdemes és szabad küzden~, ami becsületesen és következetesen az igazság.ra
é$.az igazságbsságra épül, mert csak ennek van maradandósága.

Ezt a felismerést, amit nem lehet könyvekből megtanulni, ezt példázta
közvetlen munkatársai előtt egyéni magatartásában, ezt tanúsította írásaiban,.
szerkesztői és vezetői ténykedéseiben Saád Béla. Nem voltak könnyűek a fel
adáwk, amelyekkel az évek során meg kellett birkóznia, de ahogyan sike
rült úrrá lennie a nehézségeken, éppen ezzel mutatta meg, hogy az igazi meg
oldások kulcsa mindig csak az elvekhez való hűség, a jellembeli egyenesség..
szilárdság és férfiasság lehet. Nem kétséges, több volt ez máris, mint egyszeriL
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siker. A hívő ember kegyelemre is gondol. Mindenképpen bizonyos azonban,.
hogy az okoss'ág, a megfontoltság és józanság mellett éltető bizakodás és sze
rető lelkület is szükséges volt hozzá. Az a bizakodás és lelkület, amely hiva
tásának és küldetésének tekinti, hogy egy világnézetileg megosztott társadalom
ban is megmlálja és előtérbe állítsa a közösen vallható szellemi, erkölcsi és
anyagi értékeket, és az ezek gyarapításán való fáradozás útján megpróbálja
ráépíteni a kölcsönös megértés hídját a résekre és szakadékokra.

Nemcsak minden életkornak, de minden állásnak, minden foglalkozásnak
megvannak a maga kísértései. Nem hiányzanak ezek a katolikus újságírónáf
sem. Az egyik nyilván a mesterségbeli jártasságra való hagyatkozás, a mállik
a csüggeteg beletörődés. Az előbbi azért olyan nagy kísértés, mert bizonyos.
"rutin" nélkül egyáltalán nem lehet megszabott időpontra dolgozni. VelIu
delme azonban, hogy az újságírónál jobban megérezni, mint bárki másnál, mi
a pusztán "rutin", és hol szólal meg az együttérző, együtt szenvedő és együtt
viaskodó szív is. A csüggeteg beletörődés meg éppenséggel veszedelmes kísér
téssé válhat ra katolikus újságíró számára. Kiért dolgozott ő voltaképpen, ha
életét, tehetségét és tollát az egyház szolgálatába állította? Valóban előmoz

dította-e ennek ügyét, s ha neki magának ez is a meggyőződése, osztják-e
vele papi és világi olvasói?

Nyugodtan állithatom, Saád Bélát egyik kísértés sem ejtette meg. Irásai
ról bízvást elmondható, hogy az igazság és a szeretet jegyében találták mert
mindig az alkalmas szót az alkalmas időben, és hatásosa1t járultak hozzá ha
zánk katolikus közvéleményének egészséges eligazításához. Nem ritkán tett
olyan bíráló megállapításokat, amelyek némelyeket pillanatnyilag meghökken
tettek, de helyességük és szükségességük hamar be is igazolódott. Amire tö
rekedett: megértése annak, ami az egyházban és az egyházzal történik, s ösz
tönzés az együttmunkálkodásra mindabban, amit magyar katolikus egyházunk
püspökei jónak és célszerűnek itéltek, legyen bár szó akár az állam és az
egyház viszonyának mind kedvezőbbre fordításáról, akár a hívők adaadó és.
cselekvő részvételéről a nép jólétét növelő feladatok végzésében.

Az a szerkesztői és újságírói tevékenység, amelyet Saád Béla fejtett ki nap
jainkig, méltán fogható fel úgy, mint magában az evangéliumban követelt
éberség és testvéri segítségnyújtás kOl'szerű formája. Mert akkor vagyunk:
korezerűek, ha elevenen tartjuk az egyházon belül is annyira kívánatos esz
mecse1'ét, tisztázzuk a helyzeteket mások, a nem-hivők irányában is, s mind
ezt egy igazán emberi és emberies párbeszéd szellemében cselekesszük.

(Mihelics Vid;

CSERHATI JÖZSEF PÜSPÖK KÖNYVE AZ EGYHAZRÖL. Egyszer már
meg kellene írnunk teológiai irodalmunk nemzeti történetét. Szent Gel1érttel
kezdődnék. akinek művei máig sincsenek kiadva megközelíthető modern ki
adásban. Pedig izgalmasan érdekesek lennének ezek a már' századokkal a leg
utolsó latin egyMzatyák utáln s még Szent Anzelm előtt magyar földön kelt
művek, És mitől lettek Temesvári Pelbárt még egészen mélyközépkorí prédi
kációs-könyvei a könyvnyomtatás első korának európai bestsellereivé? Pázmány
teológus-professzor korának roppant latin skriptumai ki is vannaik adva gáncs
talanul modern kritikai. kiadásban; a kitűnő Félegyházy József fedezett fel mö
göttük egy ismeretlen Pázmányt, más és talán maradandótib vonásokkal. mint
az apologéta és a hitvitázó. Egy önálló nagy magyar teológust, gondolatainak
és rendszerének sajátos magyar realizmusával. Nincs feltárva a nagyszombati'
nyomda másfélszáz éven át ömlő teológiai kiadványainak kapcsolódástörténete
az európai "nagy" teológiához, és az sem, mennyi és mí volt ezekben a később
e,gyhangúnak látott Iatín foltokban az eredeti anyag. Ne feledjük el azt sem,
hogy latinul író oly nagy és elsőrangú, máig modern tudósainkat, mint Heve
nessyt, Prayt és Katonát ez a teológia nevelte. És azzal sem vagyunk pontosan
tisztában, mi volt az a varázsütés. amelyre a prae- és postjozefinizmus hosszúra
lIlyúlt kora után, az, elmúlt század közepén, egyszerrecsak megéledt a magyar
teológiai tudományosság. S a budapesti Központi Szeminárium, a Teológiad Kar
és a {rég:i) Religio folyóirat körül egyszerre oly remeklő stílusú íróban jelent-
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kezik, mint a sajnos, ismeretlenül és méltatás nélkül maradt Hovcinyi? A gon
dolat minden rebbenését visszaadó érzékletességet Ohateaubriand-i gyémánt
prózává tudja köszörülní. S a nagyszombati kiadó helyére lassanként a Szent,
István Társulat Iép; a század elejétől magához olvasztja a magyar teológiai iro
dalom szinte összes szerzőinek kiadását.

Fiatalkorunknak - mind emlékezünk rá - Schütz Antal volt a legnagyobb
'tekintélyú magyar teológiai szerzője. Munkabírása, rendszerezőkészsége, szak
mai területein az összes más művek ismerete és a rajuk való bíráló-támasz
kodás. a klasszikus szépirodalorn belevonása problémáinak és stílusának for
rásaiba: a Iegfelötlőbb jelenségek egyikévé tették Prohászka mellett, akinél 
ma már úgy látjuk - korszerűbb volt és teljesebb. Kevesen tudják róla, hogy
például kívülről megtanuita a Faust első részét, hogy mindig "kezénél legye
nek" Goetlhe egyszerű, de mély igazságai; s hogy csak azért tanult meg, már
nem is fiatalon spanyolul, hogy eredetiben közelíthesse meg a barokk nagy
katolikus drámairodaimának gondolatait. Európai méret volt, de éppen európai
félmúlt is kissé már a saját korában. Ihlete ösztönzőiből hiányzott az a már
-egészen modern szépirodaíom, amely a modern ember világlátását, problémáit
fejezi ki. Nem tehetett róla, hogy a rendszer, a metafizika vonalhálózata elta
karta előle pályafutása második, termékenyebb és döntöbb felében éppen azt,
.arní a két világháború között már érezhetően jelentkezett, és amire rá kell mu
tatnunk: hogy a tridenti zsinattal kezdődő nagy korszak teológiája lejárt az r.
Vatikánum feldolgozásaival, és áthajlóban volt valami ismeretlen felé, amiről

akkor még nem tudták, hogya II. Vatikáni Zsinatnak fogják hívní. De az új
problémavilág már jelentkezett a vele egyidős és jóval Iratalabb főképp francilll
és német kortársak (Maritain, Gilson, Sertillanges, Congar és többi franciák,
Przywara, Hans Urs von Balthasar, Karl Adam és a Rahner-flvérek) műveiben.

Az ezek mellé való felnyomulás: utódadra maradt.

Utódait mondottuk, mert a magyar teológiai írók új nemzedékéből elég so
kan már nem a tanítványai Schütz Antalnak. A legtobben fiatalabbak is sem
hogy azok lehettek volna; másrészt pedig - s ez az egyik közös [együk - leg
inkább Rómában folytat ták tanulmányaikat. Fiatalon kerültek katedrára s most
.sorra jelentkeznek műveikkel a Szent István Társulat kiadványafban, a Vigilia
hasábjain s más egyebütt. Róma adta az élményeiket, ottani tanulmányaik tu
dásunknak ortodox keretét és rendszerét; ismerik a legmodernebb nyugati szer
zőket s a szocíahsta gazdasági és társadalmi rendben felépülő nemzeti vilá
gunk a hazájuk Nincsen benne semmi meglepetés: új művekkel jelentkező

magyar teológiai szerzőink együttartottak az egész világon jellemző új teológral
.áramlatokkal. Ezt momdhatjuk el - s csak péildának és nem a teljesség ked
)léért hozunik fel neveket - Radó Polikárpról, a íiturgtkusról, Szörényi An
-dorról s Görgényi Béláról, a biblikusokról. Gál Ferencről, a bőlcselőről. Bánk
.Józsefről, az egyházjogászról, Zempléni Györgyről, a mélylélektant is az anya
.gához olvasztó dogmatikusunkról, és Cserháti József püspökről, akkor még a
Hittudományá Akadémia tanáráról. akinek most az egyház dogrnatikájáról je
lent meg hatalmas - 623 oldalas - könyve.

El kellett mondanunk ezt ezeken a hasábokon. mielőtt Csenháti könyvéről

írtunk volna. A mai magyar teológia tudósai megütík <Írásaikban az európai
s a vílágmértéket. Cserháti. József éppen a legrnaíob és Iegszővevényesebbprob
lémavilág egyikében, az egyIházról szólóban. Ha van valami, ami azt mutatja.
mennyire mögöttünk van a (miridenképpen elmaradhatatlan és szükséges) tri
-denti korszak, akkor főképpen az ecclesíología az.

Hasonlítsuk csak össze Csertháti könyvét a mondjuk negyven év előtti

teológiai rendszerek akkori bármelyik standard-munkájának ecclesiológiai ré
szével. Vagy akár egy akkori teljes ecclesiológiai monográftávai. Az akkor afféle
.,nyugalmas" tudomány volt. Lezárt egész, amelyből nem nagyon pattanhattak
elö meglepetések, Rendszere lényegében a tridenti iskola élesen körvonalazott
Bellarmin-féle jogászi egyházfogalmán nyugodott, aminek. némileg egyszerűsí

tett fogalmazását még a kiskatekizmusban is tanultuk. Mi az egyház? ,.A föl
dön élő katolikus keresztények társasága, amelynek feje a római püspök, vagyis



a pápa". Az eredeti szöveg közös hitről, tanításokről. kőzös szertartásokról, a
közös szentségek látható vételéről, és hierarchiának való látható alávetettségr61
beszél; s amint Cserháti megjegyzi: ma már látjuk, hogy lényegében nem az
-egyházat, hanem az egyháztagságot akarta meghatározni. Bár burkoltan benne
foglaltatik az egyház hármas hatalma, a tanítói, a papi, az egyiházkormányzati,
mégis hiányzik belőle egyrészt az egyház krísztusí alapitásának és céljának,
belső kegyelmi valóságának megemlítése, másrészt a külsőhöz tartozó közösségí
jelleg jelentőségénekaláhúzása. Éppen azért az ecclesíológía is rnindig "juridikus
quasí-deünícíónak" tartotta; gyakorlatilag azonban ráépített. Dehát a szoronga
tott helyzetekben azt kell megtartaní. ami van. S a XVI-XVII. századi hit
szakadások. XVIII-XIX. században az önállóvá, sőt időnkint ellenségessé váló
természettudományos teóriák ellen nem lehetett mást tenni, mint élesen meg
jelölni és lezárni a határokat. Bellarmin szükség-rneghatározása azonkívül, hogy
egyoldalúan jogászi volt. még ebben is egy történelmi helyzetet rögzített. Holott
az egyház több, mint egyik jogi oldala, és több, mint egyik történelmi helyzete.

Nézzük csak az egyházfogalom kialakítását Cserhátinál. Körüljárja a je
lenséget ... Az egyház történelmi alakulat. Csak az volna? Más is. Egyesek;
hajlandók létében és lényében az államszerű analógiákat túhhangsülyozni, má
sok a személyes, a lelki, a láthatatlan vallásos élményt. Mégis, hogyan lép be
tudatunkba az egyház? Habozás nélkül szembenéz az ismeretelméleti ténnyel;
úgy mmt kinyilatkoztatott igazság, mínt hittitok. Az egyház ismeretéhez tehát,
mar kezdeteiben: hit, hitből fakadó megismerés szükséges. Csak az ismerhett
meg, aki kegyelmi életközösségben van Kmisztussal, a Szentlélek által. Annál
inkább. rrnvel az egyház a háromszemélyű Isten rnűve; létének és lényegének
alapjai a szentháromsági küldetésekben gyökereznek.

Miután a teremtetlen öröklétben horgonyozta le az egyház végő eredését,
megállapítja a különleges Krisztus-központiságot: az egyház a továbbélő titok
zatos Krisztus, mégpedig Isten országának földi megjelenése. Pontos tartalmi
vizsgálatnak veti alá az Isten-országra, Isten népére vonatkozó héber (malehut
Jahve, quahal) kifejezéseket. Megállapítja ezeknek egyre gazdagodó tartalmát a
pátriárkai, mozesi és prófétai kinyilatkoztatásokon át. De megállapítja, hogy az
még legfejlettebb alakjában, a próféták univerzalizmusában sem jelent annyit
mint az újszövetségi görög "ekk1ézia" és ,.szünagógé". Ma sokat emlegetik ezt a
fogalmat: "biblikus teológia". A teológiai fogalmak élő, szeritírási értelmezését
értik alatta, szemben a dogmatika egyik régibb és mostmár múló irányzatának
módszerével, amely mindenre az előzetes meghatározások bölcseleti határvona
lait feszíti rá Nem lehet eléggé felhívni - különosen a világi - olvasó figyel
mét arra, hogy Cserhátinak ezekben a fejtegetéseiben a magyar bibli'kus teoló
gia egyik legéletteljesebb részletét, mintegy mintadarabját lássa.

Abban az egyházban, amelyet Jézus Krisztus maga személyesen alapít,
meghatározott tanító. megszentelö és kormányzati hatalom gyakorlásával ru
házza fel Pétert és az apostolokat. Ez már az ősegyháznak tudata is önmagáról
s megnyilvánul az Apostolok Cselekedeteiben és leveleiben; egyöntetűen s
ugyanakkor mégis fejlődésben, kibontakozásban. A biblikus teológia élettel telt,
konkrét fogalmaiban válaszol a szerző olyan kérdésekre, akart-e Jézus egy>há
zst alapítani és mílyent. Csupán láthatatlant-e vagy 'láthatót is? O maga akarta-e
az alapítást végrehajtani, vagy azzal már nem törődve rábízta volna ezt később
jelentkező emberi erőkre? A protestáns teológiai irányzatokat lehet &szegezni
abban a felfogásban, amely az egyének kegyelmi élete felé szóló ...láthatatlan
egyház" fogalmát Igyekszik kialakítani s az időről-időre jelentkező emberi erők:

elsődleges voltát vallani az egyIház alapításában. Ez a teológia elvileg mindvé
gig ragaszkodott el.hJhez a felfogáshoz; a gyakorlat - malgre lui - nagyoniS
tátiható egyiháZJakat teremtett, s igyekezett azokat egyszeri, nem változó for'"
máilóban ragadni meg. A helyzet önellentmondásait a protestáns teológusok
rendkívüli fáradozásokkal és a katolikus egylházfogalom számára is taíI'lulságoe
-és előnyös eszmei konstrukciókkal kívánják a legutóbbi időkben áthida1ni.

