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UTAS JÓZSEF
kalocsai érsek

A SZENT
A magyar nemzet első koronás királya, Arpádházi 1. István: szent volt.

Neoénez nemcsak a történelem ragasztotta jelzőként a "szent" megkülön
boztetést, hanem ez szinte tulajdonneve. A magyarságnak - határokon beLül
es túl - ő "a Szent". Sokkat inkább, mint az olasz népnek az "ll Santo",
páduai Szent Antal, aki különben portugál' nemzetiségű volt és életének
csak utolsó tíz évét töltötte Itáliában.

Szent István vére és élete magyar volt. És szent lett, Magyar szent. EWbb
volt szeni, mint király. Amikor ll. Szilveszter pápa a királyi koronát meg
küldte neki, akkor már a szent apostolok közé sorozia őt. ,,-En csak olyan
apostoli vagyok, ő azonban igazi apostol" - mondotta a koronát átveva magyar
killdöttségnek.

Az apostolokat Krisztus választotta ki és adott nekik küldetést, de
"szentté levésükért", megszentelődésükért a mennyei Atyához imádkozott az
utolsó vacsorán főpapi imájában: "Szent Atyám... szenteld meg őket

... én értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek" (Jn 17, 17).
Ugyanebben a búcsúbeszédében adja Jézus a "szentnek" igazi képét a
l;i/,ághoz való viszonyáról. Az elvilágiasodott ember hajlandó "idegennek",
nem "életrevalónak" minősíteni a szentet. Mai világunkban ez a szemlélet
szinte közkeletű. "Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból" - imádkozta
Jézus, - "hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól". (Uo.)

A "szentnek" sémi alapszava : qodes, ami "elkülönítettet", "különbet"
jelent. A szent tehát a saját korának világában él, de benne - más, mint a
tömegember, kűlönben gondolkozik és cselekszik. Kiváló,elitember.

A mi Szentünk történelmi egyénisége, jelleme és életműve beszédes
szemléltetője ennek az evangéliumi fogalomnak. Évszázadának embere volt.
Ereiben fajtájának vére forrt. Értelme, szíve öszíntén fogadta a keresztény
igazságokat, és életét az akkortájt megújuló európai vallásosság, főleg a
cluny-i reform szellemében alakította úgy, hogy az ezredfordulón Európa
történeimét építő munkájában nemcsak a "segédmunkás" szerepét vállalta,
hanem "meste'rként" állta meg a helyét. Népének azt adta, ami állam
alkotásához addig leginkább hiányzott: magyar szentet adott az új hazának
és családjában megnyitotta a magyar szentek sorát. Fia Szent Imre, hitvese
Boldog Gizella; - ha vérségileg nem is, de szellemileg családjához tartozott
Szent Adalbert, Szent Gellért; a királyi trónon utóda, a nép számára szinte
"mása" - Szent László; majd Szent Margit "a feláldozott áldozat" a haza
oltárán; a keresztény középkor nagyasszony-szentje: Arpádházi Szetit
ETZsébet. Magyar szentek, szent magyarok. Nevüket nemcsak a történelem

óis111,eri, hanem szenteknek járó tiszteletet ad nekik az Egyhá?, a nép és a
társadalom.

Szent István király tiszteletéről Karsai Géza írt száz oldalas összefoglaló
tanulmányt' az 1938-ban megjelent Emlékkönyv III. kötetében. Az egyházi
tiszteletadás maradandónak szánt emlékei a templomok és egyéb Icultusz
helyek. Űsszefoglalóan azt állítja a tanulmány, hogy 29 hazai és 3 külföldi
megszűnt templomról és kápolnáról tudunk, melyeknek emléket a XII-XIII.
századtól kezdődően oklevelek őrzik, míg ma is létező 292 hazai, 17 kül
földi templom és 65 hazai, illetve 2 külJöldön meglevő kápolna tartja elevenen
Szent István király tiszteletét. A tudós tanulmányíró felsorolja részletesen is
Szent István tiszteletének hazai és külföldi egyéb kegyeleti, művészi, népi és
társadalmi tanúságtevőit.
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Szent István halálának 900 éves fordulója évében Serédi Jusztinián
bíboros hercegprímás a már említett Emlékkönyv I. kötetében ugyancsak
összefoglalóan írt arról, hogyan becsü/.te és becsüli a magyar nemzet szent
iéirályát. Szavai ma is panegirisz lendületével hatnak, s ezért az 1970. augusztus
20-án kezdődő jubiláris év megnyitó akkordjaként idézhetők: "Valóban igaza
van az Írásnak: 'Qui ad iustitiam erudiunt multos, [ulqeburü, quasi stellae
in perpetuas aeternitates.' Az értelmesek ragyogni fognak, mi,nt az égboltozat
fénye, s akik igazságra oktattak sokakat, tiindökölnek örökkön örökké,
miként a csillagok" (Dán 12,3). Ennek fényes bizonyítéka, hogy a Szent
Jobbon és egyéb ereklyéin, ünnepein, miséin és legendáin kívül szinte
megszámlálhatatlan monostor, templom, kápolna, oltár, kehely, miscrt~ha,

továbbá igen sok szobor, kép, zászló, harang, egyhází ének és ima, nem
különben számos vallásos és tudományos egyesület, intézet, alapítvány, vé~l'ül

sok helység, tér, u.tca, világi köUemény, színmű és keresztnév őrzi a szetit
királyemlékét. Benne a szent eloélaszthatatlam. a királytól. Ezért nevezték
mindig "szentkirály"-nak s ábrázolták: is ilyennek.

A mostani millenáris jubileum méltóan kíván csatlakozni a Szent ezer
éves tiszteletéhez.

* *
*

SZENT ISTVÁN INTELMEIBÖL

Tizedik fejezet. A kegyességről és irgalmasságról és egyéb jóságos cseleke

detekről. A jóságos cselekedeteknek rendje teszi teljessé a királyoknak koronáját,

és a parancsolatokban tízediknek tétetik. Mert a jóságos cselekedeteknek Ura,
maga a királyoknak Királya, míképpen ő égi seregének teljessége tíz karból áll,

azonképpen legyen a te életed forgásának is tíz parancsolatja. Kell, hogy a király

kegyes, irgalmatos és egyéb jóságokkal teljes és felékesített legyen. Mert a go

nesz és kegyetlen király hiába követeli magának a király nevet, mivel hogy
tirannusnak mondatík, Azért tehát szerelmetes fiam, én szívemnek édessége,

jövendő sar]nak reménysége kérlek, parancsolom, hogy mindenütt és mindenek
ben malaszttól gyámolíttatva nemcsak atyádfiaihoz és rokonaidhoz, avagy 16
emberekhez, vagy vezérekhez, vagy szornszédokhoz és lakosokhoz légy kegyelmes,

hanemha az idegenekhez is és mindenekhez, kik te hozzád jőnek. Mert a kegyes

ségnek míve téged mindeneknél nagyobb boldogságra vezet. Légy irgalmas min-
o denekhez. kik erőszakosságot szenvednek, míndiglen amaz isteni példát tartván

a te szívedben: irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Légy türelmes míndé
nekhez, nemcsak a hatalrnasokhoz, hanem a hatalom nélkül szűkölkodökhöz is.

Légy végezetül erős, hogy téged a jó szerencse felette föl ne emeljen, avagy
a rossz szerencse le ne verjen. Légy alázatos is, hogy az Isten téged felmagasz
taljon ilut és a jövendőben. Légy bizony mértékletes, hogy mértéken túl senkjt
ne büntess avagy kárhoztass. Légy szelid, hogy az igazságnak soha ellene ne állj.

Légy tisztességtudó, hogy szánt szándékkal soha senkit szégyenre ne vigy. Légy
szemérrnetes, hogy a gonosz kívánság valamennyi fertőjét, miképpen halálnak

ösztökéjét elkerüljed.
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TIMKÓ IMRE

A VÁNDORLÓ MAGYARSÁG KAPCSOLATAI
A KELETI KERESZTÉNYSEGGEL

A HONFOGLALÁS ELŐTT

(V-IX. század)

A vándorló ősmagyarságot - illetve azokat a népeket, amelyek sorában
magyar népünk etnikai elemeit kell keresnünk - az V. és a VI. századokban
már, pontosabban 465 és 558 között, három tényező révén érhették keresz
tény hatások:

1. A szomszédos népek részéről, akik már a magyarok letelepedése előtt,

a Fekete-tenger északi- és északkeleti partvidékein, a Káspi-tó és a Kaukázus
határolta vidéken, kapcsolatban voltak a kereszténységgel vagy maguk is
keresztényekké lettek. A Meotisban megtelepedett magyarság ilyen szorn
szédai közül különösen ki kell emelnünk az ibéreket (ibériai), vagy ahogyan
ma nevezzük leszármazottaikat. a grúzokat ; továbbá a gótokat (gothoi),
ezek sorában is az ún. .tetraxita-gótokat, az alánokat (alanoi), az absagokat
(absagoi), a kolchis-beli lázokat (iazoú, a zicheket (zékchoi) és azapsilákat
(apsiloi). ,

2. Kifejezett missziós tevékenység során, amelyet Bizánc a már meg
tért népek segítségével folytatott azok szomszédai között. Különösen az
örmények hittérítő tevékenysége volt jelentős. Nekik köszönheti a magyarság
egy része megismerkedését a kereszténységgel, talán első ,nemzeti nyelvű'

szeritirás- és zsoltárfordítását is. Egy bizonyos Quardusat (görög nevén
Theoklétos) nevezetű örmény püspök tevékenységéről megközelítően pontos
adatokkal rendelkezünk.