Ami a Péter elsőbbségekörüli - ma már azt mondhatnók: volt - vitákat il
leti, Cserihéti azokra is a biblikus-teológus megfoghatóan konkrét válaszát
adja. Amit talán - a szerző megbocsátja - igyekszünk itt ki is sarkítani. Péter
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primátusában nem egyedül a Máté-szöveg (16, 17-19), amelyben megigérte és
nem. a János-szöveg (21, 15-18) amelyben azt megadja, a döntő, hanem mind a
négy evangéliumnak egyöntetű tanúsága Simonnak, Jónás fiának Jézustól adott
Kepha-Petrosz-Petrus neve mellett, amit maga Jézus adott neki. A Kepha arámi
szó, főnév, sziklát jelent és addig sem családi, sem utónévként nem szerepelt.
Viszont az eredetileg Simon vagy Syrneon nevű apostolnál fokozatosan .Jgazí"
tulajdonnévvé vált az ötvenes évekig. Nagyon jelentős, hogy Pál - és éppen
Pál! - egyetlen hely kivételével így hívja összes leveleiben; egyrészt Péternek
köztudott "sziklaalapkő"- szerepe előtt való meghajlásat fejezheti ki ez, más
réset azt, hogy mostrnár valóban így is hívják és nevét hamarosan átfordítot
ták Petrosz-ra, majd Petrus-ra. Új neve apostolfői küldetését jelenti, egy>han
gú1ag az evangéldumokban, az Apostolok Cselekedeteiben s a Levelekben. Hogy
időzött-e Rómában és ott szenvedett-e vértanúságot, s a római püspökök az
utódai, az ma már nem kérdéses.

De hosszúra nyúlna, ha mindent ilyen rész1etesen akarnánk ismertetni.
Csenháti azért is foglalkozik ilyen sokat az ősegyházzal. mert tudja, hogy ma,
a zsinati korszakban az egyház hívői és az egyházon kívüliek egyaránt annak
egyházfogalmáig kívánnak viszonyulni. Miután a most folyó zsinat értelmezésé
ben foglalkozott a püspökök szerepével: szintén elsősorban a biblikus teológus.
eszközeível kezdi boncolgatní az egyháznak önmagáról való legősibb képét
(rníntegy legösíob "egyházdefinicióját") a Corpus Christi Misticum fogalmát. S
ebben olvasztja együvé 'az ellentéteket: az isteni s az emberit az egyházban, a
láthatatlan és látható egyházat, az egyház jogi oldalát és azt. ami a Szentlé
lek müködésében j~lentkezik, a földi s ugyanalekor a teljes, örök eszkatologikus
egJ'1házat. Magáért a hatalmas Szentlélek-fejezetért is érdemes elolvasni a
könyvet. S mi a végső - nem meghatározás, hanem finoman sejtetett - egy
házrogalom? Az egyház - itt a földön - a Krisztusban megváltottak kegyelmi
közössége! Mintha az éles körvonalú holdkorong lobbanna egyszerre önmagá
nak többszörösévé. vakító fénylessel töltve ki egész addigi holdudvarát.

Látjuk, hogy egy ugyancsak minden részletében "megmozdult" ecclesielo
gía Cserhátié! Valóban európai [elenségű s jelentőségű mű, egészen a zsinati
eszmekörben. Nemcsak szerzőket idéz, hanem magának is vannak véleményei
pl. az ún. "többrétegű egyháztagság" komplaksz 'kérdései iránt. S a marológiaí
befejezés vallomás amellett, hogy a Legelsőként Megváltott. az egyház legtö
kéletesebb tagja, mintegy "típusa", őstagja az egyháznak. És így a mariológiai
dogmafejlődés kezdeti lendülete vezetett M az ecclesiológia mai. forrongó me
dern problémavilágába, amelyben "mintha a köztünk járó Krisztus lépteit és
szavait már egészen közelről hallanók". A kiváló és egyenrangúan európai teo
lógus mellett: nagyszerű író s a legnehezebb 'kérdéseket is szemléletessé tenni
tudó stiliszta munkája ez a mű. (Ijjas A.ntal'

ÚJ VESZEiDEIJMŰNK - A ZAJ. A modern clvildzáclóban a technika vív
mányai révén az ember olyan könnyebbségekhez jutott, arnilyenekről elődei

álmodni se mertek. A technikának azonban megvannak a maga ártalmas mel
lékhatásai is. Ezek közül különösen kettő öltött nagy méreteket az utóbbi idő

ben. Az egyik a levegő és a víz szennyezettsége, Egyes nagyvárosok és iparte
lepek levegőjében - sajnos Budapesten is - az ipari üzemek, a rossz fűtés

technikával működő kazánok és tűzhelyek, továbbá az autók jóvoltából annyi
a füst és a gáz, hogy szélcsendes napokon gyöngébb tüdejű emlbernek szenve
dés az utcákon járni. Egyre aggasztóbb méreteket ölt a folyóvizek szennye
zettsége. Az ipari üzemek sokszor gátlás nélkül vezetik mérgező anyagakkal te
lített szennyvizüket a folyókba. Franciaország folyóinak jelentékeny részében
kiírtották vele a halakat. Nálunk Budapesten is nem egyszer fújt már it'iadót
a sajtó, mert egyik-másik üzem szennyvízétől tömegével pusztulnak el a halak
a haraszti Dunaágban. Arról ne is szóljunk, hogy a nagyvárosok amúgy is egyre
súlyosbodó vízellátási problémáit mennyire megnehezíti a folyók szennyezett
sége,

A modern technika és a nagyvárosi élet egy más fajta káros mellékihatása
ként egyre súlyosabb problémákat vet fel életünkben a - zaj. Elsősorban a
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cíví lízált országok nagyvárosainak és ipartelepeinek lakosságát kínozza meg, de
a vasúti, közúti és légi forgalom, a mezőgazdaság gépesítése, valamint a tran
zisztoros rádió terjedése nyomán behatol az eddig "csendes" falvak és me
zők, erdők, sztyeppék és sivatagok életébe is.

Mint Philippe Schneyder írja érdekes tanulmányában, amelyet az Etudes
közölt, szakemberek számításai szerínt az elmúlt tíz esztendő folyamán a vá
rosok és nagyobb települések átlagos zaj szintje húsz-harminc decibellel emel
kedett. Decibel tudvalevően a gyakorlatban használatos akusztikai mértékegy
ség. amely mar magában is elég bonyolult számítás eredménye. A zaj 90-100
decibelnél kezd ártalmas lenni az ember egészségére. Nos, megjelentek a for
galomban és az iparban olyan gépek, amelyek 100-120 decibel erejű zajjal
működnek. Sőt, mindennaposak az ennél sokkalta nagyobb zajok is. Csak egy
példát említünk a sok kózul

l
amelynek az adatait pontos mérésekkel megálla

pították. Kanada fővárosának új repülőtere felett az egyik szuperszónikus re
pulogép eléggé alacsonyan repülve törte át az úgynevezett hanghatárt - vé
letlenül. Az ilyenkor szokásos dörrenés erőssége 160 decibel volt. Nemcsak az
ablakokat törte be messze környéken, hanem a repülőtér épületeinek palatető

zetét is. Ez 187 egyetlen robaj százezer dollár kárt okozott.
Ilyen feltűnő anyagi károkat ritkán okoz a zaj. Annál több az olyan baj,

amit kevésbé észrevehetően idéz elő. "A zaj a legkihívóbb támadás az ember
ellen - állapította meg Schopenhauer -, mert gondolatainkat zavarja össze."
Az orvosi vizsgálatok, amelyeket a zaj hatásaival kapcsolatban végeztek,
alátámasztják a neves bölcselő észrevételét. A zaj központi idegeket, értelmi
személyíségunk legfontosabb szerveit támadja meg. Más vizsgálatok azt mu
tatták ki, hogy azokban az Irodákban. műhelyekben és üzletekben, ahol a
zajt normális szintre szorítiák le, a számolók, rajzolók és gépírónők kevesebb
hibát követtek el. Ugyancsak orvosi vizsgálatok állapították meg, hogya za]
nem csupán értelmi, hanem ideg-eredetű nem-szerví bajokat 'is előídézhet,

így különféle szívrnegbetegedéseket, vérnyornásos zavarokat, gyomorgörcsö
ket, sot nyombélfekélyt. Azoikról a régebben is ismert zaj-ártalmakról ne is
szóljunk, amelyek egyes munkások, például kazánkövácsok hallószerveit tá
madják meg s igen gyakran teljes süketséget okoznak.

Ezek a jelenségek csupán csak egy részét teszik a zajjal kapcsolatos prob
lémáknak. s nem is a legnagyobb és legnehezebben megoldható részét, Azok
nak a határozott íntézkedéseknek, amelyeket az utóbbi éveleben számos he
lyen az ipar és közlekedés lármája ellen hoztak, valamint a technikai újítások
nak, amelyeket e téren kezdeményeztek, belátható időn belül meglesz a jó ha
tásuk. Az 1960-ban Zürichben megrendezett első zajellenes világkongresszus
"Sal nemzetközi téren is megindult a küzdelem az ártalmas zajok leküzdésére.

Sokkal nehezebben oldható meg a szövevényes probléma másik része: meg
szüntetní azokat a zajokat, amelyeket az emberek okoznak, akik nem törőd

nek pihenni, vagyelmélyülni kíváno környezetükkel, szomszédaikkal, ember
társaikkal, A nagyvárosok lakosságának legalább nyolcvan százaléka szenved
valami módon a szornszédsága, környezete zajai miatt. Különösen az újabban
épült házak lakóinak kell sokat tűrniök, ahol az anyagtakarékosság eimén a
leglényegesebbről feledkeznek meg az építők: a családok kellő elhatárolásáról.
A vékony falakon, födémeken átJhallatszik a hangosabb szó, a lépések dön
gése, gyerekek ugrándozása. a rádióból kiáradó zene, a televízióból harsogó
színészhang, a háztartási gépek búgásá, a felvonó moraja.

Rengeteg feladat vár ezen a téren a gépészekre, technikusokra, mérnökökre
és építőkre. Az újító kedvet ebben az Irányban is szítani kellene: keressék a
szakemberek azokat a múszaki megoldásokat, amelyekkel az anyagtakarékos
ság elvének szem előtt tartásával jobban elszigetelhetnék egymástól a bérhá
zak lakásait, zajtalanabbá tehetnék a háztartási gépeket. A teclhnika fejlődese

nyilván sok megoldást is hoz ezen a téren.

Ez a fajta zaj azonban egyben erkölcsi probléma is és bizonyos mértékig
mindig az marad. A legtökéletesebben elszigetelt házakban is lehet úgy lIll
jongani, hogy zavarják vele a szomszédokat, lehet bömböltetní a rádiót, tele-
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víziót, dübörögve táncolni, hagyni, hogy a gyerekek késő éjszakáig ugrálianak,
betelepíteni a lakásba, vagy pincébe kislipari gépeket, amelyeknek lármáját a
betonváz felvezeti a negyedik emeletre is.

Ki ne ismérné ezeket a jelenségeket és problémákat, aki nagyvárosi bér
házban lakott vagy lakik? Mindenütt akad egy-egy család, aki azon a címen,
hogy neki élni, vagy szórakozni kell, hogy "nem kötheti a gyereket az asztal
láJbához", tönkreteszi egy egész bérház nyugalmát.

A harciasabb lakótársak szólnak, veszekszenek, átkopognak a falon, esetleg
panaszt emelnek a hatóságoknál. rendőrségen. A nagyobb rész azonban némán
szenved. Sokszor nem is gondol rá, vagy nem is tudja. hogy védekezni is le
hetne, vagy kellene a zajongók ellen. Másokat elkedvetlenít, ha látják, hogy
harciasabb lakótársaik védekezési kísérletei eredménytelenek maradnak, a za
jongók fittyet hánynak a fígyeímeztetéseknek, még a hatóság intézkedéseinek
is, s nem tudja őket jobb belátásra bírni a büntetés sem.

Csak az tudja megfékezni e zajongókat. ha a lakótársak összefognak elle
nük egymás között és, a hatósággal. Sajnos, a házak rendjére vonatkozó elő

írások éppen e tekintetben nem eléggé határozottak. amellett jobbára el is
avultak. A szőnyegporolást rendszabályozzák. ami ma, ami'kor terjed a por
szívó, egyre kevésbé jelent komoly zajt a nagyváros zúgásában, de a hangos
rádiózást és televízió-vételt csak a késő éjjeli órákban tiltják. Este tíz óráig
semmi sem védi a pihenni, vagy szellemi munkában elmélyedni kíváno em
bert, avagy a nyugalomra áhítozó beteget,

Sajnös, kevés szó esik erről a modern veszedelemről az iskolában, a saj
tóban - és még kevesebb a templomban. Pedig a problémák megoldásának
itt a kezdete: a meggyőzésben, a nevelésben. Ráébreszteni az embereket a kö
zösségí magatartásnak és a felebaráti szeretetnek arra a parancsára, hogy tisz
teljük mások nyugalmát, Megértetni velük a csend szükségét. Vannak, akik
szerivednek a zajtól, de félnek a csenditől IS. Mintha a csend egyenlő lenne az
unalommal, a tétlenséggel. a halállal, A zaj, a lárma sok ember számára talán
rnenekülés is, szinte megfutamodás azok elől a hangok elől, amelyek a lelki
ismeretükben szólalnak meg. Hívő embereknek, bizony, nem ártana, megszív
lelniök Charles Foucauld szavait: "A lelket Isten nem a zajra teremtette, ha
nem hogy összeszedje magát. Az élet nem csupán az érdemszerző cselekedetek
által válik előkészületre a mennyekre, hanem a békesség és a csendet meg
kívánó elmélyülés által is Istenben." (Sinkó Ferenc)

AZ OLVASO NAPLOJA. Van költő, akinek friss kötetét azzal a kívánesi
izgalommal nyirtjruk föl: rnilyen új színeket villant fől? mi újat mond? rm
lyen meglepetést tartogat? Van, akitől nem várrunk új színt és hangot, s nem
várjuk azt se, hogy kötetről ,kötetre újabb területeket hódítson; az ilyen köl
tészet: egyetlen egzisztenciális dráma, s egy-egy új kötet csak egy-egy új föl
vonása, elmélyítése, vagy megváltása ennek a drámának. Mit vár az olvasó
Jékely Zoltánt61,* jócskán több mint fél évtizeddel a Tilalmas kert után? Vár
hat egyáltalán mást, másfajtát. mínt aminőt ez az összegezés nyújtott neki?

Nem hinném. Jékely Zoltán sosem volt a változatok költője. Minden illl
kább, mint alakját váltó, formált cserélő Proteus. Nemzedékébem talan senki
sincs, aki oly korán oly csalhatatlanul megtalálta volna hangját és VIlágát.
mínt ő. Az Éjszakáktól kezdve szinte sosem a másságával szerzett meglepe
tést, hanem az azonosságával. Neki sem mínden verse egyformán remekmű (s
vajon kié az l); de talán mindig ott hat fáradtabbnak, s ott kevésbé meggyőző,

albol ettől a kezdettől való azonosságtól elmozdul egy árnyalatnyira ; s egy
szeriben újra megföllebbezhetetlen, mínelyt visszatér hozzá Egyhelyben nö
vekszik, és teljesedik, rrunt a fák.

Van új kötetében, a Lidérc-űzőben egy "Ronsard módjára" szerzett Ellen
szonett Helénának. Nem azért utalok rá, mert Jékely hangján oly megkapóan
idézi az öregedő Ronsard-t. Hanem azért, mert a kötetben' föl-fölbukkan a jól
ismert JékeJy-hangnak ez az új, késő-reneszánszos modulációja. Valami! olyas-

• LidJérc-űző. IMa.gvető, 1964.
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mi, mint Ronsard, túl Marie-n és a hajnali rózsákon, a Heléna-szarelem ké
sei, füstös lángjaiban, mikor már ég Trója, s ő már-már föladja a csatát.
Valami olyasmi, mínt Sponde; néha már az a szíkár, inas, zord líra, mínt
Chassignet-é. Egy Chassígnet-é, akiben még ott él- egy kulcsluIkon Vénuszole
vetkezését megleső Papillon de Laphrise minden emléke és nosztalgiáia.