3. Közvetlenül Bizánc részéről. A keletrómai birodalom császári és
patriarchális fővárosa politikai, a vándorló népeket pacifikáló akcióitól elvá
laszthatatlan volt a hittérítő és egyházszervező tevékenység. Konstantinápoly
ezt a vallásos jellegű politikáját, különösen a Fekete-tenger környéki gyar
matvárosok: Bosphoros, Chersonesos, Phanagoreia és később Tomi közvetí
tésével gyakorolta. A vándorló nomádok támadásait részben elhárító, részben
a szövetség számára megnyerő akciók éppen úgy megérintették a Fekete
tenger vidékén megjelenő, ott bizonyos ideig megtelepedő, majd továbbvonuló
népeket, mint ahogyan szinte egyik sem tudta magát kivonni e politikával'
szerosari összetartozó misszionálás hatása alól sem.

Az etnikailag ural-altáji eredetű ősmagyarság alkotó elemei, - a törté
nelmileg elsőként ellenőrizhető őshazájukban, a Káma felső folyása és az
Ural-hegység között elterülő térségben, - együtt éltek olyan, Szibériában
még ma is megtalálható népekkel, mint a vogulok (manysik) és az osztjákek
íi;;antik), akikkel nyelvszerkezeti és szókincsbeli rokonságuk kimutatható.

A nyelvi szempontból finn-ugor ősmagyarság még vándorlása során török
(türk) elemekkel találkozott és keveredett. A honfoglalásig alakuló magyarság
ekkor vette fel törökös vonásait. Azok az elnevezések. ahogyan a legkorábbi
feljegyzésekben is szerepelnek, szintén ezt igazolják. A görög irodalomban
"turkoi", "ungroi", "urgoi" néven találkozunk eleinkkel. de leggyakrabban
azok sorában kell felismernünk őket, akiket gyűjtő néven: "onoguroi"-nak
(tíz ogur törzs) neveznek. Az európai népnyelvek is a görög elnevezést vették
alapul és formáltak belőle: ,vengry'-t vagy ,hungari', ,Ungaren', ,hongrois',
,ungheresi' és ,hungarians' szavakat.
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A "madar", vagy "madjar" név alán eredetű. A fejedelmi testvérpár
egyikének neve: "Muager=Mogyeri=Mogyer=Magyar" egyképpen jelenthetett
népnevet és személynevet is. Figyelemre méltó az a nyelvészeti felismerés, hogy
az alán eredetű "madar=madjar=mogyer" éppen úgy anyai ágon leszármazott
törzset jelent, mint az ,;ugor=ogur" török eredetű név, amelynek értelme:
anyai nemzetség. Ösmondánk a Hunor és Magyar testvérekről, - akik
személyében a magyarság őseit éppen úgy felismerhetjük, mint ahogyan az
ősi szevetség törzseit is felfedezhetjük - arról is tud, hogy egyikük az alán
fejedelem (Dula), a másik pedig a bolgár-török uralkodó (Helár) leányát
vette feleségül.

A vándorló ősmagyarság, - illetve annak etnikai elemei, - belső szerve
zetét illetően is jelentős változáson ment át a különféle finn-ugor és bolgár
török jellegű népekkel való érintkezés, törzsi szövetség, végül elvegyülés során.

újabb kutatásqk keresik a magyarság eredetére némi világosságot vető,

feltételezhető származása jelképeit megőrző adatok értelmezését és össze
függéseit. A "szarvasünő" - amelyben a ,csodaszarvas'-ra kell ráismernünk
- anyajogú társadalmi szervezet szimbóluma, Ma is, Észak-Szibériában élő
rokonaink körében "eme", vagy "emese" nöstény-rénszarvast jelent, vagyis
azt a szarvasfajtát, amely északon él és amelynek az a jellegzetessége, hogy
csak a nősténynek vannak agaricsai. A nemzetség-anya hagyományában
nálunk sem hiányzik: "Emese".

A finn-ugor jellegű magyarság azonban vándorlásai során török-bolgár
elemekkel találkozott és vegyült. A "turulmadár" (egy bizonyos sólyom
féleség) a délebbi, pusztalakó vadászok jelképe és az apaJogú társadalom
szimbóluma.

Gyakori a vándorlás-kori magyarság elnevezésében a hun-nal vaJó azo
nosítás, mint ahogyan a török megjelölés még a honfoglalás után is megmarad.
.,Turkoi"-nak nevezi a magyarokat a Bíborbanszületett császár, országukat
pedig "Turkiá"-nak. Ezt a címet viseli a Bizáncban felszentelt első magyar
missziós-püspök: Hierotheos is: "Turkia püspöke".

Az "onogur" (tiz ogur törzs) elnevezésre már utaltunk. Gyűjtőnév, amely
magyar eleink törzsi szervezetére, vagy törzsszövetségi hovatartozására utal.
Éppen a bolgárokkal való rokonsága a híradásokban azonositáshoz is vezet.
A pontesi bolgárokkal szoros kapcsolatban élő kotorgurok (hat törzs, kot, kut,
hut=hat) és oturgurok (uet, et, ot=öt; öt törzs) hun törzsekként szerepeinek
a feljegyzésekben : finn-ugor jelleget mutat etimológiailag ; hun-török-bolgár
kapcsolatot etnológiailag.

Bizánci és örmény történetírók, továbbá orosz feljegyzések tesznek
különbséget "fekete"- és "fehér"-ugorok kőzött. Ez a megkülönböztetés nem
faji, hanem részben társadalmi struktúrára utal, részben földrajzi elhelyez
kedésre, Társadalmilag: az anya- és apajogu szervezet megkülönböztetésére
szolgál mind a finn-ugor, mind a török népeknél. A fehér (ak) női nem meg
jelölése: így maradt meg kiemelő és megtisztelő megjelölésként a fehér
személy, fehércseléd, fehérasszony (Aksina). Pl. Gyula leánya: Sarolta=
Saruldu fehér sas-t jelent. A "fehér-ogur" régebbi, anyajogú-ezervezetben élő

törzset jelentett. Később a törököknél és a finn-ugor jellegű népeknél is
háttérbe szorul a női nem és fokozatosan alakul a társadalom apa-jogúvá, a
törzs férfitagjainak előjogai javára.

A "fehér-ogurok", vagy "fehér-magyarok" lehettek azok, akik Herakleios
császár uralkodásának idejében (610-641) már bejöttek a Kárpát-medencebe.
Ez az avarok bejövetele és megtelepedése után történt, ezért az időben később

bevándorló "saragur"-nak, "urog"-nak, vagy "onogur"-nak nevezett törzseket
_. akiket Priskos rétor feljegyzéseiből ismerünk és tőle tudjuk, hogy már
457 és 461 között követségeket küldtek Maiorianos császárhoz Bizáncba 
sokáig ún. második avar hullámnak vélve "késői-avaroknak" nevezték. Ma
már "ál-avar"-nak jelzett finn-ugor eredetű népben azokat az előmagyarokat
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ismerhetjük fel, akik az első, már a VII-VIII. században megtörtént honfog
lalást végrehajtották.

A "fekete-ugorok", vagy "fekete~magyarok" azok, akikről aNikon-féle
évkönyv megemlékezik, rnikor új hazájukba vonulva Kiev mellett elhaladtak.
Ez Árpád egész népe, vagyis az általunk ismert - valójában a második hon
foglalás - magyarsága. Ezek nem szállják meg a "késői avarv-nak nevezett
településeket. mégis a XI. századi helynevek és a temetők antropológiai vizs
gálatainak tanúsága szerint színmagyarok.

A tudományos kutatások mai eredményeinek fényénél azt kell őssze

f'oglalnunk, milyen körülmények között és milyen közvetítéssel találkoztak
vándorló őseink a kereszténységgel. Továbbá azt, hogy a missziók és a szom
széd népekkel való érintkezés során. mílyen rítusú volt az a kereszténység
amellyel a honfoglalás előtti magyarság megismerkedett. A bevezetőben

elmondott etnológiai és etimológiai vizsgálat kézvezető akar lenni a különböző

tőrzsszövetségekhez tartozó, különbőző népelemekkel érintkező, azokkal keve
redő vagy azokat magába olvasztó korai magyarság és a kereszténység kap
csolatának sokrétű megismeréséhez.