Nyilván nem véletlen, hogy olyan pompásan fordította őket. Nemcsak a
"suttyomban ölelgető" Laphrise-t; hanem a kesernyés, kiábrándult Magnyt
is, igazán a szivét kölcsönözve neki, vagy Sponde-ot: "Ha már e gyönge test,
rnely vízként elsuhamlák, - bár annyi daliát túlélve megmarad, - percenkint
mégis a halál felé halad, - s baj hátán baj-velem sírjába beleomlik - mért
álljam e vihart, mely órámból naponkint - maroknyi homokot durván kírá
zogat ?" Ha nevet, címet lefedve tesszük a versismerő olvasó elé: nem ha
misítatlan Jékely-sorok? S hogy-hogy nem szánta legszebb hangjait, leg
szebb, oly [ellernzően jékelys szavait e három és félszázados francia előd ai
kára adni, mikor magyarul megszólaltatta ? Bizonyára mert rokonát szólal
tatta meg benne. S mert most ért igazán rokonává: ezzel a kis rekedtséggel a
hangjában. ezzel az őszi rozsdával a színein. Meg ahogy lombjai - fákéhoz
hasonlítottam a növekedését - világszelekben borzonganak. ahogy belefuvall
most a Iírájába valami kozmikus, csillagtávolos, meg valami különös, mond
hatni prehisztorikus lehelet. A maroknyí zizegő homokot az Idő nemcsak
Sponde órájából rázogatja ki. Idézzem a -Homoksziget sorait? "Tízezer év mily
semmiség itt, - hol az ember homokra épít! - Csont és cserép közös halom
ban - őrlődik e roppant malomban, - s szétdörzsölí a tenyerén - az Idő,

ez a vén - sose nyugvó molnárlegény ..." Idézem majdnem száz lappal'
messzibbről az Elmúlnak utolsó szakaszát? "Por hull az ing alá, penész - la
katja lóg keserű számon; - alacsony ablakon benéz - vénasszony-vigyorú ha
lálom." Mindenütt ez a szitáló homok, ez a finom por, az Idő őrleménye;
míndenütt a "mord enyészet kormos ökre", s mindenütt, földünk dombjain és.
dombja; alatt, akárcsak Zsámbék templomos halmán, "elszórt törmelék, ezer
nyi, - kőhalom és csonthalom", AlI, emlékek fölött, a Kapisztrán-torony, ,.sze
lek járnak körül, ráncos homlokodon - az idő fonalát köröskörül csavarván",
mondja róla a költő; s egyszerre Babilon képe kél föl: "A babiloni is így gyá
szolt hajdanán - még évszázadokig, volt istensége holtán, - csillagkémlő

helyét keselyű lakta tán, - s kotorékban hűsült aljában az oroszlán ..." S'
mindenütt ott van, "foghatatlanul és fogyhatatlanul" a világőrlő Idő-sárkány,

aki talán a szférákban lakik, "vagy itt bújsz mindenütt, füvön, kövön, - amint
egy vak isten miljomba vágott, - s tovább osztódsz vígan vízen-tűzön, - hogy
megemészd prédádat, a vdlágot ..."

A hang ugyanaz, azonos, szinte kezdettől; ugyanaz a hang, de keményebb,
kopárabb, szigorúbb, zordabb, mélyebben kondul. Mikor ritkulnak a lombok,
több látszik az égből, élesebben szúrnak a csillagok. A nosztalgiák régi bel
cantója érdesebb. rozsdásabb; a dallam szerongatóbb, el-elszorftja a torkot.
"Úristen, ez a negyvenedik őszöm! - Vajon még hány van, kérdezem ... 
De csak a tücskök szélnak a mezőkön, - Rozsdás szerszámmal, érdesen." S
hadd idézzem még ezt az Imádság című négysorost. rnely megint annyira Jé
kely, és ismét oly közel van az öregedő Ronsard-hoz, megrendítő utolsó sorá
val. mely mintha az Utolsó szonettok ihletével egy tőről sarjadt volna, s az
első két sor felejthetetlen képével: "Egyre mélyebb a kút, amelyből estelente
- Felhúznám az imák enyhetadó vizét: - Se esti anya-csók, se égi tente
tente - Nincs mi eloltaná napi poklom tüzét ..."

Szinte kezdettől azonos hang, mondtam; és hogy nem a változatosság köl
tője. Hadd tegyem hozzá, nehogy félreértés essék: átható állandóságában nagy
költészet. Testvér a nagy lírákkal ; s a nagy lírák légjárását érezni benne.

* * *
"Férfi vagyok, kezem farag erős, férfias tárgyakat"; és: "Jó tudni így,

hogy szabatos a forma és a körvonal, - az vagyok, s m.ég;is több vagyok, ki
tavalyelőtt és tavaly, - én döntöttem. vonzalmaírn, örömeim és haragom -

• Arckép ezen tükó.rben. Magvető. 1964.



egysége végre összeállt és változtatni nincs okom ..." Amit Vészi Endre gyűjté

me~ye~ kötetén~k* ~z a Fé~fiszó círnű záróverse mond, ars poeticául is és
erkölcsi vallomasul IS, azt tételesebb fogalmazásban az Utószó is megismétli.
.Számbavéve eredményeit, "a türelmetlen lelkiismeret sokkal több bennem
mint a pihenő jóérzés"; s a harminc év terméséből egybeválogatott kötet mint
itélet és önbírálat, "a szigor jegyeben született". Költészetről vallott fölfogása
is "szigo~ú", eluta~í.t mindenfajta érzelmességet: "Úgy érzem, hogy korunk
verse az íntellektuálís vers: a gondolkodás élménye mindennél izgalmasabb. S
ugyanakkor ez az intellektuális líra nem mond le a látomásos képzeletről az
érzéki színezésről vagy a tájfestésről, ép éppen attól modern hogy egysz~rre
több dimenzióban is képes kifejezni magát." '

Mai ars poetica; a kötet szinte csábít rá, hogya költőt első gyűjteményé

től, 1934-től végigkísérjük útján, melyen eddig a világosan megfogalmazott köl
tészet-eszményig eljutott. Az első kötetek friss, meleg emberségű líráján a mai
olvasó már fölismeri az akkori "költészet-történeti helyzet" nyomait; ezek a
versek a maguk sajátos élményvilágának lírai kifejezését tekintve könnyen el
helyezhetők azon a térképen, amelynek egyik égtáját József Attila neve jelzi,
a. másikat Radnótié; nem idegenek Friss Endrétől, nem a Kifosztott táj Zelkjé
tól; ha "be akarnánk tájolni", ilyesféle vidékeken kellene elhelyeznünk.

A történet, melyet tükröz, jórészt nernzedékéé: az ifjúság világának elko
morulása, a háború nehéz évei, rníkor "már nem a szelíd béke kell nekem", és
legfőbb hivatásának az "igazat vallani" erkölcsét tartja; utána következtek a
"reményekre kész" esztendők, majd ismét megint másféle problémák és ne
hézségek: "kíméletesen mondom: a sematizmus éveiről van szó", problémákról.
és nehézségekrőlaz utószó néhány nagyon becsületes, őszinte és megszívlelhető

mondatot mond. S ezt követőleg elvileg az új ars poetica megfogalmazása,
"gyakorlatilag" megvalósítása, a "légy kemény s dolgozz" csíllagzata alatt. Ez
az "összeadott múlt s jelen" leckéje, tanulsága, útmutatása. A munka,"éber
erkölccsel, ügyeskedesek nélkül, helyezkedesek nélkül, és a külső tetszetős

ség igénye nélkül. Ami kezdettől természete: bizonyos józan tárgyiasság, szár
nyalás helyett figyelem, dallamosság helyett szándékos érdesség, képek tarka
sága helyett gondolatok kifejezésre törése - abból kovácsolja erényét,
"Nem vagyok fiatal, de még öreg se, - nincs szerepem, mi homlokom övezze,
- nincs ügyes taktikám. - Itt birkózom anyaggal, hővel szóval, - éjfél után
is ébren tart a sóhaj, - figyel nyitott szemem ... - S a Vérmezőn, künn, a
szabatos fagyban - épül a csend, s bennem az olthatatlan - konok meg
maradás."

Nem tartozik a könnyed, és a könnyűszavú költők közé; ez az anyaggal
és szóval való "birkózás" nagyon jellemző rá. Színei sem szíkráznak; pontos
és tárgyilagos színek; hiteles színek. Gondoljunk a Jellemzés, kétféleképpen
strófáira, vagy a Márciusi reqqelre, melyet éppen szürkén regisztráló pontos
sága emel föl: magát a verset is, akárcsak embereit, "tágabb térbe". Vagy gon
deljunk a Reggel a Rómain emlék-idézésére: semmi pátosz, semmi romantika,
itt is a regisztrálás pontossága, a színek és mozdulatok hiteles rögzítése adja
meg a kép lendületét és szuggesztívságát, Mert ebben a költészetben nincs sem
mi vajákosság; az egykori kisinas, akiről a kötet néhány meleg, szép verse szól,
megmaradt költőként is munkásnak, és a közösség munkásának, aki "az alázat
fényeiben" ír, és röstellné, hogy "mélyeit csak azért tária fel - fűrészfogú,

piros szírtjeivel, - hogy felidézze azt a tériszonyt, - mely szívében szorong";
mert meggyőződése. hogy "ha nem érzem át. amit más is érez, - ha nem ki
áltja torkom, amit más kiált, - a közös születést, közös halált, - a mélység
is sekély lesz." íróasztala: munkapad ; nyersanyaga. a valóság; úgy áll helyén,
mínt "őr, kit egyszer odaállítottak, de senki le nem váltja"; és amit lát, az
"mind feladat! rnind munka, ami célt ad! - közhely. de így - lesz mégis sor
sunk, ez a barbár, félvad - derűs, szelíd ... " Ezért vallhatja nyugodt öntu
dattal, erkölcsi birtokában harminc év summázásául "nincsen többé akadály,
nincs a szívemben legalább, - hogy vállaljam a nehezét. hogy próbáljarn a
le&javát. - s ne fecséreljem az erőm, az anyag szívós, nyers, kemény, - s
természete se lenne más, hogyha előlről kezdeném".

(Rónay György)



SZlNHAZI KRONIKA. A Katona József Színház újdonsága a ,.Fanni
hagyományai". A színlap tanúsága szerint "Kármán József (1769-1795) mű

vének felhasználásával írta: Szabó Magda". Nézzük meg tehát elsősorban

mit "használt fel" Kármán művéből Szabó Magda? Felhasználta mindenek
előtt a főhősök, az epekedő két szerelmes, Fanni és (Tataira kiegészítve) T-ai
Józsi nevét. Felhasználta nagyjából Fanni családi körülményeit (mostoha
anya, mostoha testvérek, meg nem értő apa), és az alapmotívumot, hogy a
szerelmesek nem lehetnek egymáséi és Fanni ezért a halálba eped. De itt
aztán vége is szakad minden további azonosságnak. Szabó Magda története
e kúlsőségektől eltekintve, teljesen új utakon jár. Kármán Fannijának (attól
eltekintve, hogy reménytelen vágyódásával és egész alkatával a kor szenti
mentálts divatJát követi) azért kell lemondania szere Iméről, mert az nem
nemes. nem honoratior, szegény, tehát rangon aluli. Szabó Magda Fannijá
nál ez nem lenne nehézség, hiszen Tatai Józsi apja gazdag várkapitány.
Józsi itt azért nem követheti szive parancsát, mert összekötőként fontos sze
repet játszik a Martinovics-féle összeesküvésben, és mint a titkos társaság
tagja nőtlenségi fogadalrnq.t tett, ami addig szól, amíg ki nem vívják a ma
gyar respublicát. A fiatalok Fanni barátnőjének, Amáliának házában ismer
kednek meg. Amália apja, Baranya Ferenc az összeesküvés pozsonyi vezére
és a titkos társaságban Tatai Józsi közvetlen [elettese. Ö választja szét a
szerelmeseket fogadalmára emlékeztetve a fiút.

Ez az új Fanni tehát nem a szeretetlenség, a meg nem értés és - bár
csak homályosan körvonalazottan - a feloldhatatlan társadalmi rangkü
lönbség (Kármán motívumai) áldozata, hanem a politikáé. Méghozzá nemes
indulatoktól fűtött, nemzeti polít~káé, amí könyörtelenül belegázol az em
berek magánéletébe és keresztezi a legszentebb egyéni érzéseket. Ez is kon
fliktusos helyzet persze, csak éppen vajmi kevés köze van az eredeti Fanni
konfliktusához. Az igazi tragikus hős itt Tatai Józsi, akinek meg kell ját
szani a csélcsap gavallért, mert még Fanninak sem árulhatja el, hogy való
jában miről van szó. Fanni pedig meghal anélkül, hogy megtudná az igaz
ságot, pedtg közben már összeomlott az összeesküvés, Baranyát is letartóz
tatták, és Tatai Józsi nem szerepel a gyanúsítottak vagy körözöttek listáján,
tehát most már akár jelentkezhetne is. Csakhogy ekkor elmaradna a fájdal
mas szerelmi halál.

Félre értés ne essék. Szabó Magda műve, ha nem is különösebben ki
emelkedő alkotás, nem rossz darab. Fordulatos, izgalmas a cselekménye, a
reformkori Magyarország néhány tipikus figuráját kelti életre, jól érzékel
teti a jakobinus mozgalom nyomán Magyarországon is megindult' erjedést.
De önkéntelenül is jelvetődik a kérdés, vajon nem inkább kolonc-e számára
a Fanni történet, semmint segítség. Hiszen mindarról, ami Szabó Magaa
Fa,nnijában lényeges, Kármán Fannijában szó sincs. Ami Kármán Fannijá
ban lényeges, (Fanni magánya, epeketiése, halálba hervadása), arról SZ4bó
Magda darabjában ugyan szó esik, de majdnemhogy idegen anyagként, és
mindenképpen olyan motívumként, aminek a cselekményben, a konfliktus
kibontásában nincs szerepe. Ha nem lenne Kármán Józsej Fannija, akkor
nem értenők miért olyan, amilyen Szabó Magda Fannija.

Kármán József Fanni regénye majdnemhogy lírai alkotás elsősorban, a
kor divatját követő érzelmes lélekrajz amelyben a hangsúly a világfajdal
mon van. A költő számára nem az a fontos, hogy ennek az életérzésnek reális
indokait feltárja, és Kármánt általában el is szokták marasztalni T-ai Józsi
alakjának elmosódott rajzáért. Számára azonban nem ez volt a fontos, ha
nem a költői hangulatjestés. Művét nem is a meseszövés, a jellemek rajza
teszi becsessé, hanem "elsősorban nyelvének, főleg az Ő ,korában, páratlan
költóisége és gazdagsága. Ezt azonban modern színpadra átmenteni úgyszól
ván lehetetlenség. Ugyanakkor az eredeti "Fanni hagyományai"-nak tényle
ges cselekménye túlságosan vérszegény ahhoz, hogy három felvonást ki le
he~sen tölteni vele.

Szabó Magda tehát, sajnos, megoldhatatlan feladatra vállalkozott. Bár
milyen tiszteletre méltó törekvés egy-egy ilyen klasszikusunkat megpróbálni



kiemelni az iskolai kötelező olvasmányok cseppet sem hálás környezetéböl,..
az élóvé tételnek nem ez a módja. Azok a motívumok, amelyeket Szab6
Magda Kármán József művéből átvett, valójában már Kármánnál sem ere
detiek. És ugyanilyen erővel egy egész sor népmeséből is átvehetők lettek
volna. Azonkivül Kármán József írói szándéka is merőben különbözött Szabó
Magdáétól. Kármán nem a korabeli magyar valóságot akarta ábrázolni,.
hanem azt akarta bebizonyítani, hogy magyar nyelven ís lehet a kor szin
vonalán álló és a kor ízlésének megfelelő művet alkotni. Mig Szabó Magda,
a Fanni ürügyén korrajzra törekedett, és férfi főhősének, Tatai Józsinak
megalkotásánál míntha egy kicsit magára Kármán Józsefre is gondolt volna,
akiTŐL szintén az a hír járta, (ha nincs is erről hiteles adat), hogy kapcso
latban volt a magyar jakobinus mozgalommal. Akkor azonban talán helye
sebb lett volna Kármánról irni drámát, és nem a Kármán megalkotta hős

neve alatt egy merőben új darabot, amelynek, ha a realista drámával szem
ben támasztott igényekkel közeledünk hozzá, legvitathatóbb pontja éppen,
Fanni jelleme.

A nagyobb hitelesség okából Szabó Magda még valamit próbált átvenni
az eredeti Fanniból: a korhű nyelvet. Ez azonban sokkal nehezebb, semmint
gondolnók. A teljes hitelesség rendkívüli filológiai felkészültséget és elmélye
dést kívánna meg, viszont nagyonis vitatható, hogy egyáltalán szükség van-e
erre. Mai író tollából még a legkorhűbb nyelv is modorosságnak hat. Éppen
ezért ezen a téren meg kell elégedni néhány jelzéssel, néhány sajátságos
ízzel, korabeli fordulattal. Szabó Magda réqieskedése sokszor olyan érzést
vált ki, mínt mikor a felnőttek kisgyermekeknek gügyögnek. Ő is vissza
gügyög a kezdődő magyar rejormkornak, Ugyanakkor vagy háromszor (ha
ugyan nem többszr) elhangzik a színpadon ez a nyelvi szörnyszülött: "Ez
rosszul veszi ki magát", vagy kérdő változatban "hogy veszi ki magát?" Ne
vegye rossznéven Szabó Magda, de Kármán ilyesmit soha le nem írt volna.

A Katona József Színház előadásának fő erőssége, hogy Fanni szerepéi
Törőesik Marira bízták, aki a legegyszerűbb eszközökkel keltette életre az
eredeti, kármáni Fannit, és az ő játéka egymagában jobban indokolja a Kár
mánra hivatkozást, mint az egész darab. Más kérdés aztán, hogy ez a Fanni
ott lóg ki leginkább a darabból, ahol Tatai Józsival vannak páros jelenetei.
Ez a Tatai Józsi ugyanis (Sztankay István alakította a tőle megszokott szín
vonalon) mindenestül Szabó Magda teremtménye, aki,. amennyire megállja
a helyét mint üreslelkű arszlánt mímelő titkos össze€!sküvő, annyira nem
tud mit kezdeni ezzel az ábrándos leányzóval. Szövegben és megjátszásban
is nagyon hiteles Ungvári László és Lukács Margit házaspárja (Fanni apja
és mostohaanyja). Kitűnő kabinettalakítás Gáti József Baranya Ference.
Valóban ilyennek képzeljük el az egykori jakobinus magyar nemeseket.
Kedves volt Magda Gabi Amália szerepében. Hindi Sándor és Tompa Sáiuier:
egy-egy konzervatív betokesodott nemesi figurát keltett életre emlékezete
sen. (Doromby Károly)

KÉPZŐMŰVÉSZET. "A művészet kískönyvtára" sorozatban - Egryvel,
Ferenczy Noémíval, Vajda Lajossal, Czóbel Bélával, Berény Róberttel, Barcsay
val s más jelentős modern magyar mesterekkel foglalkozó monográfiák után 
Bernáth Aurélról szóló kötetke jelent meg, a mester régi hívének Genthon Ist
vánnak tollából. (Képzőművészeti Alap kiadója, Bp., 1964.) A szerző - aki az
elmúlt évtizedekben nem egy tanulmányt szentelt már Bernáth működésének

- hozzáértő szeretettel, finom beleérzéssel rnutatja be az 1895-ben született, ez
év novemberében 70-ik életévéhez elérkező festő oeuvre-jét. Genthon végigkíséri
a művészt félévszázados pályáján, amelynek olyan kivételesen szép művek a
mérföldkövei, mínt a "Vénusz/', a "Hegedűművésznő", a hegedús csendélet. "A
pásztorfíú", az elrévedő tekintetű sárgakabátos önarckép (a festőállványon an
gyal-kompozíclóval), a "Terrasz"; míndegyik egy zárkózott, melankólikus al
katú rnűvész páratlan színkUltúráról tanúskodó látomása. Bernáth Aurél 
akármiként is vélekedjünk egyes művészetpolttíkaí, esztétikai gesztusaírói és
kései festményeiről - míndenképpen egyik legjelesebbje újabb festészetünknek.



(de szépírodalmunknak, értekező prózanknak is). így tehát örültünk a róla ki
adott könyvnek amelyből arról is értesültünk, hogy a mester egyik pasztell táj
képe Martin Heidegger professzornak, az exisztencialista bölcselet prominens
képviselőjének gyűjteményébe került.

A szöveg valamennyi megállapításával nem tudtunk azonban egyetérteni.
Genthon azt írja könyvében, hogy Bernáth 1956-57-es gyűjteményes kiállítása
"bizonyára emlékezetes marad, mmt azok egyike, amelyeknek említésére a sze
mek évek múltán is felragyognak." Valóban, a kiállítás emlékezetes, maradan
dó hatású volt, azonban azt lS észre kellett vennie e tárlaton a tárgyilagos
szemlélőnek, hogy Bernáthnak az 1940-es, 50-es, 60-as években alkotott, fáradt,
csupán rutinos munkái ("Szőlőszedő leány", "Balatoni táj tornyos villával" stb.)
távolról sem egyenértékűek. a 20-as évek végén, de különösen a 30-as évek!
első felében festett igazán nagy műveivel. 1938-40. táján törés állott be a mű

vész tevékenységében, valamiféle kdégésí, a festői invenció tekintetében elszegé
nyedési folyamat kezdődött el nála. Munkásságában "a szellemi ellanyhutás és
a századeleji naturalizmushoz való víszakozás jelei" (Kállai Ernő) egyre jobban
rnegszaporodtak, bár olykor még ragyogó darabok kerilltek ki keze alól (pl. egy
1942-es csukás csendélet).

Műve befejező részében Genthon foglalkozik az ún. "Greshamkör"-rel, 
keresve, mi fűzte e művészeket össze, s kik voltak a vezető egyéniségei és részt
vevői e csoportosulásnak. Genthon - aki maga is tagja volt a Gresham - asz
taltársaságnak - a "nagybányai szellemiséget" jelöld meg 'összekötő kapocs
ként, s lényegében homogén együttesnek tekinti őket, akárcsak Pataky Dénes.
(Pataky D.: Bernáth Aurél "Művészet", 1965. évi [anuárí szám) "AzonbaLn ez
a festői együttes nem voU teljesen egységes." (Bodnár Éva: A magyar műgyűj

tés történetéből: Fruclhter Lajos gyűjteménye, 1954.) Differenciáltabban vizs
gálva a Gresham-kör szemléletét, úgy tűnik, hogy volt ott egy "anti-avant
gardista", a modern francia festészettel szemben tartózkodást, sőt talán ellen
szenvet tanúsító csoport; Ide tartozott Bernáth, a szobrász Pátzay, Berény, Sző

nyi, - az utóbbi mester kivételével míndnyájan "renegát avantgardísták", az
izmusok egykom buzgó hívei. A hangadók - egyrészt mint jó művészek, más
részt mint művelt elmék - ők voltak a Gresham-asztalnál. A művészetd írók
közül hozzájuk hajlott Elek Arthur és Farkas Zoltán, s jópár kisebb kaliberű

festő: Jobbágyí-Gáíger, Basch Andor, Elekfy Jenő stb. Volt azutárn a "Gres
ham"-en belül egy lényegesen más esztétikát valló, "École de Paris" (fauve,
kubista) ígazodású kis "frakció" (Czóbel, a fiatal Barcsay Jenő) s volt végül a
magános Egry József, aki nem tartozott sem ide, sem oda, nem volt sem "nagy
bányaias", sem párizsias, járta a maga útját hallatlan következetességgel, mű
vészi-emberi aszkézissel. Az idősebb Egryt külörnben a Pátzay-s-Bernáth
"szárlny" igyekezett minél szorosabban magához kapcsolni, mint egykor az iro
dalmi Deák-párt az öreg Aranyt ...

A kis biblíogárfía (a kötet végén) teljességre nem törekedJhetett; nélhány
írásra azonban - úgy véljük - érdemes lett volna még felhívni az érdeklődő

figye1.mét; így Kassáknak Bernáthtal folytatott érdekes beszélgetésére (megje
lent a "Vallomás 15 művészről" eímű Kassálc-kötetben) és Lehel Ferencnek egy
- Bernáth és Berény Róbert között párhuzamot vonó, s rnunkásságuk egyik
periódusa felett bírálatot gyakorló - esszéjére. amely a "Nemzeti Művészet"

ben jelent meg a 30-as években. Lehet - mégha voltak is mesterkélt, kiagyalt
elméletei (hasonlóak az irodalomtörténész Bodnár Zsigmond teorémáíhoz) - jó
szemű, kitűnő kvalításérzékű művészetí író volt. Neki köszönhetjük a két első

Csontváry-könyvet s a - mindmáig egyetlen - Gulácsy-pályarajzot. A magyar
képzőművészeti szakirodalom nem oly gazdag, hogy Lehel Ferenc munkáíról
indokolt legyen megfeledkeznünk ...

Genthon könyveeskéjének néhány részletét. megállapítását vitathatónak,
illetve kiegészítésre szorulónak éreztük, - azonban a kis monográfia két vé
leményében még jobban megerősítette a recenzenst: hogy a régi Bernáth jópár
mesteri, időtálló festménnyel ajándékozta meg szellemi életünket, s hogy Gent
hon István egyik legkülonb, leghívatottabb művelője képzőművészeti írodal
munknak.
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A Százados úti művésztelep szobrászaínak és festőinek - elhúnytaknak és
élőknek - munkásságáról adott áttekintést a Nemzeti Galéria télvégi kiállí
tása. A művek között sok olyan volt, amelyeknek mellőzése csak emelte volna
a tárlat színvonalát, - gondolunk például Vass Viktor, Gémes-Gindert Péter
szobraira. Siklódy Lőrinc palóc menyecskéjének szobrásziatlansága, sekelyes
sége kiváltképpen bántó volt. Sidló Ferenc művei sem élték túl alkotójukat.
Sámuel Kornél fiatalon elesett az első világháborúban, - számottevő rnű nem
maradt utána. Pásztor János társa és barátja volt Tornyai Jámosnak és Rud
nay Gyulának, Hódmezővásánhelyensok időt töltöttek egymás bársaságában 
sajnos azonban, Pásztor szobrászatának értéke, jelentősége nem érl el magy al
földi festő-barátaiét. Kisfaludi Stróbl Zsigmond olyan alkotásai, mint a három
}igurás, hatásvadászó "Finálé", egy elsüllyedt világ, a századeleji jómódú pol
gárság - nem éppen magas - ízlésnormáihoz tapadnak; Kisfaludi Stróbl port
'réí (pl. az rrodalomtörténész Sebestyén Károlyról) már maradandóbbak, bár a
modell lelkének mélyebb rétegeibe belevilágítani alig képesek. Abonyi-Grandt
ner Jenő munkáiból teljességgel hiányzik a szellem emelkedettsége és nemes
sége szobraí olcsó sikerekre pályázók, bombasztikusak. Örömmel láttuk viszont
a szobrok közott a korán elhalt Csikász Imre női aktját Makrisz Agamemnon
nagy-lélekzetű, rendkívül kifejező mauthausení mártíremlékművénekvázlatát,
·tspánky József fából faragott mellszobrát Kopp Jenő. művészettörténészről, a
fiatal Nagy András egy-két modern hangvételű munkáját, Cser Károly és Buza
Barna egyenetlen művészek; Cser munkái közül egy "ülő nő", Zuzától egy
mosó asszonyt ábrázoló szép fa-relief emelkedik ki. Győri Dezső szobraínál job
ban tetszett egy (ülő nőről készült) akt-rajza. Mikus Sándor és Kerényi Jenő

kortársak, - pár esztendő korkülönbség választja el őket. A tetszetősebb, de
ugyanakkor vékonypénzűbb, fínomkodóbb, egyhangúbb Mikussal szemben e
sorok írója Kerénydt érzí a vérbelíbb, ígazibb szobrásznak, bár asszony-figurái
nak megformálásában (lapos homlok, erős idomok, a lábfejek furcsa megmin
tázása) fenyegeti őt a modorosság veszélye.

A hatalmas méretű szobrok felvonultatása nem volt szerenesés ötlet; a kis
plasztikák, festmények, grafikák körében ezek olyanok, mint Gulliver a tör
pék között. A szabad levegő, a zöld növényzet, a tágas térség az éltető kör
nyezete e nagy plasztikáknak, s ha az óriási szeborban arnúgyis kevés az élet
(pl. Szabó Iván: "Éneklő leány"), akkor különösen indokolatlan volt beszállí
tása a volt Kúria termeibe.

A szobrászok közül messze-messze kimagasedik Medgyessy Ferenc. A Rad
nai-síremlék, a Magvető paraszt, az Anya gyermekével, az egyik debreceni alle
góríkus szobor kds változata, a remekebbnél remekebb rajzok Rippl-ről, Mó
rtczról, feleségéről, állatokról, - mind igazolják Ferenczy Béni szavait: "Med
gyessy szobrászatunk eddigi történetének legjobb mestere."

A festők közül általában jobban tetszettek a régiek, az öregek. Kádár Bélá
nak, a 20-as évek ismert nevű, a nyugateurópai törekvések hatása alatt dolgozó
festőjének (1877-1956) kíállftott dolgai (kecses, tiszta rajzú figurális grafikák)
mennyivel elevenebbek. meggyőzőbbek,mint pl. Eigel Istvánnak (aki pedig két
nemzedékkel fiatalabb Kádár Bélánál) "Oroszlány" című, maszatos színekkel
festett nagyformátumú képe. Pór Bertalannak egyik .megsernmisült Iőművéről,

amely a Népopera falait díszítette valamikor, egy rajz-ban, koloritban, szerke
zetben gyönyörű kis vázlata nyújt fogalmat. Nagyon szívesen álltunk meg Czi
gány Dezső féltucatnyí festménye előtt is. Czigány a (főként gyümölcsös) csend
életek és az önarcmások mestere volt; Kassák Lajos "Egy lélek keresi magát"
című regényében őt szerepeltetí Partos néven. Partos munkái - írja Kassák
- "nagyszerű darabok. Nem felületi esztétizmussal, hanem lefojtott erejükkel
állítják meg az ernbent. A kép ne csak festék és vászon, de expresszív élet is
legyen." Czigány a 30-as években tragikus módon meghalt, de képei - ame
lyeket Kassák oly érzékeny fogékonysággal jellemzett - ma is hiánytalan, mély
élményt jelentenek.

Zombori-Moldován Béla kecskeszakállas férfit ábrázoló portréja száraz, kí
nosan részletező naturalizmusú. Egy festő, aki később született, mínt Rippl,
Ferenczy Károly, Kernstok, Márffy, Czóbel, Egry, s aki mégis abban a szel-
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lemben fest, mint Balló Ede, Karlovszky, - menthetetlenül anakronisztikus
jelenség. Moldován István realisztikus témáit geometrizáló formákban fejezi ki;
dekoratív érzékű, de nem túl tartalmas festő. Kutassy Imre Ferenc képe na
gyon gyenge; ma már mosolyt keltő címe ("Kenyérgyári dolgozók a művész

telepiek ismerkedési estjén") az 1950-52. körüli idők tárlatait juttatja eszünk
oe, amikor a "harcos", "aktuális", "lelkesítő" cím volt a fontos, nem pedig a
rnű ...

A kiállítás anyagának 10-15%-ára (Czigány, Medgyessy, Kerényi Jenő,

Makrisz Agamemnon stb.) jó emlékekkel gondol vissza a tárlatlátogató, De a
művek túlnyomó része nem a Galéria falai közé való, ahol egyemelettel föl
jebb Szinnyei-Merse, Mednyánszky, a Ferenczy-család, Csontváry, Nemes-Lám
pérth, Rippl-Rónai, Derkovits, Koszta és mások munkáí vallanak a magyar mű
vészet európai rangjáról.

Avval a költséggel és energiával, amelyet erre az igen vegyes színvonalú
kiállításra fordított a Nemzeti Galéria igazgatósága, minden bizonnyal meg le
hetett volna rendezni Egry József összegyűjtött műveinek tizenöt esztendő óta
esedékes bemutatását ... (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (J a s c h a H o r e n s t e i n a z E r k e l- S z i n h á z
b a n.) Az előzetes jelzések szerint a Tavaszi Bérlet legkiemelkedőbbeseményé
nek Jascha Horenstein vendégszereplése ígérkezett a Filharmóniai Társaság
Zenekara élén. Külföldi kritíkusai szerint Horenstein "zseniális karmester',
aki tévedhetetlen stílusérzékkel minden kor zenéjét hitelesen tolmácsolja. (Bach
Brandenburgi versenyeinek felvételét valóban az ő vezényletével érdemes meg
hallgatni I) Hangversenyének műsorán érdekes ellentétképpen szerepelt együtt
MendeIssohn, Csajkovszkij és Schönberg egy-egy műve.