A magyarság "Meotis"-ban

Az eredetében finn-ugor, a honfoglalás előtt török-bolgár (hun) elemeket
felvett magyarság, amelyet a görög (ezt követve örmény és arab) források
.Jiunnoi't-nak, "turkei"-nak, vagy "ungrei"-nak, de leggyakrabban "onogu
roi"-nak neveznek - a Káma-Ural vidéki őshazából délfelé vonulva a
R'uhán-folyó mellékén a Kaukázustól északra telepedett le. A Fekete-tenger,
a Káspi-tó és a Kaukázus határolta vidék közigazgatási elnevezése "Meotida
Regio", vagy röviden "Meotis" volt. Etnológiailag szkíták lakta terület volt
ősileg. Kr. e. 600 körül a vidék a görög gyarmatok érdekszférájába kerül.
Magyar eleink megérkezése idején (V. sz.) Bizánc terjesztette ki a gyarmatvárosok
révén hatalmát fölé. 1

A kereszténységet a Szarmata-alföldön és a Kaukázus vidékén a törté
netileg ellenőrizhetetlen. de általános hagyomány szerint Szent András
apostol hirdette először.2

Bizánc térítésének közvetett hatókö rében

A vándorló, a birodalom határainál megjelenő, rövidebb, vagy hosszabb
ideig megtelepedő, majd továbbvonuló népekkel kapcsolatban Bizánc sajátos
politikai módszert követett. Ha hirtelen támadással zúdultak a határok ellen,
akkor haderővel verte le, békére és adófizetésre kényszerítette a támadókat.
Ha békés szándékot mutattak, megvárta. amíg barátságosan közelednek és
szövetséget ajánlanak fel. Ebben az esetben baráti szerződést hozott létre
ezekkel a népekkel, de ellenszolgáltatásul megkívánta a keresztény hit fel
vételét. Így kettős eredményt ért el: a politikai pacifikálással és a birodalmi
érdekkörébe vonással együtt teljesítette kelet fővárosa tudatos míssziós fel
adatát is: a népek megtérítését. A megtérített fejedelmekkel misszionáriusokat
küldött, akik előbb megtérítették a szövetséges népet, majd felszították azok
körében a további, a szomszédos népek felé irányuló hithirdető törekvéseket.
Mindezeket jelentősen támogatták a Fekete-tenger környéki gyarmat-városok
már megszervezett egyházai, amelyek további egyházszervezeteket létesi
tettek" a megtérítettek körében és azokat joghatóságuk alá rendelték. Így
történt ez az örmények esetében, akik, mínt első keresztény állam és nem
zeti egyház (280) hamarosan a Kaukázus-környéki népeket: ibéreket, apsilokat,
alánokat és hunokat térítik meg a keresztény hitre.4
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Azok a szerzők, akik a Fekete-tenger északi részén lakó népekről szólnak,
említést tesznek ugyan az "onogurok"-ról, de krisztianizálódasukat kifejezetten
nem írják le. Mégis - és éppen bizánci történetírók feljegyzése szerint 
bizonyosra kell vennünk, hogy a Meotis-ban megtelepedő magyarság előbb

közvetett érintkezésbe került a kereszténységgel szomszédai révén, aztán
került csak sor közvetlen kapcsolatra Bizánccal. továbbá szövetségre, misszi
onáriusok elküldésére. végül önálló egyházszervezetre és szentírásfordításra.
Mire alapíthatjuk ezt a feltevést?

A legszorosabb kapcsolatuk a vándorló magyaroknak történetük ezen
szakaszában a hunokkal volt. Ez a kapcsolat olyan szoros lehetett, hogy a
történetírók a magyarokat (onogurokat) a hunokkal azonos népnek tartják,
ezért azonos névvel nevezik vagy a .Jrunoi" és "onoguroi" neveket felváltva
használják törzsek megjelölésére.

A Kaukázusi vidéken tanyázó hunok között, igen nagy valószínűségszerint,
még Világosító Szent Gergely, az örmény apostol, hirdette az evangéliumot,
Azok a hunok, akik az Alduna me1lé húzódtak, Tomi püspökétől vették a hit
igazságait. Theotinos püspök sokat megkeresztelt közülük. Szent Jeromos a
IV. század végén írott egyik levelében bizonyosan a valóságnak megfelelően

állítja, hogy a "hunok tanulják a zsoltárokat"." Más görög történeti feljegy
zések alátámasztják ennek a híradásnak igaz voltát, mert a bízáncí misszíós
tevékenység igen korán kiterjedt a hunokra és a keleti egyház egyházszervező

gyakorlata szerint, hamarosan lefordítják az evangéliumot és a zsoltárokat
hun nyelvre.

A bizánci hittérítő tevékenység már a IV. század második felében keresi
a kapcsolatokat a hunokkal, de körükben jelentős missziós eredményeket csak
Attila birodalmának felbomlása, vagyis 453 után ér el. Ekkor szerveződik

meg a Fekete-tenger északi és keleti partján a pontosi hun birodalom. A
hunok között folyó krisztianizáló akciók a magyarságot is közvetlenül érint
hették, hiszen a magyar törzsek törökös vezetőrétege nem ok nélkül hangoz
tatta hun rokonságának tényét. László Gyula magyar történeti kutatónk véle
ménye ezt a jelenséget így összegezi: "A magyar nép bizonyosan beletartozott
a hun birodalomba. Ez egyúttal annyit is jelentett, hogy fejedelmi családja,
vezető osztálya a hunok soraiból került ki. Ezen kívül a bolgárokon és az
avarokon keresztül a magyar népbe jelentős számú hun elem kerülhetett."6

Az említett bolgárok lényegében azonosak az onogurokkal (tíz ogur
törzs), akiket felváltva neveznek "hunoi"-nak és "ugroi"-nak a történetírók.
A Magor- vagy Mogyer személynév mellett a Hunor nemcsak a monda
beli testvérpárt akarja jelezni, hanem egyben vagy két testvérnép neve
rejlik mögötte, vagy egyazon népnek kél' elnevezése."

László Gyulával abban már nem értünk egyet, hogya Káma-Ural tér
ségből, vagyis az első ismert őshazából való kivándorlás csak a VII. század
végén történt. Bizánci történetírók adatai szer-int eleink már az V. század
folyamán mutatkoztak a Fekete-tengertől észak-keletre. Annak azonban lehet
valami történelmi alapja, hogy a Meotis-ba érkező magyarok, akik az onogur
törzsszövetséghéz tartoztak, a VII. század végén a "kanagárok" (három besenyő

törzs) nyomására három részre szakadtak."
Az első rész: a "fehér magyarok", vagy "késői-avarok" lettek volna azok,

akikről Török Sándor legújabb kutatásai kimutatták, hogy már a VII-VIII.
században bejöttek aKárpátmedencébe, végrehajtva a magyárok első hon
foglalását. Ez lett volna a "csodaszarvas", matriarchalis társadalmű népe,
amely az avarok közé telepedve - a többi törzs-csoportoktól függetlenül -
részben közvetett bolgár, részben közvetlen bizánci hatásra ismerkedhetett
meg a kereszténységgel.

A szétszóródás második csoportja: a "fekete-magyarok" előbb az .Azoví
tenger partvidékére vándoroltak és csak később húzódtak Nyugat felé. Ez
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lett volna Árpád és Kursan magyar népe a második - vagyis a történel
mileg ismert - honfoglalás magyarsága.

A harmadik a szétszóródásból déli irányba húzódott volna s végül a
Kaukázusban telepedett meg. Előbb örmény ill. grúz hatásra kereszténnyé
lett, majd maga is beolvadt e két nép valamelyikébe.

Ha a bizánci történetírók adatait összevetjük ezzel a teóriával a követ
kező megállapítást kell tennünk: A magyarság - vagy legalábbis annak
egy része - már az V. század folyamán elvándorolt az őshazából és az onogur
tőrzsszővetségbe kerülve annak további sorsában osztozott. Az őshazában

maradt rész nem más, mint a "Magna Ungariá"-ban Julianus szerzetes által
megtalált nép. Az onogurokkal együttélő magyarságból egy kisebb rész
valóban délebbre hatolt és a Kaukázusban ténylegesen a XIV. századig
fennálló országot: "Gyeretyán király országát" alapította, amelynek népét az
említett időben dominikánusok próbálták Krisztus hitének megnyerni. A
későbbi időben ezt az országot népével együtt ugyanúgy tönkretették Timur
Lenk (Temerlán) hadai, mint korábban Magna Ungariát Batu-kán seregei.

A közeli szomszédság, vagy a termetre költözés mégis jelentős volt a
magyarság és a kereszténység kapcsolatában, mert a feljegyzések az örmények
eredményes missziój áról számolnak be a hun-onogur törzsek között."

Közvetlen szövetség Bizánccal

10Malalas és Ephesios görög történetíróktól értesülünk arról, hogy
.Tustinianos császársága idején (527-565) különösen nagy lendületet vett a
hun (onogur) törzsek megtérítése. Már a császár uralkodásának első évében
(527) a hunok királya Gordas (Ungorda, Garda, Gordias) megjelent Bizánc
ban és elfogadta a keresztséget A feljegyzések megemlékeznek arról is, hogy
a hunok "rhéx"-e a békét biztosító szerződések megkötése után gazdag aján
dékokkal és misszionáriusok kíséretében tért vissza országába és népét is
a keresztény hitre térni megparancsolta. Fivére, Muageris (Mogyer, Magyar)
azonban a pogány papok támogatásával lázadást szított ellene és a felkelők

megölték a királyt. Bizánc - a szövetség értelmében - bosszút állt a láz a
dókon, akik menekülésre kényszerültek. A császár a megmaradt keresztény
hunok számára püspökséget szervezett. Ekkor bizonyosan sor került a Biblia
és a zsoltárok hun (volgai bolgár) nyelvre fordítására és feltételezhető, hogy
bizánci szokás szerint a nép nyelvének használatára a liturgiában is.

A hun "rhéx" és népe megtérésének történetét a XIII. századig számos
görög, kopt, arab, etióp és latin nyelvű kompilációban is megtalálhatjuk.

A "hun"-"onogur"-"ogur"-"magyar" összetartozásra, illetve azoncsságra
kell következtetnünk ismét a megkeresztelkedett és keresztény testvére ellen
lázadt két uralkodó nevéből. Magyar történészek és nyelvészek sokat fog
lalkoztak a kérdéssel és megállapították. hogy Gordas-Ungorda név mögött az
"ogur" népnév rejtőzik. mint ahogyan a Muager=Mogyer is azonos a "magyar',
megjelölésével."

A "hun", "ogUI''' és "onogur" megjelölések, mint népnevek és az ezeknek
megfelelő vezér-elnevezések, olyan népcsoportokra, vagy törzs-szövetségek
tagjaira utalnak, amelyek a kialakuló magyarság etnológiájában részt vettek.
Mivel ezek a szomszédos, rokon, vagy azonos csoportok ugyanazon a vidéken
laktak és a feljegyzések szerint nemcsak eljutott körükbe a kereszténység,
hanem hierarchikus szervezetet is nyert, fel kell tételeznünk, hogy a magyarság
ősi elemei is megismerkedtek a kereszténységgel és részben felvették azt.
Ez a kereszténység pedig "bizanci rítusú volt.P

Ami a hun - és onogur püspökséget illeti, rendelkezésünkre áll egy
ugyan a VIII. századból származó, püspök-jegyzék," amelyadorisi gót
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metropólia alá tartozó Ilüspökségek névjegyzékét sorolja fel. A jegyzék azt az
állapotot tünteti fel, ahogyan a püspökségek a VI. században (Justinianos
császár uralkodása idején) még a kazár betörés előtt megvoltak. A kazárok
uralomra jutása után ugyanis Bizánc kénytelen volt a Fekete-tenger környé
kén a misszíós-püspökségeket újjászervezni. A Püspökjegyzék tanúsága szerint
tehát létezett "hun"-ok és "onogur"-ok püspöksége, amelyek a térítés ered
ményességét és a kereszténység fejlődő továbbfolytatását bizonyítják a bolgár
török jellegű, és hun rokonságet képviselő ogur-onogur-magyarság körében is.

Hogy a bizánci szertartású onogur-kereszténység továbbra sem semmisült
meg - bár az onogur törzsszövetség felbomlása után a magyaroknak avar
és türk hódításokat kellett elszenvedniök és később is különbőző, ugyan
rövidéletű törzsszövetségek tagjaiként éltek, mint asabirok, uturgurok és a
pontosi bolgárok közösségeben - mutatja egy másik közvetlen kapcsolat
Bizánccal.

Mielőtt még a bolgár-onogur vonatkozásokra, és ezek során a magyarok
és a kereszténység kapcsolatának korai tényeire áttérnénk, meg kell emlé
kezni egyadatról, amely bizonyos szempontból igazolni látszik a magyarság
egy részének déli, Kaukázus-vidéki megtelepedéset.

Talán az örmények közelében élő magyarság volt az, amelyet Theoklétos
(Quardusat) örmény püspök eredményesen térített meg Krisztus hitére. A
jelentős térítésről egy Zachariás nevezetű történésztől értesülünk, akit az
irodalom, - mint forrást - "Pseudo-Zachariás" néven említ, mert Egy
háztö?'ténete csak egy szír változatban maradt ránk." A szír forrás felsorolja
azokat a törzseket, amelyeket az örmény püspöknek sikerült a katechume
nátusnak megnyernie és sokakat kőzülük később meg is keresztelt. A
törzsek között szerepelnek az "onogurok", az "ogurok", "sabartok", "bol
gárok", "kuturgurok" a "fehér-ogurok" és a "fehér-hunok". Mindezeket a
törzseket összefoglalóan hunok-nak nevezi a szír forrás. iG A felsorolás után
értesít bennünket arról, hogy elkészítették a Szeritírás hun nyelvű fordí
tását is, Fel kell tételezni, hogy ez a fordítás örményeredetibőlkészült és ami
nyelvét illeti, éppen úgy lehetett török-tatár jellegű hun, vagy protobolgár,
mint finn-ugor jellegű ősmagyar. A fordítás elveszett és a híradásori kívül
más biztos támpontunk nincsen a tényre vonatkozóan. Csak azt tudjuk, hogy
Quardusat utóda, Makarios püspök még 14 évig térített és keresztelt a hunok
között."

A "türk-bolgárok" és az "onogundunok"

Az onogur-tőrzsszövetség felbomlása után a magyarok jelentős kapcso
latokat teremtettek a rokon bolgárokkal is. A bolgárok Bizánc politikai
hatáskörébe tartoztak és a VII. században bizonyosan voltak körükben hívei
a kereszténységnek. Herakleios császár uralkodásának idejében (610-641) a
hunok népének ura, akit a forrás bolgár fejedelemnek nevez, Bizáncba érkezik
és arra kéri a császárt, avassa be őt is hitének tanításába, A császár. meg
keresztelteti a fejedelmet (vezért) és "patrikios" címmel kitüntetve bocsátja
vissza népéhez."

Ai "hunok" urának, vagyis a "Bolgárok" fejedelmének személyére vonat
kozóan Nikephoros bizánci patriarcha ad eligazítást 619-ből származó ún.
"Breviárium"-ában. A híradás szerint a hun kyrios, akit "bolgár"-nak nevez,
nem lehetett más, mint Organas, annak a Kubrat-kánnak nagybátyja, aki
később Meotisban Nagy Bulgáriát megalapítja. Nikephoros még egy lépessel
tovább is segít bennünket a következtetésben, mert híradásában egy helyen az
"onogundurok uralkodójának"nevezi Organas-t. Ez alátámasztja azt a más
forrásból táplálkozó tudásunkat, hogy a meotísí bolgár birodalomban az
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onogurok (hunok, magyarok) jelentős szerepet játszottak. (Onogundur am.
az onogurok közé tartozó, A név' fennmaradt később is pl. Nándorfehérvár
elnevezésben l) A bolgár szövetséghez tartozó magyarok nemcsak politikai
kapcsolatban voltak ismét Bizánccal, hanem annak missziós tevékenysége
révén - a Meetis-i Bulgária közösségében találkoztak a bizánci szertartású
missziókkal.