Schönberg szerzeménye, a Verkliirte Nacht, a "megdicsőült éjszaka" jel
legzetes terméke a Wagner-utáni korszaknak. "Csupa zsúfoltság" keresettséq,
az érzelmek túliűtottséqe, ideges görcsösség, hallatlan erőfeszítés; a mozarti
magátólértetődőség diametriális ellentéte" - mínt Molnár Antal mondja. Ez
az uieqes feszültség azonban a kor mélyén is ott villódzott (a Verkliirte Nacht
a századfordulón született), s ott élt azoknak a fíatalembereknek lelkében is,
akik az ifjú Schönberggel együtt aPráter sétányán, az Erstes Kaffeehaus előtt

hallgatták a bentről kiszűrődő Wagner-operarészleteket. "Szegény kutyák vol
tunk - trja Davíd Joseph Bach -, de fiatalok, életrevágyók, és bíztunk az
eljövendóben ..." - A jóvőben való btzalom a Richard Denmei költeményére
komponált VerkliIrte Nachtban ís szépen kífejeződtk, hiszen a befejezés fénylő
D-dúr hangneme a koltőiséget és a tiszta férfíasságot dicsőíti.

Éráekes, hooy a mat zenehallgató számára ez a zenei szövet semmi szo
katlant nem jelent. Első előadása pedig jókora meghökkenést és botrányt vál
tott ki. Mint ahogy megdöbbentő is lehetett, hogy valaki - a Wagner-rajon
gfÍs fénykorában - a Wagner által mitizált halált, s az elérhetetlen messze
segbe kivetített megdicsőülést a hallgatók füle hallatára szinte újraélve mé!1"
bonyolultabban közvetiti. ("A wagneri élményanyag főképpen az éjköltészet,
halálkózelség, bonyolult lelki folyamatok sűrített, túlfokozott újraátélésében
mutatkozik, amit korai alkotópenódusából származó műveinek olykor még a
ctmeí is bízonyítanak: Megdtcsőült éjszaka, Holdkóros Pierott stb," - írja
Századunk zenéje című kitűnő összefoglalásában Kókai Rezső). A halálkö
zelség, a pusztulással való "heroikus eljegyzettség" gondowta muitt érezzük
sok ponton találónak Thomas Mann Doktor Faustusát, melynek főhőse, Adrían
Leverkühn minden bízonnyal Schönberg alakjának és elveinek letéteményese.
(Schönberg azonban a halál fölé állította a megdicsőülés gondolatát, mig Tha
mas Mannál ilyesmiről szó sincs: ő az egész háborúba süllyedt németségf'ÓI
mondja ki itéletét.) A legtalálóbban azonban mégis a hű tanítvány, Adorno
jellemezte Schönberg első alkotó korszakának mondanivalóját: "A magányos
ember félelme új esztétikai formanyelv törvényévé válik".

Webern és AIban Berg sok helyen tovább fejlesztették ezt az új forma
nyelvet. Sajnos, a mi zenekaraink még mindig nem beszélik anyanyelvükként.
S eten a hiányosságon Jascha Horenstein sokszor csupán jelzésekre szorít
kozó karmesteri módszere sem segíthetett. Ezért aztán a műsor érdekességének
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igérkező mű jórészt hatástalanul pergett le. (Nem kárpótolt érte Mendelssohn
Szentivánéjl álom cimű szvitjének nyitánya sem, bár ebben néhány szokatlan
részletszépségre figyeltünk fel.)

A műsor második felére, Csajkovszkij V. szimfóniájának előadásában min
den összetevőjével kibontakozott Horenstein karmesteri művészete s annak ki
sebb hibái (ha ilyen nagy művésznél szabad egyáltaláil hibáról beszélni, s nem
csupán a felfogás kérdése az egész). A szimfóma bevezető harminchét taktusa
úgy szólalt meg, mint maga a tökéletesség: a csendes feleszmélés zenéje volt
ez. Mintha maga Csajkovszkij is rácsodálkozott volna az orosz kultúra akkor
tájt elért hatalmas eredményeire: Dosztojevszkijre, Tolsztojra, Csehovra, s
mintha rádöbbent volna egyszersmind a műveikben tükrözött orosz társadalom
menthetetlen bukására. A pusztulás rémült látványa mögött azonban ott iz
zik az erő: a tömegek félelmetes egyenlőre öntudatlan- mozgása. (Ennek ér
zékeltetése avatja Csajkovszkij szimfóniáját korjelző dokumentummá.) Az
első tételben is ott zeng ez a hatalmas induló, s ott feszül a mű végén is
mintegy lezárva az egészet, s klemelve tanulságát. Az ilyen következetese~
végigvitt, lezárt dallamok azonban nagyon ritkák; a motívumok, akárcsak a
társadalom erői, neki-nekifeszülnek egymásnak, "s ez a küzdelem ... egy kor
szak d:ámai küzdelmének vetülete: erő csüggedés, dtadalmas roham és meg
torpanás, fortissimo mennydörgő trombonok, túbák, vihartidéző timpani-tre
mo lok, a vonóskórus, a magas fafúvók suhanó dallamaival váltakozva".

Horenstein a szimfónta hősi, küzdelmes karakterét meggyőzően, hitele
sen tolmácsolta. Keze nyomán nem alakult ki az egész mű összképe, a fejlő

dést s az egymásnak támadó félelmetes erőket azonban tökéletesen érzékel
tette. Tolmácsolásának nem egy pillanata emlékezetes, nagy élményt szer
zett s megérdemelten aratott nagy sikert. A zenekar láthatóan kedvvel követte
útmutatásait, s kivált a fúvósok, igen eredményesen szerepeitek. Az első he
gedű szólama azonban bossmntóan disztonált nem is egy helyen. Ilyen neves
együttesnél pedig ennek nem szabadna előfordulnia...

(Z e n e i k ö n y v e k r ő L) Georges Duhamel a Chronique des Pasq,uier
regénysorozat irója annak idején hazánkban is nagy befolyást gyakorolt a fi
atal nemzedékre jel~zavával: "az életben leggyakoribbak a rövidz.árlatok". S
evvel az ÚgYlS mindegy filozófiával itélte meg a civilizációt, a haladást, s az
emberi élet emelkedésének lehetőségét. Nála nmcs emelkedés, nincs buldogság,
csak tétova tapogatódzás az élet elénk tornyosuló c.kadályai között.

Azaz mégis: van mgasztalás, a zene! Erről szól a Zeneműkiadó gondozá
sában megjelent könyve, A vigasztaló zene. Sok helyen vallomás ez a könyv,
sokhelyütt vitairat, az érzelmek apológiája. Duhamel éppen Bach művészeté

ben mutatja ki a zene érzelmi telítettségét. KüZönösen szép és figyelemreméltó
sorokat szánt Bach egyházi zenéjének. "Bach vallásos érzelmei erősek és őszin

ték voltak - irja -. " Vakmerő kisérletnek tetszenék előttem, ha valamifajta
világias kielégülést keresnénk a mester egyházi zenéjében. Hagyjuk meg Isten
nek azt, amH Bach Istennek szant." Duhamel számára Bach zenéje a végső

menedék. Barátjával órák hosszat fütyülik egymásnak egyes motivumait, más
kor pedig egész családjával együtt belemélyed a Magmficat csodálatos par
titúrájába, úgyhogy rövidesen minden visszhangzik tőle: ezt suttogják a fa
lak, ezt nyikorogják a kenetlen ajtók, ezt susogják a falevelek.

Naiv báj, kitárulkozás, gyermeki kedvesség sugárzik ebből a könyvből. S
már-már azt hinnők, hogy Duhamel regényeinek filozóflája csak va.lami kor
hű teszelqés volt, am~kor a szerző valahol a messzeségben meghallJG, egy le
mezjátszó vagy rádió hangját, s abban a pillanatban végeszakad az idillikus
leirásoknak és elmélkedéseknek. Duhamel legszívesebben fustélyt ragadna, s
avval verné tönkre a kulturát népszerűsítő eszközöket, s nem veszi észre, hogy
szent nemilete kicsit már anakronisztikus: az idő ellene dolgozik. Bele kell
törődnie a gondolatba, hogyahangversenyeken is új arcok tűnnek fel, akik
nem tudják 1üvülről Schubert legszebb dalait, viszont szeretik és élvezik a
zenét, amely napi munkájuk után felüdíti és "megvigasztalja" őket. Igaz, az
író is vigasztalást keres kedves zenéjében, de féltékeny, nehogy mást is megvi
gasztaljon. S ez a gondolat valahová a messzi múltba utalja a könyvet magát
is, az érdekességek de nem a túl jelentős érdekességek köZé. (Rónay László)
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FILMEK vILÁGABÚL. A Cherbourgi esernyők a Francia Film-Napok ke
-retében került bemutatásra. Nagy érdeklődés előzte meg, hiszen elnyerte az
1964-es cannesí fesztivál nagydíját. Az előzetes hírek arról számoltak be, hogy
"Új műfa], a "filmopera" született meg általa, vagyis: Jacques Demy rendező

.és Michel Legrand zeneszerző olyan daljátékot alkotott, ami nem hat idegenül,
nem csupán "vendégszerepel" a vásznon.

Az eddigi gyakorlat - s ezt a dalmű műfaji sajátossága vonta maga után 
rnegszokottá tette, hogy az eperánál a zene az elsődleges fontosságú tényező.

Annyira nyilvánvaló ez, hogyaszövegkönyvvel szemben nem is volt szokás
. túlságosan nagy irodalmi, dráma-elméleti igényt támasztani. Az volt csupán a
követelmény, hogya színpadí történet eléggé változatos, rnozgalrnas legyen,
lehetőséget nyújtson mind a látványos [elenetezésre, mind pedig a káprázat<JS
áriák beiktatására. A legjellemzőbbet erről talán Leo Slezak, a neves bécsi te
norista mondta emlékírataiban. negyvenkettedszer énekelte Maririco szerepét
a Trubadurban, amikor végre megértette, hogy voltaképpen mí is történik a
színpadon. Kivételek természetesen akadtak itt is ... No, de lássuk Dernyék
film történetét.

Egy ifjú autószerelő s egy még ifjabb leányzó - egyesernyőüzlet öz
v~gy tulajdonosnőjének leánya - "halálosan" szerelrnesek egymásba. A fiú
.árva, nagynénje nevelte, aki saját fiaként szereti. Náluk is lakik albérletben
egy fiatal lány, egy ápolónő, aki munka után ellátja a nénit, injekciókat is ad
riekí, Szemlátomást ez a lány is fülig szerelmes a fdúba, csak .szerényebb"
külseje miatt egyenlőre nem jöhet számításba. A fiatalok boldogok, habár; ...
Az özvegy édesanya, akinek sejthetően van némi élettapasztalata, ellenzi a há
zasságot. Nem csoda, hiszen a szerelrnesek szinte gyermekek még, a fiú szá
mára még hátra van a katonai szolgálat ideje s mindemellett reménytelenül
szegények i~: Persze hiába minden féltés, minden jóklnács, szívük olyan hév
vel lángol, hogy az észnek, a józan belátásnak úgyszólván semmi esélye -sín
csen. A végzet azonban két különböző irányból lassan elindul feléjük ... Az
özvegy pénzzavarba kerül s egy fliatal ékszerész felajánlja önzetlen segítségét,
mert első pí llantásra beleszeret - a lányba, Az anya őszintén örülne, ha lá
nya fontolóra venné a dolgot, ám a kicsit a szerelem még töretlen erővel lán
colja az autószerelőhöz. A sors kereke ismét lódul egyet: a fiú megkapja ka':
tonai behívóját s a búcsú felhevült állapotában megtörténik a baj, a kislány
elbukik.

Telik az idő, levél csak nagysokára érkezik akatonától, pedig a lány na
gyon várja. Oka van rá: a búcsúéjszaka következménye most már eltitkolha
tatlan. Az özvegy meglehetős természetességgel veszi tudomásul a dolgot; ér
ződik, hogy annak idején maga is hasonló körűlmények között hozta világra
.gyerrnekét. Kozben a lányka különös - és meglehetősen indokolatlan - vál
tozáson esik át: testi állapota lelkiének egyensúlyát is felbonítja. A tér s idő

beli távolsag mindinkább meglazítja érzelmeit, valahogy idegennek érzi azt,
.aki nélkül eddig el sem tudta képzelni életét. A fiatal ékszerész ismét jelent
kezik s megkéri a lány kezét - tekintet nélkül arra, hogy már gyermeket vár.
A lány egy darabig habozik még, csakhamar meghódítja azonban a fiatal ke
reskedő gyengéd Iigyelrnessége, őszinte hódolata. Igent mond tehát, az eskü
vőt sem halogat ják sokáig, az anya eladja üzletét s mindriyájan Párézsba köl
töznek.

A katona, aki közben részt vett az algériai harcokban és meg is sebesült,
leszerel. Az állomáson senki sem várja, esik az eső, rnínden olyan vigasztalanul
sivár ... a ~ utcák, a kis kárvéház, mínden, minden idegen és más a lány
nélkül. Lelki sebe züllésbe viszi, elhagyja munkahelyét, külsejét elhanyagolja,
kőnnyű kalanddkban s alkoholmámorban keresi a feled.ést. A jó nénikét is el
veszítette, hajdani életéből már csak az albérlő ápolönö maradna, ám ő is
.költözni készül. F:rzi, hogy ez a lány az utolsó lehetőség, belé kapaszkodik hát,
akár a fuldokló a szalmaszalba. Feleségül veszi s a nagynénitől rámaradt
-örökségből benzinkutat vásárol.

Eltelik pár esztendő, a fiúból családapa, jó férj lett. Csak valami belső
kín gyötri olykor, valami nagyonis jól tudott hiányérzet... Karácsony van,
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felesége sétálni viszi kisfiát, rövid időre magára marad a benzinkútnál. Megáll
egy autó s egy elegáns hölgy száll ki belőle: hűtlen szerelme. Betessékeli az
asszonyt, tekintetük már-már összefonódik, ám a férfi szemében lassan ki
fhúny a parázs. Útjára bocsátja tehát egykori szerelmesét s még azt is meg
tudja állni, hogy kislányát megcirógassa, aki ott üldögél kinn a kocsiban.
Lelke felszabadul a sokáig viselt teher alól, boldogsága mostmár teljessé, za
vartalanná válhat.

A film alkotói három részre - mondhatni: három felvonásra bontották
a történetet, külön címet is adtak mindháJromnak: Távozás. Távollét, Vissza
térés. A hangsúly tehát a fiatalember sorsára tevődik e tagoltság által, ami
egyébként azt is elárulja, hogya szerzők minden f(j)gadkozásuk ellenére sem
tudtak elszakadni a színpadi formától . .. Lépten-nyomon visszatérő hiba ez,
állóvá merevíti a eseleményt, ami már magában véve "testidegen" a filmtől.

Legszembeötlőbbé mégis a második felvonásban válik, amikoris a katona egy
pillanatra sem jelenik meg a vásznon. ám annál többet emlegetik. Színház!
nyelven "levél-trükk"-nek nevezik ezt a fogást. Elnevezése abból a kényszer
helyzetből ered, amibe nagy szereplő-gárdát mozgató darabok hozzák a ke
vés főből álló, vidéki színtársulatokat. Ilyenkor egyes jeleneteket elhagynak s
az értelmi zökkenőket úgy hidalják át, hogy levelet küldetnek be az egyik
szereplőnek, aki azt felolvasva míntegy sz6ban közli, elmeséli a közben történ
teket. Szükség törvényt bont, ám hatalmas hiba, ha maga a szerző él ezzel a fo
gással. Kezdő Iróknál előfordul ilyesmi s ezt az előadásra szánt darabok szín
házi elbírálója azonnal ki is pécézi: tessék eljátszatrii ! Mert a puszta elmon
dást - kivált a levél- és telefontrükköket - a színpad is nehezen tűri, a film
pedig semmiképpen sem. Műfaji képtelenség, hiszen a film lehetőségel a cse
lekmény térbeli szemléltetésére szinte korlátlanok a színpadéhoz képest.

A szerzők tehát félszemmel mégiscsak a színpadi eljáts:zJhatóság követel
ményei felé kacsintgattak - mintha ugródeszkának akarták volna használni a
filmet egy későbbi operai feldolgozáshoz. Mert amit csináltak, a filmszerű

ség minden látszata ellenére színpadí díszletek között is előadhat6 !