A magyarak "kazár" fennhatóság alatt

Kubrat (Kurt) halála után - kb. 680 körül - a Meotis-i bolgár biro
dalmat megdöntik a kazárok. A magyárok is (mint a bolgár szövetségi törzsek
mind az onogundurokkal együtt) kazár fennhatóság alá kerülnek. A kazárok
a bolgárok egy részét arra kényszeritették, hogy Nyugat felé húzódjanak. így
értek a Duna alsó folyásához, ahol Asparuch telepíti meg őket legyőzve a
Felső-Moesiában akkor már otthonos szlávokat. A gótok még 787-ig meg
tartják függetlenségüket. Ezért tudta Bizánc újraszervezni az egyházme
gyéket úgy, hogy Doris metropoliáját tette meg a hierarchikus szervezet
~~~ .

A kazárok türelmesek voltak a különféle vallások iránt saját és vazallu
saik körében is. Ök maguk is több vallást követtek: az egyszerűbb ek sámán
hitűek voltak; a harcosok nagy része az izlámnak hódolt; az előkelők között
éppen úgy voltak keresztények, mint zsidó vallásúak, annak "karaita" for-
máját gyakorolva. .

A kazárok vallási türelmességére utal az un. "Kyrillos-Iegenda" adata is.
Ebben azt találjuk, hogy Kyrillos (Konstantinos), mielőtt morva missziójára
indult, ellátogatott a krimi Charsonesos-ba. Ennek környékén találkozott
azokkal a magyarokkal, akik, mint zsoldos-hadsereg a kazárok szolgálatában
állottak. Konstantin '- a híradás szerint - hirdette a magyarok között a'
kereszténységet és nem minden eredmény nélkül. Az időpontot - ha ez a
találkozás valóban megtörtént - 861-re kell tennünk, tehát arra az időre,

amely után a magyarság rövidesen nyugat felé húzódik és új szálláshelyet talál
Levédiában."

A vándorló magyarság első találkozása a szlávokkal

Valószínűleg még abban az időben, amikor a Meetis-í Bulgária szét
hullott és a magyarok a. kazárok alattvalói lettek, de későbbi nyugatra húzó
dásuk idején bizonyosan, - érintkezésbe jutottak keleti-szláv, vagyis ó-orosz
törzsszövetségekkel (druzsínákkalj"

Egyes vélemények szerint már előzőleg, mikor még megvolt az onogur
bolgár törzsszövetség, uralmuk alá hajtottak néhány dél-keleti szláv csoportot.
Ezek között lehettek a poljánok, a severjánok és a vjaticok.?'

E törzseknek a magyaroktól függése nem igazolható teljességgel, de az igen
valószínű, hogy az erdő-zónában lakó. szláv törzsek adót fizettek a magya
roknak. Ami az említett három nagyobb törzset illeti, azok akkor még kazár
fennhatóság alatt állottak, amikor a magyarok már függetlenítették magukat
a kazárok uralma alól és nyugat felé vonultak.F

A vándorló magyarok "Lebédiában"

A VII. század végétől a IX. század közepéig, a kazár uralom alatt élő

magyar eleink keleti rítusú kereszténysége háborítatlanul fennmaradhatott.
Lehetséges. hogy erre az időre esik az az elkülönülés, amely az egyre nyu
gatabbra húzódó magyarságból kiszakította az ún. "fehérmagyarokat", akik
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már (a tulajdonképpeni honfoglalás előtt) a VII-VIII. századokban, közvet
lenül az avarok után, eljutottak a Kárpát-medencébe és akiket "késő-avar"

néven tartottak. számon.23

A magyarság másik - feltételezhetően számosabb - része a Fekete
tengertől északra elterülő, a Don és a Dnyeper vidékén elterülő síkságra
húzódik, amelyet egyik vezéréről Levedi-ről, vagy Lebediás-ról Lebediá-nak
(Levediának) nevezett el. A kereszténységgel való kapcsolatában jelentős ezen
a szálláshelyén az alánokkal való találkozása, akikről már előző híradásokból
is tudjuk, hogy bizánci szertartású keresztények voltak. 2" A továbbra is
megmaradt bolgár kapcsolatok is erősítették a kereszténység terjedését, illetve
a meglévő fennmaradását magyar eleinknél.

E kettős kapcsolatnak ősmondaí emléke,- a már említett - Hunor
Magyar monda és abban is a testvéreknek házasságáról szóló híradás. Dula
alán fejedelem és Belár volgai bolgár uralkodó leányaival kötött házasság
rnögött szövetség, testvér-népek kapcsolódása illetve régebbi rokonság és
közös eredet tényei húzódnak meg."

A mondának valós történeti magva és néprajzi tartalma az, hogy akkor
kapcsolódik a magyarsághoz a kaukázusi alánok egy része: az "osetek",
akiket a mai "jászok" őseinek tekinthetünk, 26

A vándorló magyarök utolsó szálláshelye: "Etelköz"

A IX. század második felében a magyarok végleg függetlenné válnak
a kazár uralom alól. Megnövekedett erejükben vazallusokká teszik a ré
gebben szintén kazár uralom alatt álló törzseket, még olyanokat is, amelyek
nyelvileg különböznek tőlünk, mint például akabarokat.

Ebben az időben kezdik meg kora-nyugati kalandozásaikat. A magyarok
különböző német királyokkal kerülnek hol szövetségi viszonyba (például Arnulf
szövetségeseíként pusztítanak Morvaországban), vagy ellenségként, hadi konf
liktusba.

Szálláshelyük ebben az időben - és egyben a vándorlás utolsó állomása
is - Etelköz (folyamköz. amely területileg a: Dnyeper, Dnyeszter, Bug, Sze
pet és a Prut folyók vidékét jelenti). Életük nem zavartalan. mert egyrészt
a besenyők szorongatják őket; másrészt a dunai bolgárokkal kerülnek ellen
séges viszonyba. Ez utóbbiak azok leszármazottjai. akiket 679 táján Aspa
mch, Attila egyik dédunokája az Alduna vidékén lakó kelet-balkáni szlávok
közé letelepített, és akik a két század folyamán elszlávosodtak. 860 körül
befejeződött krisztianizálásuk is.

A magyárok számára az ellenségeskedés akkor válik tragikussá, ami
kor. a dunai bolgárok a besenyőkkel szövetkeznek. és - a régebbi baráti
viszonyt megszegő Bizánc tudtával és jóváhagyásával - a besenyők fel
dúliák a magyar szálláshelyeket és eleinket arra kényszerítik. hogvelhagyva
Etelközt átkeljenek a Kárpátokon és új hazát keressenek a ma-zuk sz.unár».

Az új hazát foglaló "fekete-magyarok". vagyis Arpád és Kursan népe,
bizonyosan tudott régebben ideköltözött rokonairól: a,fehér-magvarok"-ról.
vagy "késői avarokról", sőt nyugat felé irányuló korai kalandozásaí idején
azokkal újra i kapcsolatot is felvehetett. Mint Attila hunjainak. Baián. avar
jainak, és a 690 óta betelepült fehér-ugoroknak örökösei érkeztek eleink
a Kárpátok határolta medencébe, hogy a hegyek védte területen végleges
szálláshelyet biztosítsanak maguknak.

Az új és végleges haza etnolégíaí, politikai és vallási helyzete

A különböző törökös-jellegű törzsszövetségektől véglegesen elkülönülő

magyarság új .hazájában olyan területre érkezett, amely a IX. század utolsó
évtizedeiben (895-900 közé kell helyeznünk a honfoglalást ') földrajzilag,
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politikailag és vallásilag (ezzel kapcsolatban a rítusok liturgikus szempont
jából is) a nyugati Róma és a keleti Bizánc hatalmi versengésének övezetébe
esett. A magyarság, amely körülbelül fél évezredes előtörténete során csak
a keleti kereszténységgel érintkezett, bizonyosan magával hozta a bizánci
szertartású hit ismeretét és annak bizonyos elemeit.

Új hazájában egyébként találkozott bizánci- és latin szertartáshoz tar
tozó népcsoportokkal. Szükségképpen belekerült a hatalmi- és az egyház
politikai harcok feszültségí terébe. Hamarosan maga is megoszlott a keleti
és a nyugati vallási- és politikai érdekek küzdelmében.

E tekintetben az ország területén talált szláv és avar lakosság sem
volt egységes: a Dunántúlon és az Északnyugati-Felföldön latin rítusú
szlávokat talált (pannon-szlávokat, morvákat, szlovéneket), akiket már Nagy
Károly kényszerített megkeresztelkedni és letelepedni a Dunántúl mosoni
részein. A Duna-Tisza közén, a Tiszántúlon és Erdélyben a honfoglalás
korában keleti rítusú bolgár-szlávok éltek, akik között elszórtan jelenlévő

avarok és gepidák szintén a bizánci szertartás és egyházkormányzat érdek
körébe tartoztak. 27

Ennek a "kettősségnek" a magyarság elsődleges szókincsében is megvan
él vetülete, amennyiben az - legalábbis részben - a bizánci rítusú, kelet
balkáni szlávoktól került át a magyar nyelvbe részben kölcsönzés, részben
pedig tükör-fordítás útján. Ilyen szavaink nyelvünkben például a pap, a
kereszt, a keresztelni szó, vagy a szombat elnevezése. Ilyen tükör-szó például
él húshagyó, vagy a húsvét. 28

A magyarság először a keleti ritusú kereszténységgel találkozott

A vándorló magyarság Meotisban, Lebédiában és Etelközben - részben
a szomszéd népek és a törzs-szövetségek közvetítésével, részben pedig bizánci
missziók során - először története folyamán a bizánci rítusú keresztény
séggel találkozott, Az evangélium hitéről nemcsak számára érthető nyelven
szerzett értesülést, de szükségképpen voltak sorai között számosan, akik
elfogadták a keresztséget és hivőkké lettek.

A latin szertartású kereszténységgel csak 'a korai kalandozások idején
találkoztak eleink. Közvetlen hatások akkor érték a honfoglalókat. amikor
új országuk nyugati és észak-nyugati részeiben a pannon-szlávokkalés az
avarokkal kerültek kapcsolatba.
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FENYVESI FÉLIX LAJOS VERSEI

HONNAN KIABÁLSZ

Lábnyomodban alszik már a hó.
Dalod, erdők méhébe bújt.
Hát felém, honnan
kiabálsz?

Hiszen mindent
magaddal vittél:
tavaszt, szerelmet, fájdalmat.
A szomjas szél néha emleget,
ha bort inni betér hozzám.

A falakon az arcod élét
felette már a salétrom,
sejtjeidből nem őriz senki
morzsMwt vagy egy darabot!

Honnan kiabálsz mégis?
Még üres a tölgYfa-kereszt,
s áll a haláll türelmetlenül,
kezében kalapács, kapocs ...

ÁGYÁNÁL VIRÁG VAN

Hosszú folyosó, de vége nincs sehol.
Ki nem remél már: ágyánál virág van.
Táblás üvegablak, nyitva, mögötte rács.
A középső az élet: az a lámpa nem alszik el.

V árakozunk sokszor: asszonyra,
barátra, ellenségre, egyetlen anyánkra.

Hallgatom az esőt, szomorúbb, mint én vagyok.
lVlinden fehér, fe,kszünk benne csendesen.

A szek.l·ényben otthonról hozott rejtélyek.
A vászonkendőn enge&elmes kötés,
az ingen kezed simoga,tása
s egy idegességedben odatett kiskanál.

Pihenni kelleme; az apróságok játszanak,
mi jajgatunk; messze az álom.

Az aggastyán idő, zörgő csontjait
olajozont könnyeimmel.
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SZIGETI ENDRE

NYELVTUDOMÁNYUNK ÉS A CSILLAGOK
A nyelvi realitások ma is misztériumok számunkra.' Vagyis végső fokon

a nyelv csoda. Kutatása, művelése, alakítása: kultusz. És ennek a kultusz
nak megvan a maga tudománya: a nyelvtudomány. Anyelvtudománynak
van fejlődese és ebből a fejlődésből bontakoztak ki különféle ágazatai, irá
nyai. Nem vagyunk mindnyájan nyelvtudósok, én se, de a nyelv, anyanyel
vünk pedig leginkább mindnyájunk ügye. Tanulmányozása - Bárczi Géza
szavával élve - "mindenki számára öröm és kötelesség't.?

Öröm és kötelesség tehát, ha most felidézem Sajnovics János emlékét,
mert idén januárban volt kétszáz esztendeje, hogy Koppenhágában meg
jelentette azt a latin nyelvű könyvecskét, amit a nyelvészek röviden Demonst
rationak szoktak hívni és nem pusztán a magyar, hanem az egyetemes
összehasonlító nyelvtudomány szempontjából is korszakalkotónak tartanak.

Mit demonstrált, mit mutatott ki Sajnovics kétszáz évvel ezelőtt. Nem
kevesebbet, mint amit könyve hosszú elmébe" belefoglal és az első paragra
fussal még ki is egészít, vagyis hogy' "a magyar és a lapp nyelvazonegy
lehet, anélkül, hogy egymás beszédét megértenék". Megmagyarázza, hogy
"nem érti e kifejezésen a teljes egyazonosságot, hanem csak azt, hogy a
magyar és a lapp nyelv valamikor egy közös ősnyelvet alkotott, abban
együtt élt". Sajnovics "meglepő világossággal beszél a nyelvek rokonságáról
és elágazásáról, kimutatja, hogy idővel minden nyelv változik. kivált, ha a
nyelvközösségnek egyes részei elszakadnak egymástól. Ezzel a nyelvrokonság
helyes felfogására jutott".4

Sajnovics felismerése különösen akkor meglepő, ha felidézzük hazánk
akkori állapotát és a kor nyelvtudományának fejletlenségét.

Amikor Sajnovics 1733. május 12-én a fejérmegyei Tordason, tordasi
és kálózi Sajnovics János és Peyerl Erzsébet fiaként. megszületett, az ország
hárommillió lakosából alig egymillió-kétszázezer volt a magyar. Óriási
pusztaságok, ritkán lakott területek, külterjes mezögazdaság. A Habsburg
monarchia, túl a nemzeti felkeléseken. az ország katonai, politikai, gazdasági,
művelődési, egészség.. és szegényügyi megszervezésén fáradozik. És míg Kaunitz,
Mária Terézia révén a racionalizmus és a francia merkantilizmus szellemében
próbál újítani Magyarországon is, addig a katolikus ellenreformáció lendü
letében és főleg a jezsuita iskolahálózat nyomán sajátos barokk kép (image)
alakul ki a nemzeti tudatban a szent koronáról, a királyról, a nemzetről.

Mária országáról és ez még kétszáz év múltán is mítoszként tudott hatni."
Ez a szellem lengi át Fehérvárról azt a tájat is, ahol a Sajnovics család

húszezer holdas birtokán, a császárhű alispán és táblabíró nagyapa szerze
ményén gazdálkodik. Ezzel találkozik János Győrött a bencések ma is fenn
álló gimnáziumában, ez várja Budán is. ahol már a jezsuitáktól tanul
retorikát és poetikát. A kis Sajnovicsot azonban a matematika, a csillagászat
érdekli. Ezt is főleg a jezsuiták művelik. A tizenötéves fiú 1748. szeptember
24-én Mátyás testvére javára lemond vagyonáról és csak ötven forint év
járadékot tart meg. (Mátyás később ebből építi meg a ma is álló tordasi
katolikus templomot). Trencsénben, 'Nagyszombatban tanul, néhány évig
Pozsonyban tanárkodik végül szíve vágya' szerint Bécsbe kerül, ahol HeH
Miksa világhírű rendtársa vezeti az udvari csillagvizsgáló állomást. A csilla
gászat akkoriban olyan természetű érdeklődést keltett, mint ma az űrku

tatás. Királyok, hercegek, választófejedelmek, püspökök könnyen kaphatók
voltak arra, hogy távcsöveket szerezzenek be, megfigyelő tornyokat épít
tessenek, csillagászt tartsanak, sőt arra is, hogy ők maguk vizsgálják az
égi tüneményeket. akárcsak ma a TIT csillagászati körének lelkes fiataljai.
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1768-ban az izgatta a világ csillagászait, hogy minél jobb és töhb megfigye
lést végezhessenek arról az 1769 júniusára várt jelenségről, amikor a Vénusz
elvonul a Föld és a Nap között. VII. Keresztély dán király, maga is lelkes
asztronómus, az északi sarkhoz legközelebb eső dán felségterületen, Vardö
szigetén megfigyelő állomást állíttatott fel, oda expedíciót szervezett s arra kérte
Mária Teréziát, küldjön megfigyelőt az expedícióba. Hell maga vállalkozott az
útra és segítöül Sajnovicsot vitte magával, aki akkor már az egyik magyar
csillagdában, Nagyszombaton segéd asztronómusként működött. Miért éppen
rá esett a választás? .Minden bizonnyal azért is.. mert Hell külföldi nyelvé
szek munkáiból értesült arról a feltevésről. hogy a magyar, a finn és a
lapp nyelvek rokonságban' lehetnek. A feltevés nem volt megalapozva és
Hell a csillagászati expedíciót szerette volna felhasználni a kérdés eldönté
sére. Hell, aki Selmecen született, de már nem bírta tökéletesen a magyart,
Sajnovicsban jó segítőtársat remélt."

Nálunk akkoriban erre a lehetőségre, de még finn-magyar nyelvrokon
ságra sem gondolt senki. És nyelvészeink többsége Erdősi Sylvester János
protestáns professzor Sárvárott, 1539-ben kiadott műve óta Otrokocsi Fóris
Ferencnek a magyarok eredetéről szóló hírhedt munkájáig (1693) azt vall
ják, amit Geleji Katona István így fejez ki Magyar Gramatikatská-jában:
(1645) "A Magyar nyelv egy az Orientalis lingvák (keleti nyelvek) közzül ...
és semmi egyéb nyelvekvel az egy Sidon (zsidón) küvöl . .. rokonsága
nintsen", bár tudták, hogy "a' Babylon tornyának éppíttetésétől fogva,
mind az írásnak, s mind a' szollásnak módjában, nem kitsiny változást
szenyvedett ..."7 A héber magyar nyelvrokonságot még a nagy Révai is
vallotta akkoriban. Pedig külföldön már régen híre terjedt a vogul-osztják
magyar nyelvrokonságnak, amikor III. Iván Vasziljevics (1440-1505), Mátyás
király és Zsigmond kortársa meghódította Jugríát.. az osztjákek és vogulok
földjét és Mátyás követei is találkozhattak hódoló vezetőikkel a moszkvai
nagyfejedelem udvarában. Aeneas Sylvius Piccolomini (1405-1464), aki
1458-64 közt II. Pius néven pápaként uralkodott, Cosmographiájában (1503)
éppúgy felveti ezt a nézetet, mint lVIiechovi krakkói kanonok Tractatusában
(1517). Epp egy századdal Sajnovics előtt, egy hamburgi orvos és poli
hisztor, Martin Fogel (1634-1675) hívta fel a figyelmet a finn és a magyar
nyelv egyező sajátosságaira, ő viszont III. Cosimo toszkánai uralkodó ösz
tönzésére foglalkozott a kérdéssel s erről 1669-ben így ír" a fejedelemnek:
"... szerencsésen fölfedeztem, amit eddig, tudtommal, én előttem senki sem