Ami a szövegkönyvet illeti, nos, valljuk meg őszintén, eléggé igénytelen
történetecske. Tévedés ne essék, nem egyszerű voltát hibáztatjuk, hiszen attól
még költői is lehetne, sőt! Az egyszerűség belső finomságokra adhat lehetősé

get, leheletnyi rezdülésekre, könnyre és mosolyra, szívdobbantó szfvdobbanások
ra. De az igénytelen laposság, a feszültséget pótolni igyekvő szirupos érzelgős

ség olyan tehertétel, amin a legkitűnőbb muzsíka is csak nehezen tudna segí
teni - mert, és nem győzzük eleget hangsúlyozni, ugyebár filmről van szó! Saj
nes, a zene "méltó" párja a szövegkönyvnek. Eleinte még meghökkent a pár
beszédek helyetti énekes elmesélés, különösen a közhelyesebb mondatokban,
amikor például az autószerelő énekelve számol be arról, hogy benzinnel fel
töltötte az egyik kocsit, ám csakhamar megazokjuk ezt is és valami többet,
s1Jebbet, jobbat várnánk. Ariákat, gunyorosari szaggatott zenét, szóval olyas
mit, ami élményt jelent! A szerzö erejéből pedig egyetlen valamire való vissza
visszatérő motívumra telik. csupán, mindinkább eloperettesedik az induló jazz
ütem, hogy végül szíruptengerbe fúljon minden erőlködés.

Ez a darab bizony sem nem opera, sem nem operett, de még csak "musi
cal" sem. A beharangozott új műfajból semmi sem valósult meg ... Valamit
azért ·mégls tisztázott Dernyék balsikere: negatíve azt, hogy milyennek nem sza
bad s így azt is, hogy mílyennek kell majd annak a bizonyos "filmoperának"
le1mie. Véleményünk szerínt nem lelhet más, mínt művészí zenének, költői szö
végnek s mesterien szerkesztett képeknek szorosan zárt egysége. Ez az egység
pedig három egyképpen tehetséges rnűvész együttműködését igényli; olyanokét,
kiknek egyike sem tekinti a másiknak szerepét alárendeltnek, hanem igazi, mü
vészí aIá.uittal símulnak egymás alkotásaíhoz. A filmopera nem tűrhet gyenge
s2lÖVegkönyvet, sem pedig üilmszerűtlen, kevésbé mozgalmas képszerkesztést.
Bátran szakítani kell tehát az operaszínpadí gyakorlattal s ez a szakítás nem
csupán teohníkaí, hanem inkább gondolkodásbeli, látási, összhatásbeli elfordu
lást kell hogy jelentsen.
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Az igyekezetén, az úttörő kezdeményezésen kívül talán csak a színészek
játéka dicsérhető, akik azonban mint énekesek nem mutattak be semmi külö
nősebbet sem. A Cherbourgi esernyők sekélyes története, gyenge muzsikája, a
képes-levelezőlapra emlékeztető fényképezése ellenére első lett a cannest
fesztiválon ... Nem ismeretesek előttünk a bírálóbizottság szempontjai S így
arra sem tudunk felelni: miért ítéltek így. (Bitte i Lajos)

HÓzzASzOLASOK A LITURGIKUS REFORMOKHOZ. Papságunkat, de
úgy gondoljuk, világi olvasóinkat is változatlan élénkséggel foglalkoztatják
a Iiturgrkus reform kérdései. Most további figyelmre méltó észrevételeket
teszünk közzé.

*
Ritter Márton egri főegyházmegyei levéltáros írja:
Véleményem szerínt a legtöbb észrevétel egy eredendő hibában szenved;

sokan az új liturgiát összetévesztik az eddig is szokásban és gyakorlatban
volt paraliturgikus tevékenységgel. Pedig a paraliturgia nem igazi liturgia,
csupán az igazi liturgia pótlása az igazi liturgiával párhuzamosan futó szö
végnek mondása, A paraliturgia egyik tipikus formája a nálunk is sok he
lyen végzett ún. "missa recítata", Ilyenkor a rníséző a hívektől függetlenül
végz; a szentmísét, a hívek igazában nem a szentmíse cselekményébe kap
csolódnak bele, csupán a misézővel pánhuzamosan végzik ugyanazokat az.
ímaszövegeket, mint a míséző pap. Egyetlen olyan imádság sincs benne,
amelyet a pap és a hívek közösen végeznének. A liturgikus konstitució sze
rínt azonban az új rendelkezések célja nem egy világszerte egyöntetű para
liturgia létrehozása, hanem a hívek igazi bekapcsolása a liturgikus tevé
kenyaégbe. Ezentúl hívek és papok együtt mutatják be a szentmísét, míkor
is a hívek szerepe éppen olyan fontos, mint az áldozatbemutató papé, ha a
kettő nem is teljesen azonos. S itt vetem fel a kérdést: miért ne lehetne
a. szentmiséből is olyan szerves egységet kialakítani, amilyen adva van a
litániáIban ?

A litánia a pap és a hívek közös ájtatossága, aJhol a híveknek éppen
olyan szerep jut, mint a papnak, bár csak a papnak van joga és hatalma a
híveket Krisztus nevében áldásban részesíteni. Amikor a szertartást végző

pap odavonul az oltárlhoz, a hívek - a pappal együtt - bevezető éneket
énekelnek, és nincs szükség arra, hogy a szertartást végző pap ennek az.
éneknek a szövegét külön magának is elmormolja latinul. Utána litánia kö
vetkezik, amelyben a szertartást végző pap az előimádkozó, a hívek pedig
szervesen belekapcsolódnak ebbe az imába. Az antifóna ismét a hívek sze
repe, amelybe a szertartást végző pap is belefolyhat énekével. De milyen
furcsának tartanók, ha a szertartást végző pap ettől függetlenül végezné a
maga szertartását: áldást osztana, külön imákat mondana stb. Az egész:
szertartást a pap áldása fejezi be, majd a hívek ismét énekkel fejezik ki
hálájukat az Istentől a papon keresztül nyert áldásért.

Ha ezt a példát hasznosítanók a szentmisében, úgy megoldódnék a sokak
által aggodalmasan feltett kérdés: mi lesz ősi kíncsünkkel, a magyar nép
énekkel? Ha ugyanis a hívek a szentrnisébe való bekapcsolódasuk címéri
csak azokat a szövegeket énekelhetik, amelyek szorosan hozzátartoznak a
szentrnise eddigi imáíhoz, alig marad helye annyira féltett népének-kincsünk
nek. El tudom azonban képzelni azt, hogy a szentrníse íntroítusát egy alkal-
mas népének alkossá, mint például az advent! időben a "Harmatozzatok "
(,,Rorate coeli ...), vagy a karácsonyi időben "A kis Jézus született rT

("Puer natus est ..."): Gloriára a liturgikus szöveg helyett énekelnők a "Di
csőség mennyben az Istennek" kezdetű éneket stb. Lelhet, hogy ez a gondolat
kissé rnerésznek látszik, pedig szerintem nem idegen a Iíturgía szellemétől.

Magyar népénekeink legtöbbször szorosan símulnak a szentmise szövegéhez,
Miért ne helyettesíthetnék tehát a latin szöveget? A hangsúly a helyettesi
tésen van, mJert hiszen a latin szöveggel párhuzamosan eddig is énekeltük
azokat. Miért kellene nekünk újszövegű és népünktől idegen dallamú éneket
bevezetni?
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Ézzel kapcsolatban szarbadjon kitérnem egy másik, állandóan vitatott
kérdésre is: legyen-e az énekelendő liturgikus szövegnek külön magyar dal
lama. vagy húzzuk rá a szövegeket az előttünk fekvő gregortán-énekek dal
'lamára? Úgy hiszem, nem egészen helyes a kérdés ilyen feltevése. Mindkét
-táIbornak megvanak a maga érvei. Akií:k az újonnan szenkesztendő magyar
dallam mellett kardoskodmak, arra hivatkoznak, hogy eddigi liturgikus szö
végeink nem alkalmasak gregorián dallamon való éneklésre. A gregorián
dallamok hívei viszont azt rnondják, hogy kár volna ezeket az ősi dalla
mokat kidobni katolikus életünloből. A maga nemében mindkét tábornak
igaza van. Osak: míért ne lehetne olyan liturgikus szövegeket alkotni, ame
lyek alkalmasak arra, hogy gregorián dallamon éneke1hessük őket? Nemcsak
egyházi énekeink jórésze (egyetlen példa: a "Csordapásztorok" című ének
.az I., II. és IV-es számú Credo dallamát tükrözi), hanem népdalaink tekin
télyes száma is gregorián elemeken épül fel. Bizonyos, hogya jelenleg for
galomban lévő liturgikus szövegek nem énekelihetők minden további nélkül
-gI"egoriáln dallamon. A megoldás tehát: vagy olyan liturgikus szövegeket
'teremtünk, amelyek alkalmasak a gregorián dallamon történő éneklésre,
vagy megmaradunk eddigi liturgikus szövegeínk mellett, akkor azonban
-szükség van megfelelő magyar dallam szerkesztésére.

És ezzel eljutottunk a harmadik kérdéshez: a fordításhoz. A fordításhoz
nem elég ismerni az idegen nyelvet, hanem ismernünk kell a fordítandó
.szöveg ütemet, lüktetését is. A Iiturgdkusok előtt általánosan ismert tény,
hogya szentmise énekelt részeinek nagyrésze (a kánon is idetartozik, mert
.eredetíleg azt is énekelték) prozodíkus törvényeken épül fel, ez teszi ezeket
a szövegeket olyan csodálatosan széppé, Tudtommal eddig nincs egyetlen
olyan magyar fordításunk sem, amely ezt a kötött prózát figyelembe vette
volna. Nem szabad feledni, hogy a liturgikus szövegek fordítása a' szó leg
szorosabb értelmében művészi munka. Lefordításukhoz tehát nem elég a
Iatín és a magyar nyelv szabályainak ismerete, még a bennük elrejtett mély
teológiai tartalom ismerete sem; avatott tollú művész kell hozzá, aki a li
turgikus szövegnek nemcsak nyelvi és teológiai tartalmát adja vissza, hanem
a szó méltó köntösébe öltözteti. Meg kellene barátkoznunk így azzal a gon
-dolattal is, hogy a liturgikus szövegek fordítása nem lehet egyetlen ember
rnunkája. Nyelvésznek. teológusnak és a nyelv művészének együtt kellene
-dolgoznía, hogy méltó módon adja vissza magyar nyelven az örökszép li
turgikus szövegeket,

*
Kovács Géza címzetes esperes, tolmácsi lelkész írja:
A temetési búcsúztatokról szóló levelekhez szerétném szerényerr hozzá

fűzni: Ha Ujhází Miklós könyvének többi énekei olyan tartalmúak, mint az
idézett részek, akkor használhatok, mert nem is búcsúztatok a szó valódi
<értelmében. A II. vatikáni zsinat az egészséges tradiciókat óhajtja tisztelet
ben tartani. Sohasem lesz egészséges hagyomány az, ahol például az elhúnyt
-családtagjaí az eltávozott lelki támogatása helyett saját igazi, vagy vélt
-érdemeik meghirdetésével törődnek, s ahol alkalmat adnak a temetés többi
részvevőjének e szándékuk kárörvendő megtárgyalására. Elhangzik már bú
-esúztatós temetés után is a kritika: "mintha nem is katolikus temetés lett
volna." Intelligens hívek már idegenkednek a búcsúztatótól. Az általános
.müveltség rohamosan emelkedik. A következő nemzedék előtt a búcsúztatás
mímdenképpen teihertételünk lenne. A most kompromisszumot gyakorlők nem
azorulnek védelemre, de a búcsúztatás hivatalos elismerése kípellengérezné
a nép szemében az egyházi rendelkezéseket húségesen végrehajtó lelkipász
torokat.

*
Miklós József dr. tekenyei plébános irja:
A végrehaitásra kerülő liturgikus reformban a hívek számára a legfel

tűnőbb kétségtelenül a nemzeti nyelv használata lesz. Hívek és lelkipász
torok számára egyformán fontos tehát, hogy a szentmise magyar reszei ne
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csak szavakban legyenek magyarok, hanem egész felépítésükben. Magyaros
ság és jóhangzás tekintetében ne legyen ellenük kifogás. A liturgikus seö
vegeknek latinból való átültetésekor meg kell szabadulnJiok a fordítéknak
a latin nyelv sajátosságaitól és teljes bátorsággal igaz magyar nyelven kell
.szólníok,

A Collectio Rituum 19-20. lapján olvashatjuk: " ... tekints le kegyesen
N. szolgádra, és aki most mint első táplálékot, a sót ízlelte, ezt ne engedd
többé megéhezni ..." (te supplices exoramus, ut hunc famulum tuum N. res
picere digneris, et hoc primum pabulum salis gustantem, non diutíus esurire
permittas ...). A fordítás nemcsak szolgaí, hanem valóban nelhézkes, ráadá
sul nem is fejezi ki, amit a latin szöveg. Igy fordítanám. " ... tekints ke
gyesen N. szolgádra. Most ízlelte először a sót, mint táplálékot. Ne engedd
őt többé megéhezni ..." Tehát rövidebb mondatokra bontom a körmondatot,
a "primum" szót pedig nem jelzővel, hanem határozóval fordítom, hiszen
a latin szöveg nem azt akarja mondani, hogy akis gyermek első tápláléka
a só, hanem, hogy most kap először sót.

Misekönyvünk rövidségben, tömörségben legszebb imádságai közé tar
toznak az oratiók, secreták és postcommundók. A latin nyelv az .Lgeneves
szerkezetekkel különösen röviddé tudja tenni mondanivalóját. Ezek az imád
ságok bőségesen élnek is az ilyenfajta szerkezetekkel, ami megnehezíti fordÍ
tásukat. Legjobb rövidebb mondatokra felbontani, hogy világosak, jól ért
hetők legyenek, Ideírom az Oltáriszentség oratioját két fordításban is. Az
-első a Collectio Rituum fordítása, a második a Szent István Társulat kiadá
sában megjelent Magyar Misekönyvé: "Úristen, ki nekünk a csodálatos Ol
tárIszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad; engedd kérünk Tested és
Véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szün
telen élvezzük." - Úristen: a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed
-emlékét hagytad nekünk. Add meg kérünk, hogy szent tested és véred titkát
buzgón tiszteljük és a megváltás gyümölcsében mindíg részesüljünk."

Nem kétséges, hogy az utóbbi fordítás a jobb. Az ilyenféle fordulat
ugyanis: ,.... úgy tisztelnünk, hogy ..., nehézkes. Mindennapi beszédünk
ben így sohasem szólunk, már pedig a szentmise részleinek mai nyelven kell
hangzaniok, Ebből a szempontból már tudunk jó példákat is mutatni. Ilyen
.az imént említett Magyar Misekönyv, azután a Békés-Dalos-féle Újszövet
ség fordítása. Néhány szempontra szerétném mégis felJhívni a figyelmet.
A vonatkozó névmás "amely" alakját például csak akkor használjuk, ha
tudjuk, hogy mire vonatkozik. Az "ami" alakját meg nem nevezett dologra
vonatkoztatjuk. Tehát nem helyes: .... a szent keres~t [elét, amit homlokára
írunk. . (C. R. 41). Helyesen: amelyet homlokára írunk. A rokonértelmű

szavakból azt válasszuk ki, amelyik legjobban fedi a szóban forgó igazságot.
A "QU! fecit eaeium et terram" fordításában például a csinálta, készítette,
alkotta, teremtette stb. szavak közül feltétlenül a -teremtette a helyes, mert
ez fejezi kl Isten tevékenységet, vagyis azt, hogy a világot akaratával hozta
létre. Kerülni kell a mesterkélt szavakat. A temetés szertartásában a "por
hüvely" szó rnesterkéltnek hat, sőt sokak szemében komolytalannak is. Ha
-egyszerűen testet mondunk, nem lesz rosszabb a beszédünk, Figyelemmel kell
lennünk a népnyelv jelentésváltozásaira is. Igy ha a turbo szót "förgeteg
nek" fordítjuk, városi embernek nem lesz feltűnő, de a zalai falusi ember
már elgondolkozik: hogyan sodorhatja el a vetést a förgeteg, mert az ő nyel
vében a förgeteg szeles havas időt jelent, tehát nem nyári mart (C. R. 271).
Vagy beszél-e valahol a magyar ember a búza velejéről, a szőlőtőkére

mondja-e szőlőtermelő vidékeink népe, hogy szőlőbokor, a SzékelyföldöJa
kívül ismerilk.-e az országban a csűrt? Olyan szavak kellenek tehát, ame
lyeknek az ország valamennyi vidékén azonos a jelentésük.