vett észre, hogy a magyar és a finn nyelv egymással rokonságban van",
majd a nyelvrokonságot kiterjesztette a lappra is. Tőle függetlenül a svéd
Stiernhielm (1598-1672) is észrevette a rokonságot, de talán legjobban honfi
társának, Stahlenbergnek 1730-ban németül kiadott munkája hatott a tu
dományos közvéleményre. Ez a tudós a poltavaí csatában (1709) orosz fog
ságba került, majd Szibériába száműzték, ahol közel másfél évtizedig érint
kezhetett az észak-ázsiai népekkel, amelyeket hat osztályba rendezett. "Az
első vagy ujgur osztályhoz tartoznak - írta - az Európában lakó rnord
vinok, cseremiszek, permiek, votjákok, az Ázsiában lakó vogulok, osztjákek
és a barabai népek, melyek mindnyájan a finn, lapp, észt, magyar-székely
és a kevés megmaradt lív néppel együtt hajdan egy népet alkottak, amely
hez a hunok vagy az unok is tartoztak, kik szintén nem voltak tatárok".
Fischer szentpétervári akadémikus a magyárok eredetéről írt értekezésében
(1770) azt is észrevette, hogy nyelvünkben török, indiai és perzsa szavak
is találhatók, így a magyar isten szót az óperzsa jisdan szóból vezeti le, amely
jó istenséget jelentett.

Itthon ezekre a sejtelmekre és tapogatózásokra az egy Huszti .Andráson
(1755) kívül nemigen figyeltek fel. Se :Bél Mátyás, se Pray György, a két
nagy történész, de még Révai Miklós, a történeti nyelvtudomány első kép
viselője se akart akkor még tudomást venni északi nyelvrokonainkról.?
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A fordulat a csillagoknak vagy inkább a csillagászat divatj ának kö
szönhető: enélkül Sajnovics aligha kerülhetett volna érintkezésbe a lappok
kal Vardö szigetén, ahol Hell Miksávai 1768. október ll-e és 1769. június
27-e közt harmincnyolc hétig tartózkodott. A csillagászok nemcsak a Föld
es a Nap közötti távolságot álIapították meg, (egyedül az összes megfigye
lők közül, csodával határos szerencsével) hanem - a lapp-magyar nyelv
rokonságot is. A többesszám használata nem véletlen, mert Sajnovics rnun
kájának létrejöttében igen nagy szerepe volt Hell Miksának, aki a szigetről

írt egyik levelében (1769. április 6.) már-már rousseaui lelkesedéssel ír a
természethez közelálló lappok és a magyárok rokonságáról: "Jóságos Isten,
ki gondolta volna, hogy a lapp nemzetben ugyanattól az anyától született
testvéreket találunk? Magyarok ők, testvéreink, a mi magyar nyelvünket
beszélik, a régi magyar viseletet hordják, a mi ősatyáink életét élik, az ő
erkölcseik szerint ..." Sajnovicaról meg így ír: ,.Igen, igen képes rá, hogy
szemelvényeket írjon és nagyon örülök, hogy őt választottam utam kísé
r§jéül, mert képes volt ily tökéletesen, ily rövid idő alatt megtanulni a
lapp nyelvet","

A mai ember valóban csodálkozik, hogy Sajnovics ilyen rövid idő alatt,
egészen minimális tudományos segítséggel, mintegy az expedíció mellék
termékeként le tudta rakni a magyar-lapp összehasonlító nyelvtudomány
alapjait. Sajnovics a hosszú sarki éjszakában, gyertyafénynél kezdte meg
munkáját, kezében mindössze Kanut Leem trondhjemi professzor dán-lapp
szótárával és .nyelvtanával, amit Koppenhágában úgy kapott ajándékba. A
mai nyomtatott kurzív betűkhöz hasonló gyönyörű írásával feljegyzett úti
naplój ából és leveleiből kiderül, hogy voltaképpen különbséget sem tudott
tenni a finnek és a lappok között, mint ahogy akkor a norvégek sem. Mi
előtt nekilátott volna a szógyűjtésnek, előzőleg élesszemű néprajzi megfi
gyeléseket végzett. A két tudós sokat vendégeskedett a lappok közt, gyakran
ők látták vendégül lapp barátaikat. Elképzelhető, milyen nehéz lehetett a
nyelvtanulás és ugyanakkor a két nyelv összehasonlítása, hiszen Leem köny
vét csak az használhatta volna, aki legalább a dán nyelv kiejtését vala
melyest ismeri. De Sajnovics még csak a szabályokat sem tudta. Szorgalmas,
kemény tanulással feküdt neki a dán nyelvnek és nyelvtannak Kauriing
dán lelkész segitségével, majd hozzálátott a lapp szavak gyűjtögetéséhez

és a magyarral való összehasonlításukhoz. A szigetről visszatérőben ki kel
lett kötniök Mauersundban, ahol Daass, egy Karjaiából származó finn misz
szionárius segítségével kibővítette az ősfogalmakra terjedő szógyűjteményét

s meghallgatta, hogy egy lapp hogyan mondja el a Miatyánkot. De a vál
lalkozás így is rengeteg szorongással járt és Rellnek egész tekintélyét latba
kellett vetnie, hogy Sajnovics a nagy küzdelemben le ne törjön."

Eletveszélyes utazás után érkezett vissza Hell és Sajnovics 1769. október
19-én Koppenhágába, ahol a legnagyobb elismeréssel és kitüntetésekkel fogad
ták őket, utóbb utcát is neveztek el róluk. A Koppenhágaí Tudományos Aka
démia, a Trondhjemi Tudós Társaság tagjaivá választotta a két magyart.
Sajnovics már januárban megjelentethette könyvét, amelynek tizenkét,
következetesen felépitett fejezetében nem érte be a korábbi nyelvösszehason
lítók kezdetlegesen szűk kelléktárával, a szóegyeztetésekkel, hanem a nyelv
rokonságban döntő szóhoz 'juttatta a nyelv legszívósabb, legjellegzetesebb
anyagát, az alaktani és nyelvtani szerkezeti elemeket is. "A nyelvhasonlító
munkájának csak a grammatikai egyezések vetnek szilárd alapot, biztosítanak
tudományos hitelt" - állapítja meg Zsirai Miklós s vele együtt örömmel
fűzhetjük hozzá, hogy ezt a felismerést elsősorban Sa~n<Nicsnak köszönhetjük."
Munkája nyomán Gyarmathitól, Révaitól, Regulytól kezdve magyar nyelv
tudósok pleiádjai tisztázták a finn magyar nyelvrokonságot, s ezzel felbecsül
hetetlen szolgálatot tettek a magyar nyelv történetének és az egyetemes
nyelvtudománynak is.
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Sajnovics éleslátása - bár könyve természetesen nincs hiba nélkül 
annál is csodálatosabb, hiszen akkor még nem bontakozott ki az a filológiai
mozgalom, amelyet Friedrich August Wolf teremtett meg 1777-től kezdve;
nincs még finn filológia; Franz Bopp még nem adta ki a szanszkrit nyelv ige
ragozásáról szóló könyvét (1816), melyet Ferdinand de Saussure az "össze
hasonlító nyelvtan" kezdetének nevez; Jacob Grimm sem alapitotta még meg
a germanisztikát (1822-36) és Dietz sem vetette meg az újlatin kutatások
(1836-38) alapját. Röviden: nem volt még mai értelemben vett nyelvtudomány.

Talán éppen ennek és egy magyargyalázó frankfurti röpíratnak" tudható
be, hogy a magát már akkor is "álmokban hintázni szerető Hunniában"
a kortárs történészek és nyelvészek közül csak kevesen (Pray György, Révai
Miklós, Gyarmathi Sámuel) ismerték fel a Demonstratio tudományos és
nemzeti [elentőségét, Az írók közül is csak néhányan (Molnár János, Dugonics
András, az Etelka szerzője, Kerecsényi Nagy László) fogadták lelkesedéssel.
Nyelvészeink a század végéig alig vesznek tudomást róla: így Kalmár György
vagy Beregszászi Nagy Pál erlangeni egyetemi tanár sem, aki nem is olvasta.
Bessenyei, Pápay Sámuel, Horváth István egyenesen elutasították az északi
rokonságot, amelyet nem tudtak összeegyeztetni az ősi magyar dicsőség utáni
vágyakozásukkal. Ezért írhatta Orczy Lőrinc csípős versikéjében: "Te pedig
csillagász; bár akárki lehetsz,' Kedves rokonaidhoz tüstént visszamehetsz,
Vélek száraz halból készült málét ehetsz, Mert lám ítéletet nyelvünkről nem
tehetsz."

Az általános visszhang tehát a bécsi magyar arisztokrácia elismerése,
és néhány magyar tudós és író lelkesedése ellenére a köznemesség soraiban
inkább kedvezőtlen volt. Sajnovics elkedvetlenedett. Rendjének 1703-ban pápai
rendelettel történt feloszlatása után az esztergomi egyházmegye papjaként
Budán telepedett le, 1778-ban még kiadta Idea astronomiae című népszerűsítő

csillagászati könyvecskéjét, szeretett volna az 1777-ben Budára helyezett nagy
szombati egyetem tanára és "Magyarország csillagásza" lenni, amelynél szebb
cimet el sem tudott volna képzelni magának. De' Pintér Jenő Magyar
Irodalomtörténetében tévesen teszi meg egyetemi tanárnak. Nem lett belőle.

1785-ben halt meg, ahogy kezdte, nagyszombati segéd csillagászként. Mint a
legtöbb pionírnak, neki is meg kellett elégednie az utókorral. A tordasi
kastély falán ez a tábla hirdeti emlékét: "E házban született 1733. május
12-én Sajnovics János nyelvész és csillagász, az összehasonlító nyelvtudo