De bármennyire mai nyelven fordítjuk a latin szövegeket, vannak imád
.ságos nyelvünkben olyan régi és meggyökeresedett fordulatok, amelyeket
nem érdemes, sőt sokszor káros megváltoztatna. Megérezték ezt a Magyar
Misekönyv szerkesztőí is, -afníkor a keresztvetésben és a Miatyánklban a ké
sőbbi kiadásokban visszatértek a hagyományos szöveghez, De van más 00
gyományos kifejezés is, például "per omnia saecula saeculorum": mindöl'Ök-
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kön örökké", tehát nem csak "mindörökké". "Siout erat in princípio": "mi
képpen kezdetben vala ..." Mindenkí így tudja, így is mondja, Kár változ
tatni rajta. A szentmíse evangéliumának kezdete: "In illo tempore." A Ma
gyar Misekönyv ehelyett az evangéliumi részlet körülményeit közlí. Ele
gendő volna állandó kezdési forma, akár a régi "Az időben", akár más,
rnondjuk "Egy alkalommal". A Szeritírás sokszor idézi szereplőí szavát. Ilyen
kor bevezeti egy-két szóval az idézetet. Ez kerüljön tehát míndíg az idézet
elé, részben tiszteletből a szent szöveg iránt, másrészt mert könnyebben ért
hető a felolvasás alkalmával. "Vita támadt erre a zsidóIk között: Hogyan ad
hatja ez testét eledelül nekünk? - mondották." Legyen inkább így: "Vita
támadt a zsidók között. Igy beszéltek: Hogyan adihatja ..." Legyen végül
egyforma a szöveg minden Iíturgtkus könyvben, főleg a gyakrabban elő

forduló mondásoké. Ilyenek: "Adiutorium nostrum in nomine Domini" ("Az
Úr a mi segítőnk" - M. M. - "Segítségünk az Úr nevében," - C. R.). "Et
cum spiritu tuo" (,,:&! teveled is" - M. M. "F::s a te lelkeddel" - C. R.). A
Gloria és a Credo szövege imádságoskönyvenként változik, stb.

Még két dologra kellene figyelni. 1. A közösen mondott magyar szöveg,
de a hangosan felolvasott is, hosszabb, mintha latinul olvassa a pap önkén
telenül gyorsabb tempóban. Tehát rövidségre kell törekedni. 2. Gondolni kell
arra is, hogy népünk az énekes mísét szereti. Gondoskodni kell tehát arról,
hogy az ének kellő szeraphez jusson. Jó lenne az állandó énekek kottáját
is megadni, például a Magyar Misekönyvben. A feleletekre gondolok itt.
Ennek érdekében elhagynám a népszokásokra vonatkozó jegyzeteket, ame
lyek úgysem lényegesek egy imádságoskönyvben. Természetesen kapjanak
szerepet a Szent Vagy Uram énekei továbbra is.

MAGYAR EMLF::KEK A VATIKÁNI KÖNYVTÁRBAN. Róma felett sem
míndíg kék az ég. A Vatikáni Könyvtárba való látogatásom napján zuhogott
az eső. A Cancello Sant4 Marta-ban kérdőívet kell kitölteni. Ezen a ponton át
bejutni nem könnyű dolog. A könyvtárnak ez a bejárata csak szakemberek szá
mára nyílik meg. Külön ajánlás segített, hogy a nagyközönség elől elzárt rész
be is bejutlB.assak.

A Sala Sistina állandó kódexkiállításának megtekintése felejthetetlen él
mény minden művelt ember számára. A látnivalókat 14 vítrínben helyezték el.
A kiállítást görög bíblía nyitja meg, amelyet valószínűleg Alexandriában írtak
a IV. században, unciális betűkkel, háromhasábosan, mínden jel szerint egy
eredetileg papíruszra írt bibliaszöveg mintájára. Túl hosszúra nyúlna felsorolni
a kiállítás kincseit, a lorschi, montecasinói, St. Martin des Champs-i kolosto
rok rég elporladt barátainak remekműveit. Tassó, Petrarca, Raffaello, Michelan
ge'ló, Luther, Galilei kéziratai között találkozunk az egyí'k vitriniben a Ponti
ficale Ottoboniano-val, a jelek szerint hazánkban 1489-90 között készített
kódexszel.

A kiállított kódex azonban csak ízelítő a Vatikáni Könyvtárban őrzött

magyar emlékeleből. Az aeélszerkezetű, modern könyvtári állványokon igen
iOlk nagyértékű könyvtári és levéltári állományegység sorakozik. Wehrlin
svájci származású vatikáni "scI1iptor" szíves kalauzolásával jártam be a
csendes raktárakat a szakmabeld, a könyvtáros kiváncsian szemlélődő, fi
gyelő-ellenőrző szemével. Sajnos, az idő rövidsége miatt nem kutatóként,
S rn:íg a világviszonylatban rendkívül ritkabecsü értékeket szemléltem, az
első magyar kutatóra emlékeztem. Cseles Márton jezsuita atyára, aki
1'101-1702 között Rómában járt. Fraknói Vilmos szerint ő volt az első

hazai tudós, aki Róma könyvtáraiban s így a vatikánban is a magyar tör
ténelem szempontjából kutatott. Cseles páter a Szent Péter bazilika ma:'
gyar gyóntatójaként tartózkodott az Örök Városban és Kollonits Lipót prí
más megbízásából foglalkozott kutatásokkal. Búvárlatainak eredményeit a
budapesti Egyetemi Könyvtár őrzi 11 kötetben.

Magyar vonatkozású emlék a XV. századi Legendarium (Cod. Vat. Lat.
3541). A kódex minden lapján négy-négy míniatura látható. A kódex 51 le
~dát tartalmaz, közülük négy magyar vonatkozású: Szent Gellért, Szerit.
Imre, Szent László és a magyar pálosok védőszentje szerepeinek bennük.
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Magyarországon írták a Speculum Humanae Salvatíonis círnű kódexet
is (Cod. Reg. Lat. 99.) 1428-29 táján, ábráit Martino de Natali§ festette.

Hazai vonatkozású V. László király gyermekíkori ískoláskönyve, a Dic
tionarium 'Irilingue Latínum Theutonicum et Bohemicum ad Ladislaum
Hungariae et Bohemiae Regem (Cod. Pal. Lat. 1787). Oímlapja gazdagon
díszített. A könyv szerzője Johaooes Holubar, a király egyik oktatója, ne
velője; másolója bizonyos Venceslaus de Elefánt, aki valószínűleg a nyitra
megyel elefánti páloskolostor lakója lehetett.

A már említett Pontificale Ottoboniano (Cod. Ottobon. Lat. 501.) ifja!bb
Vitéz János pontificaléja a XV. századból. Fraknói Vilmos püspök a kó
dexet 1903...ban Iefényképeztette. Készítésének ideje a fol. 145. versórának
tanúsága szeránt "MCCOCLXXXIX die prima mensis Januarii", tehát 1489.
év, amikor ifjú Vitéz János szerémi püspök volt (episcopus sírírníensís).
Valószínűleg őt ábrázolja az a püspök, akivel a szertartásokat bemutató
miniaturákban találkozunk. A fol. 15. rectóján a keret záródíszében Corvin
Mátyás királyunk eszményített profilképe van. A Hunyadiak hollóját, cső

rében a gyűrűvel, ötször láthatjuk keretdíszekben. egyszer pedig egy oltár
terítőn. A kódex be nem fejezett díszítését Fra Antonio da Monzának tu
lajdonítják. A kódexet valószínűleg Vitéz János rendelte meg- római tar
tózkodása alatt és a királynak szánta ajándékul.

A híres Barberini-gyűjtemény egyik tétele (Cod. Barb, Lat. 5523), XVII.
századbeli akvarellje, Mátyás királyt ábrázolja lovon, páncélban, fedetlen
fejjel. Ez az ábrázolás egy állítólag Mantegnatól származó, de megsemmi
sült freskó után készült, amely egykoron a Campo dei Fiori egyik házának
falán volt. '

Külön kell megemlékeznümk a Vatikáni Könyvtár Corvin kódexeirőh

Négy remekművet őriz a könyvtár Mátyás király egykori világhírű 2Yűj

teményéből. Három közülük az Urbínoí gyűjteményből került a Vatikáni
Könyvtárba.

Az egyik Corvina a Missale Romanum Plenum (Cod. Urb.' Lat. 110). Dí
szítése talán a legpompásabb. E XV. századbeli kódex első címlapján, Má
tyás király profilban elkészített rnellképe van, legalul pedig a címere. Felice
Petanzi o Ragusino híres rnűhelyéből került ki a kódex, amelynek azonban
jellegzetessége, hogy a miníaturákban valamennyi Budán működött minia
tura festő stílusát felismerhetjük, kezdve a ferrarai iskolától egészen a du
nai iskoláig. Igen szép a fol. 105, melynek reetóján a keretdíszben felül
Mátyás profilképe látható, alul pedig az Aragena ház címere. Mátyás címere
egyébként még a kódex három másik folióján is látható. A kéziratos köte
tet eredeti vörösbársony kötésében őrzi a könyvtár.

A második Corvina a Breviarium Romanum (Cod. Uro, Lat. 112). Ezt
az ugyancsak XV. századbeli kódexet Martinus Antonius Presbyter írta Má
tyás király számára. A figurális díszítésben különösen gazdag remekmű is
tartalmazza Mátyás király címerét (első címlap), továbbá Mátyás és Beatrix
arcképét (második címlap). Mátyás címere még több helyen is előfordul,

átfestés következtében a gyakori címereket legtöbbször XIV. Benedek pápa
(1740-1758) címere fedi. A kódex Attavante művészetét dicséri s voltakép
pen befejezetlen remekmű volt Mátyás halálakor, mert a festészeti díszíté
sek még nem készültek el.

A harmadik Corvina (Cod. Vat. Lat. 3186.) a gazdagon díszített Andreae
Pannonii Libellus de Regiis Virtutibus címzésű kódex, Corvin-címerrel a
címlap keretének alsó részében.

Igen érdekes a negyedik Corvina is, a XV. századbeli Missale Romanum
(Cod. Ross. 1164). Ez a kódex Bécsben készült 1469-ben, írója Georgi'ijs
Kathedralis et Institorís. Díszítése rendkívül gazdag. A 126. szárnú folio
versóján a. "Vir Dolorum" -ot és az "Arma Ohristi"-t áJbrázoló nagy mínía
tura előterében van Mátyás király térdeplő alakja. Talán ezt lehet tekin
teni Mátyás legkorábbi ismert áJbrázolásának.

A sok magyar vonatkozású rendkívül ritkabecsű egyéb könyvtári emlé
kek közül megemlftünk egy Chronicum Ungaricum-ot (Cod. Vat. Lat. 6970),
amely Thuroczy Jánosnak a magyarokról szóló krőnikáiát tartalmazza.



Kriszti1l4 svéd királynőnek a Vatikáni Könyvtár kézirattárába bekebe
lezett könyvtára feltűnően sok asztrológiai kódexet tartalmaz, közöttük nem
egy magyar vonatkozású. így például az 1208. számú latin kézíratban négy
magyar királynak: Hunyadi Mátyásnak, II. Lajosnak, I. Ferdinándnak és I.
Miksának horoszkópjai vannak. Meg kell még említenünk Thurzó János
boroszlói püspök kódexét és még sok más értéket, amely a korszerűen kon
dícíonált raktárakban tárolódik az egész emberi rnűvelődés javára, a minél
távolabbi jövő számára is.

A könyvtár vezető dolgozói hívták fel figyelmemet néhány olyan em
lékre, amely a ma élő nemzedék előtt kevésbé ismert. így tudtam meg, hogy
a Vatikáni Könyvtárnak I. Ferenc József nem kevesebb, mint 100.000 arany
koronát adományozott. A magyar püspöki kar 1882-ben értékes kőnyvgyűj

teI1né:nyt juttatott a Könyvtárnak. A Közoktatásügyi Minisztérium 1925-ben
a magyar humaníorák körébe tartozó magyar folyóiratok és önálló művek

gazdag gyűjteményével ajándékozta meg a könyvtárt. XI. Pius pápa (akíről.

kevesen tudják, hogy 1891-Jben Budapesten járt s az Országos Széchenyi
Könyvtár vendégkönyvébe "Dr. Achille Ratti der Ambrosíaníschen Biblio
tlheque" bejegyzéssei írta be a nevét) aranymíséie alkalmából 1057 kötetes
gyűjtemény került ilyen módon a könyvtárba. Ez a gyűjtemény a magyar
bibliográfiai és biográfiai irodalmat a maga teljes egészében felölelte. E gyűj

temény átadásánál jelen volt Serédi Jusztinián bíboros hercegprimás is
(1929. XII. 17.) s az általa vezetett magyar zarándok-csapat.

Elfuen a rövid írásunkban csupán a figyelmet kívántuk felhívni a világ
viszonylatban rendkívül nagyjelentőségű s hazánkban nem nagyon ismert
könyvtárra, amelyről pedig már 1880-ban említette a Magyar Könyt'szemle,
hogy "magyarországi vonatkozásokban . " csak a bécsi cs. udvari könyvtár
rnúlja felül". A rnúlt század óta azonban nagyszerű új feltáró munkaeszkö
zök, elemző katalégusok készültek a rendkívül értékes és gazdag állomány
ról. Vian professzor jegyezte meg, hogy ezek segítségével igen sok olyan
érdekes magyar vonatkozású új adatot is fel lehetne fedni, amelyek eddig
nem álltak a tudományos kutatás rendelkezésére.

Elmenőben megálltam a Sala Sistina nyugati folyosóján. ahol egy Má
tylÍl!l királyt ábrázoló freskó van. V. Pál pápa megbízásából Giovanni Bat
tista Ricci festette meg ezen a nagy magyar királyt, mint könyvtáralapítót
(1611). A festő Mátyást mesekírályként, hosszú ősz szakállal, fején koroná
val ábrázolja. Rajta a szöveg: "Matthias Corvinus Ungariae Rex Bibliothe
cam Magnifícarn et Locupletem Budae Instruit ..." (Tombor Tibor)

EGRI TANÁROK FELJEGYZÉSEI GÁRDONYIROL. Az egykori egri
cisztercita gimnázium tanárai közt rendszerint voltak olyan magyar szako
sok, akiknek szívén feküdt az irodalom sorsa. Természetes tehát, hogy fi
gyelemmel kisérték a Sánc lakójának, vagy miként szelíd humorral nevez
ték, a "láthatatlan" embernek, Gárdonyi Gézának életét és írói pályafutását.
Személyes kapcsolatokat is kerestek vele, ami nem volt nehéz, mert Gár
donyi ajtaja minden vendég előtt nyitva állt, hát még akkor. ha lelkes
tollforgató tanár kopogtatott rajta. A Gárdonyival folytatott beszélgetések
ről majdnem rnindnyájan készítettek jegyzeteket. Ezek a feljegyzések csak
részben váltak ismertté. Az író halála után egy évvel született meg az
egri Gárdonyi Társaság, melynek feladata az irodalom megszerettetése
mellett, elsősorban a Gárdonyi kultusz fenntartása és ápolása volt. Ehhez
Egerben jó alkalom nyílt, mert az író fiai a kutatók előtt készséggel fel
tárták atyjuk irodalmi és művészeti hagyatékát. Az így felderített adatok fel
dolgozásuk után a Társaság kiadványaiban (A Gárdonyi Társaság évkönyve az
1925. évről; A Gárdonyi Társaság Értesítője I-II. sz.) láttak napvilágot. E mű
vek azonban nem kerültek könyvkereskedőt forgalomba, mert a Társaság csak
a testvér vidéki társaságoknak, a tagoknak és a sajtónak juttatott példányokat.
Minthogy ezek a kiadványok jobbára elkallódtak, bizonyára nem érdektelen,
00 a Gárdonyi-centenárium alkalmakor megemlékezünk róluk.

Az első feljegyzéseket Kürti Menyhért, később bajai, majd egri igazgató
s végül katolikus központi főigazg:ató tette 1899-ben, aki akkor, mint fiatal tanár-
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Gárdonyi egyik fiának osztályfőnökevolt. A fiú valamí hibát követett el s ezért
~ára bezáráera ítélte. Gárdonyi erre a következő levelet intézte az osztály
fónökhöz: "Főtisztelendő Uram! A fiam újságolja, hogy holnap félórai áristom
vár rá. Én ebben megnyugodnám. hanem az aggaszt, hogy többedmagával lesz:
bezárva és a cimborák valami olyan mulatságra tanítják, mely romboló hatású
lesz egész életére. Alázatosan instálom, méltóztassék tekintetbe venni ezt az ag
godalmamat. Nekem ez az együgyű kis tanuló mindenem. Az anyja alig három
éves korában elhagyta és én dajkaként neveltem, így hát a viszony is szerosabb
köztünk. mint apa és fdú között szokott lenni. De mondom, nem a büntetéstől

féltem - mert ez kell - hanem csak, az alkalomtól. - Kiváló tisztelettel kész
szolgája Gárdonyi Géza." A levél hatására a delikvens meg is szabadult az árís
tomtól, a kezdő tanár pedig elhatározta magában, hogy ő soha többé gyereket
bezárásta nem ítél.

Még egy levelet írt Gárdonyi Kürtinek, A fiú betegség után nem hozott
igazolást, mert nem adott neki az édesapja. Az osztályfőnök kívánságára másnap'
megjött a szokatlan tartalmú igazolás: "Kérem a tanár urat, szíveskedjék a
fiam malasztásának okául azt elfogadni, amit a fiam mond." S Kürti elfogadta.

Kürti előtt Gárdonyi többször kifejtette, hogy az emberiség számára kívá
natosabb a jó ember, mint a csak okos ember. És sokszor mondta neki beszél
ietéseik folyamán, hogy inkább jó embereket neveljenek, rrunt csak okos embe- ~

reket.

A második krónikás Tordai Anyos később bajai igazgató. Poétikus hangon
megírt beszámolójában elmondja, az ejtette csodálatba, hogy Gárdonyi meny
nyire ismerte az akkori irodalom minden kis mozzanatát. Gárdonyi így fejtette
meg a rejtélyt: "Egyszer-egyszer évente megjárom Pestet, ősszeülök jó embe
reímmel, szedem magamba a sok újságót ... a táskám telerakom új könyvekkel
S itthon a nagy csöndességben kivilágosodik előttem minden ..." Tordal meg
kérdezte, hogy készül-e még történeti regényt írni. Gárdonyi hosszasabban vála
smlt, hogy szeretne Arpáddal, VatIhával és Aba Samuval foglalkozni, de nem
hiszi, hogy lesz belőle valami, mert nem bírja pénzzel. "Mert - úgymond -
pénz kell a történeti regény megírásához, sok pénz. Nem festek le egy csata
teret, míg magam ott nem jártam. Hogy Török Bálint árístomáról, a Hétto
ronyról írnassak, lementem Konstantinápolyba. Pénz kell, sok pénz, én pedig,
s~ny ember vagyok."

A következő adatszolgáltató Bárdos József, aki egy pap barátjával együtt
kereste fel Gárdonyit. A beszélgetést maga az író tea-elte a katekizmusra. El
mondta, hogy míg ő tanította, "nagyon bosszantott a kis katekizmus magyar
talanaága. azután főleg az, hogy az elvont dolgokat nem magyarázza meg, és
sokszor olyan részletek is előfordulnak a könyvecskében. amik a fiatal gyere
lrelrnek nem valók". Bárdcsék erősítgették. hogy az újabb katekizmusok a rég;i
fogyatékosságokat kijavították, meg is igérték. hogy küldenek neki egy Ilyen
példányt.

Az utolsó krónikás Saád Henrik, aki Gárdonyi szórakozásai, a zene és fes
tészet után kutatott, s miridkét területen érdekes adatokat derített fel.

Gárdonyi nemcsak orgonált, zongorázott és hegedült, hanem zenét is szer
zett. "írásai között - írja saád - három önálló kompozíciót találtam: Egyik
egy gyászmise offertórium ("Csendes álom a halálnak álma"); a másik kará
csonyi ének: Fel nagy örömre* két hangra orgonakísérettel, melyet országszerte
énekelnek, a harmadik a Magyárok ősanyja círnű verséhez írt dallam." Gárdo
nyi nem terekedett zeneszerzőí babérokra. csak lelki felüdülést keresett a ze
nében. Családját is szórakoztatta. Fiai közlése szerínt sokszor hegedülte Dankó
Prstának Pósa Lajos "Darumadár" című versére írt dalát. Még halála előtt való
nap is eljátszotta. Négy vázlatkönyve maradt Gárdonyinak: ceruza- és tollraj
zok. Utóbbiak többnyire férfiarcokat ábrázolnak, de vannak csoportos képei is .

• "Mos forrásaim szerint ennek dallama Révlfy l-től származik. Magam részéről nem hiszem.
hogy Saád adato helytelen lenne" - jegyzi meg itt cikkünk szerzője. Kunszery Gyula megállapí
tása viszont az. hogy valóban csak a szövege származik Gárdonyitál. (A szerk.)
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Mirndegyik képen jelzi a témát. Igy: Rákóczi siralma; Lenkey huszárok olvas
sák Kossuth kíáltványát; Kossuth mennybemenetele. Máskor saját műveíhez

készitett Illusztrácíót: Török Bálint vív a rab törökkel (Egri csillagok), a gara
bonciás diák (Az én falurn). Vannak fantasztikus képei amiken álmait örökíti
meg, s szimbólfkus rajzai is például "Ü['gona. 13 éves lány keblén orgonaví
rág." Rajzain elevenség, élet látszik, néhol humor, néhol merevség, Szívesen
dolgozott olajfestékkel is. Ide tartozik két Madonnája. Az egyiket fiatal tanító
korában festette édesanyja kérésére, aki ezt ágya felett őrizte. A másik a ház
ereszaljának végén a keresztfaira van festve, úgy hogy minden látogatónak
azonnal szemébe tűnik. Mindkét kép másolat s ártatlan kísérlet, "még erőpró

bának sem mondható". Ugyanilyen értékű Munkácsy "Krisztus Pilátus előtt"

jének vászna s egy Napoleon arckép. Jóval tökéletesebb az üveges tótot ábrá
zoló nagy képe, mely azonban befejezetlen maradt.

Külön kell megemlíteni gyermekeiről, Sándorról és Gize1láról festett arc
képeit, "Talán csak az egyedüli képek, melyeken emberalakjaitól nem ér rá
kérdezni semmit: csak szeret, magára maradt, magába dicsőült atyai szerétet
tel" - írja Saád Herrrí'k. "Új világot, új életet tükröznek tájképei. Ezeken már
ott hullámzanak azok a szép rezgések, melyeket csak művészlélek tud vászomra
állandósítaní." Majd ugyancsak ő; "Érdekes szokása volt Gárdonyinak, hogy
palettaján maradt festékeit a szekrényajtékra kente. Igy keletkezett az előszoba

szekrényéri látható vírágcsendélet."

Nyilvánvaló, hogy a zene és a festészet csupán szórakoztató időtöltése volt
Gárdonyinak. Nem alkotott művészit egyikben sem. De nem is akart. Az ő
eszköze a toll volt. (Sándor Jenőj

JEGYZETLAPOK. (Egyetemi évek.) Ha visszagondolok egyeterm éveimre:
ülök a könyvtárban, ülök az egyetemen és hallgatom Horváth Jánost, Gom
bocz Zoltánt, Eckhardt Sándort; mindezeken fölül pedig sétálunk N.-vel a
Gellért-hegyen. Ez a négy esztendő egy beláthatatlan Gellért-hegy, soha véget
nem érő sétautakkal.

S most kiderült, hogy nem egészen igy volt. Rendezkedés közben rá
akadtam egy köteg régi levélre: apám levelei. Csak most látom, mennyit
kellett hivatalokba, mínísztéríumokba, ügyvédekhez szaladgálnom egy teker
vényes és bonyodalmas anyagi ügyben, malyben voltaképpen sosem ismer
tem ki magamat. És mennyi szemrehányás, szomorúan, szelíden, szígorúbban,
hogy mirndezt félvállról veszem, ehhanyagolorn, immel-ámmal csinálom.

Nagyon immel-ámmal csinálhattam: teljesen elfelejtettem. Nevekre buk
kanok: egy ókori tekercsen sem lehetnének: ídegenebbek, pedig nyilván jár
tam ezeknél az embereknél, ezekben az ügyvédi Irodákban. S minden, minden
kiment a fejemből.

Ilyesmik viszont élesen megmaradtak:
Valamelyik tavaszon állunk Ni-vel a Kelenhegyi úton, a Búsuló Juhász

alatt; este van, csupa fény alattunk a város. Baróti Szabóról, Verseghiről

beszélek, félkeZJhetetlen lelkesedéssel, s arról, mi lehetett az, amikor a magyar
vers megtalálta az antik mértéket: mi lehetett ez az izomfeszítő, tüdőtágító.

tavaszi boldogság.
Kis szél fúj, és érzem a tüdőm tágulását, az antik rítmíkát, a ruganyos

ságukat megtalált magyar szavakat; <olyan ez, mint a részegség.
Minden elmerült, megsemmisült, szétfoszlott, amiért -írodáloban ülnörn

és minisztériumokban előszobáznom kellett, s néha csak kellett volna.
De ez megmaradt, az ilyesmik megmaradtak: a Kelenhegyi út, a tavaszi

este Baróti Szabó Dávid és Verseghi, A kolonc leesik, a pelyva szétszóródik,
Csak az igazt dolgok maradnak meg. (r. gy.)

Fk.: Saód Béla - 3646-65. FNyV. 5. Fv.: Ligeti Miklós.



s Z E R K E S Z T Ű I Ü Z E N E T E K

Idegen szavak, - Mcstatu szarnunk CIkkelból az alábbi Idegen szavakat
magyarázzuk meg. Majsai Mór: A palesztinai szerithelyek hitelessége című

cikkében: Patrisztika vagy más néven patrologia az ókeresztény egyház
atyák korszakát felölelő irodalomtörténet Az elnevezés Gerhard tizenhetedik
századi evangélikus írótól "Származik. - A'e eklektikus eredetileg filozófiai
műszó, azt jelenti, klszemelő, vagyis olyan valaki, aki nem alkot új rend
szert, hanem a régi rendszerek elemeit állítja össze. A képzőművészetben

régi stílusirányzatok másolását, utánzását nevezik eklektikus stílusnak. 
Lokalizálás am. valaminek helyhez rögzítése; a régészetben valóságos vagy
Időbeli helyének megállapítása. Az eszmék és tények című rovatban:
mitosz, görög szó, aminek magyar jelentése. szó, beszéd, elbeszélés. Mai hasz
nálatában hitrege értelemben használjuk. A mítosz a vallás tárgyköré!hez
tartozó történet, amely általában az; istenek keletkezésére, életére, Illűiköd,é

sére vonatkozik. A mítosz szó azt is magában foglalja, hogy nem valóságos
tényt .mond el, hanem az emberi képzelet szüleménye, Amikor mito$ztalani
tásról beszélünk, ezzel éppen azt akarjuk mondani, hogy a szóbanforgó dol
got megfosztj uk azoktól a Iegendáktól, amelyekkel a fantázia díszítette fel
oket. - A paródia szintén görög szó, eredeti jelentése mellékének. Altalában
valami komoly tárgynak, szónoklatnak, irodalmi műnek stb. nevetségessé
tétele olymódon, hogy sajátságos kifejezéseit, fordulatait megtartva. azokat
eltúlozzák vagy valamilyen kisszerű tárgyra alkalmazzák. - A Napló rovat
ban Tombol' Tibor: Magyar emlékek a vatikáni könyvtárban című írásából:
A verso és recto a kódex-tudományban használatos elnevezések. A tudomány
cl kodexek egyes lapjait, tolioit, külön-külön tartja számon és számozással is
ellátja. Az egyes lapok elülső oldalát, tehát azt, amelyik a mostani könyvek
ben páratlan számot visel, nevezik recte-nak, míg ugyanennek a lapnak másik
oldalát, - mostani könyveinkben a páros oldalak - nevezik verse-nak.

Lekopogás, - Az az európar kultúrkorben általánosan elterjedt és tré
fásan még ma is alkalmazott babona, hogy "lekopognak valamit a fán" mi
tológiai eredetű. Az árja vallásokban általában a tölgyfa volt a főístenség

szent fája. Miután az asztalokat és általában a bútortárgyakat tölgyfából ké
szítették, a "lekopogás" voltaképpen azt jelentette, hogy azt, amiről beszél
nek, Isten oltalmába ajánlják. Az egyház természetesen mindenféle babona
ságot szígorúan tilt és ha valaki valóban babonás hittel végezné ezt a "leko
pogást'', természetesen bűnt követne el. Az esetek túlnyomó részében azon
ban nincs szó ilyen komoly babonás hiedelemről, csupán csak tréfás szokás
ról, és éppen ezért nem is esik annyira súlyosan latba.

T. F. Pécs. - A keleti ortodox egyházak közé az alábbiak tartoznak:
A konstantinápolyi, alexandriai, antiochiai és jeruzsálemi patriarkátusok jog
hatósága alá tartozó keleti szertartású keresztények; az orosz, szerb, bulgár
és román autokefális egyházak, amelyeknek élén színtén egy-egy pátriárka
áll. Ezekhez csatlakoznak még a nem autokefális nemzeti egyházak,' Görög
országban, Albániában, Georgtában, Cipruson, a Sinai-hegyen, Finnországban
és Lengyelországban, valamint néhány egészen kicsi csoport a világ külön
böző országaiban
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B. L. Szombathely. - A zt kérdezi olvasónk, vajon köteles-e a keresz
tény ember vérát ömlesztést eliogadni, ha az egészségének helyreálUtásá:hoz
vagy éppen életének megmentéséhez szükséges, annak ellenére, hogy valami
képpen viszolyog. ettől a gy ógymödtól. A moralisták véleménye szerint igenis
köteles, minthogy a vérátömlesztés ma már egy egészen általános gyógyászati
eljárás és életünk megóvását. valamint',testlegé;llzségünk épségben tartását
isteni parancs írja elő.

"f;;desanya. - Amit olvasónk levelében eipanaszol, az meglehetösen ál ta
lános jelenség. A féltékenység a családi életben nagyon gyakran úgyszólván
elkerüLhetetlen. Féltékenység nemcsak házasfelek között támadhat, hanem
fölmerülhet az idősebb és fiatalabb testvér között, fölmerülhet a gyermekek
és .a s2JÜlők vonatkozásában is. Amiről olvasónk ír, az a leggyakrabban elő

forduló esetek egyike. A kiskorú gyermek itt olyan értelemben féltékeny a
szüleire, hogy még azok egymás közötti kedveskedése is bántja, arról nem
is beszélve, ha a szülő másvalakivel, például rokongyerekekkel, aki esetleg
még ·k e resztgyer m e k e is, bánik kedvesen. Nevelői szempontból ez csak azért
figyelmeztő jel, mert egy erősen egocentrikus, tehát éri-központű alkat meg
nyilatkozása. Az én-központ ú emberek, mint tudjuk, nemcsak embertársaik
nak vannak igen gyakran terhére, de ők maguk is sokszor súlyosan szenved
nek e mi at t . A szülőknek éppen ezért, o ár nagy tapintattal, mindent meg kell
tenniök, ennek a lelki irányulásnak letompításárn. Persze, nem erőszakosan.

hanem úgy, hogy fokozatosan, olyan ütemben, amilyen ütemben a gyermek
értelme és egyénisége kifejlődik, tudatosítjuk benne ezt a hibás irányulást.
A tapintat persze nem jelenti azt, és erre olvasón k figyelmet külön is fel
hívjuk, hogy a gyermek .,h is ztéli k us kst öréseit" elkerülendő, a szülök rni n
den, a gyermek által, kifogásolt és mások felé irányuló gesztust elkerülnek
a gyermek jelenlétében. Ha ezt teszik, éppen az elrenkezőt érik el. Hiszen
éppen arra kell törekedniök , hogy a gyermek>ben minél inkább tudatossá vál
jélk, hogy nem egyedül "an a világon , hogy nemcsak a világ úgynevezett
,.anyagi javait" kell megosztania másokkal, (a családon belül éppúgy, rnínt
a társadalomban) hanem a szellemi javakat és az emberek szeretetét is .

M. K. Miskolc. - Minden katolikus érvényes misét hallgathat bármilyen.
a római Szentszék fennhatósága alá tartozó szertartású templomban. Magyar
viszonylatban tehát a Iatínszertartású katolikusok a g örögszer-tartás ú temp
lomokban és fordítva. Ugyanez vonatkozik a gyónásra és az áldozásra is .
A .t öb b í szentségek felvételénél azonban bizonyos egyházfegyeimi szabályok
vannak érvényben; amelyeknek értelmében azok fölvétele egy másik ritus ke
retében csak külön. saját illet.ékes egyihází engedéllyel tör-térshetik.

Hibaigaozítás. - Lőrincz Imre, akinek tollából a Vigilia márciusi számá
ban: Egy ,~lfelej tett költő, Vitnyédi Németh István címrnel tanulmány jelent
meg, annak k özlését ikérte, hogy a cikkben említett "Az áldozat" címú re
gény, az ismertetett költő műve, Arpádih.ázi Szent Margitról szól és nem
Szent Erzsébetről, amímt az elírás folytán a cikkben megjelent.
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