mány kiváló úttörője. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Társadalom és
Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat 1958."10

Jegyzetek: 1. FeroanaJnd deSlaiUSSUlre: Bevezetés ae általámos riyelvészetbe, Oondolat.
1967: - 2. lMlrezi Gém,: iElnNti rnegnyí ró, A MaJgym- Tudomátnyos Akadérnía Nyelv- és
Irodalomtudományí Osznályánaüc Közleményeí, IV. köt. 3~4 simm.. különlerryornat. - 3. Jo
arinis sajnovícs. S. J. TOirdOl,scensis e Cornítatu Alba Regalensi, BJegiae Scientta,rum
Socí.euatís Had'n1en",is, et NiJdlrosielllisis socn Demonstrauio. Ida.cmr.a, trnzaroeum et LaPIPIOI:1IUim
Idem Esse. Reg:itae Scietntlial1Ulm Societatt Danieae Praetecta Hatfniae Mense Januario Anno
MDCCLXX. Hafniae, TypiS Or'phamotropihí! Regii, excudnt Ge;rhaird. Giese Salioath. - 4. A
m2gjyaJr nyelvtudomány kez:!kónyve I. köt. 3·. rüz, Pápay .rozser: A magyae nvelvhasonrítás
története. BIP. A MagyM' TtudJomán:yos AkaJdiémiJa kiladálSla 1922. - 6. V. Ö. Hóman-Szekfű:

M'a<gya,r történet VI. köt, E:gy'etemi Nyomda, Bp. - 6. Dr. EmU Kisbán: Johann Sajnovics
Leben und Wenk eínes Ull1ig1aJrisclhen Bahnbrr'eche'I's und Gelerten, Pray BJendtönténeti MUl1Ika
közösség HUlrlJgáriJa, 1943. - 7. SlZathmálri rstvan: A magyar stüísztnoa útja. Gondo,Jat, 100L 
B. ZS!i·ml1 Mj,kIós.: A magyaír nveívtudománv haladó hagyományai, a Magyair Tudományos Aka
diémiJa NyelIV- és Ilmc!a:JJomtudiormányi Osztályántuk K16·~I'€mlé!n.yei IV..köt. 3-4 szám. - 9. "Gl'osse
WahirihJeiten UlOO Bewefse" sitb. "A malgy'acr"oJ<: ;nagYlra vannak ae; Ő keleti szánmazásnrkkaj, pedig
csak a rniInJa[J b12JOllliyitottá·k ,I1ájulk, hOlgy hazájuk tulajdonkóppcn a Jegesi-tenglelr vidéke, édes
testvéreik a latP:pok., a vad slz~bériai népek". - .10. V. Ö. T101l'das~ól a Salr1klkörig. Új Ernber
1955,. JUTI>. 26. Kunslztelry Gyucla.: Sajnovi,cs ünnepség TOJ;'dasIOlIl, Uj Ernbrír, 1'95'9. jun. 1: Kun
szerv Gyula: JubillieuiIni kiilI1'l,lnldluJás 'I1olndlasll1a, Új Ember, 1~6'O, máj. 22. Egy tudós szerzetes
szellemá öröksége: S. Gy. új Embell', 1970. máj. 31.

A felebaráti szeretet lépcső az Isten iránti szeretethez.

Szent Agoston
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PÉNZES BALDUIN

HARSÁNYI LAJOS ÉBRESZTÉSE
Még életében tantárgy volt élete és költészete a katolikus iskolákban,

szinte kivétel nélkül elismerő bírálatok követték köteteit, az új hatkötetes
magyar irodalomtörténet pedig meg sem említi. Amilyen elnéző volt vele a
maga kora, annyira elutasító az utána következő. 1942 óta kötete sem jelent
meg, versei is csak a Vigiliában és az Új Emberben, Ezért öröm ez az új
kötet, a Toronyzene, Harsányi Lajos verseinek gyűjteménye Rónay György
gondozásában és az Ecclesia kiadásában.

Harsányi első verseskötetéről, az Új vizeken (1908) címűről. Bánhegyi Jób,
Harsányi évtizedeken át volt barátja, verseinek legjobb ismerője ezt írja:
"Igazi eredeti hangot, vagy formaújítást e kötetben hiába keresünk." A modern
költő a következő évben megjelent kötetben, "Az élet muzsikájá"-ban kezd
kibontakozni. Ebből a kötetből való ez a néhány sor:

Harangzengéskor rebben a lelkem.
Benn nagy, ősrégi, szent himnusz árad.
De értem azt is, mikor valahonnan
Vadul fölbúgnak a gyárak.

(Holdvilág és villanyfény)

Adynál a tárnák a lélek kiismerhetetlen és félelmetes mélyei, itt a
gyárak. De az biztos, hogy Harsányi fülében nem a gyárak, Ady tárnái búgtak
e vers születésekor. I

A költő 1908 nyarától két évig Eszterházy Miklós herceg káplánja és
gyermekeinek nevelője. Három oknál fogva is fontos ez a két év Harsányi
számára. Itt kiélhette a költészetét annyira befolyásoló pompaszeretetét; meg
ismerkedhetett a Hansággal .és a telet Budapesten tölthette. Miért fontos az
utóbbi? Mert módot adott arra, hogy megismerkedhessen pesti irókkal, köz
tük Kosztolányival, Kárpáti Auréllal, Hevesi Sándorral, Márkus Lászlóval. Az
Eszterházy operapáholy gyakran állt Harsányi és íróbarátai rendelkezésére
s az előadások utáni vendéglői beszélgetések is tanulságosak lehettek egy
fiatal pap-író számára. Író barátai arra nem tudták ugyan rávenni, hogy
pesti lapokba írjon, de kapcsolatba lépett az 1909-ben indult kitűnő katolikus
Élettel, melyet akkor Pethő Sándor szerkesztett, sőt Sik Sándorral, Koszto
lányi Dezsővel, Erdős Renéével egyik belső munkatársa lett,

Ilyen előzmények után jelent meg első igazán jelentős, Rónay György
szerint minden utána következőnél is jelentősebb köteter "A Napkirály
rokona" (1911). Ady a halál rokona, Harsányi a Napkirályé, Istené. Tehát
világfelfogásban: Ady-ellentétesség. De például költői attitüdben? Feleljen

-o maga.
J ó illatú szent olajakkal
Gladiátorként kenem. lelkem,
E:s várok, hogy koszorúimat
Merész fejemre föltehessem.
S ha kész leszek, az arany-kaput
Megdöngetem hétszer merészen.
Kijönnek értem, s diadallal
Bevonulok egy tűzszekéren.

(Az arany-kapu előtt)

Igen, Nietzsche-Ady-féle emberfeletti ember áll az aranykapu előtt, olyan,
akit, mint az örök szépség keresójét, lélek-paloták építőjét, titokország tornyai
várják.
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És a költői nyelv és stílus? "Az új költői nyelv legnagyobb ősztőrizője 
rrja Harsányi - Ady Endre volt, A fiatal papköltők Prohászka .eszméit hir
dették, de költői nyelvüket Ady költői stílusa bátorította." Persze nemcsak a
papköltőkét. A szavaknak, szókötéseknek, jelzőknek, az egész költői szem
léletmódnak és kelléktárnak ekkor már más költőknél is Ady-s íze van. Ady
nyomán van ekkor már "magyar szímbolízmus". Ebbe illeszkedik bele "A Nap
király rokona", és ahogy Rónay írja: "nem is csak periférikusan, hanem mint
eredeti és a maga pillanatában egyáltalán nem jelentéktelen színfoltja".
Ugyancsak Rónay finom értékelése szerint: költői értéke nem abban van,
hogy belőle valamiféle "diadalmas világnézet" olvasható ki, "hanem abban,
hogy az Isten-élményt és a papi élményt egy ... királyság-lovagság mítosz
és egy nap- és arany-szimbolika autonóm költészetébe sikerült transzpo
nálnia. Mint ahogyan a kötet második ciklusában ,A titokzatos palotát-ban is
sikerült a léleli belső életét, küzdelmeit, kisértéseit, aszkézisét és felszabadu
lását a misztika ősi hagyományainak szellemében, de a szimbolizmus hangulati
és formanyelvén újra fogalmaznia."

S az arany szimbolika mögött szemérmetesen rejtőzik a költő. A
reneszánsz képeken stilizált a környezet, élők az emberek. Harsányi is ragyo
góan stilizál, de nemcsak a környezetet, ebben élő önmagát is. Oka lehet ennek
az is, hogy a pap, még ha költő is, másoknál jobban kontroll alatt áli, Ezért
aztán "a sárgaruhás asszony" is kevésbé asszony, mint inkább a papra lesel
kedő kísértés szimbóluma, akárcsak a titokzatos palota", a lelke ablakai
alatt ugató fekete kutya. Legmegragadóbb Vigilia című verse. ez a kísér
tésben helytállásért könyörgő imádság bibliás, liturgikusan magasztos dikció
jával. A lélek tárnái helyett szívesebben énekli a hitben és erényben való élet
szépségeit. Már e kötetben találunk e nemben igen szép verseket (A nagy
lakoma). S megjelennek a Hanság-motívumok, most még kevés impresszio
nista színnel, sok stilizáltsággal.

Harsányi vallomása: "A megmerevedett, rozsdás katolikus költészet
csónakját új vizekre akarom vinni. Új hajón, új vitorlákkal, új szelekkel, de
a régi aranyrakománnyal." E kötetben a szándéka sikerült s ezzel - mint
Bánhegyi írja - "kiemelte a katolikus vallásos lírát a hitbuzgalmi folyó
iratok szerény színvonalából."

Hogy ez mennyire így van, az eddigieken kívül fényesen bizonyítja
Harsányi leghíresebb kötete, a "Hagia Sophia" (1913). Ennek létrejöttében
kőzrejátszott az, hogya bécsi Eucharisztikus Kongresszus (1912) rendezősége

elhatározta, hogy albumot ad ki az Oltáriszentségről írt versekből. Egy ilyen
írásra Magyarországon Prohászka Ottokárt kérték Jel, aki a kérést Harsá
nyihoz. irányította. Meg is írta a kívánt verset "Aria a titokzatos himnu
szokból" címmel. Ez adta az ötletet, hogy mind a hét szentséggel foglalkozzék.
"A tudományt - írja erről - elneveztem Doktornak, a művészetet, kissé
magyaros ízzel, Délibábnak, a hitet Diakonusnak. A főszereplő természetesen
én lettem, a költő-pap. Elindultam ezek kíséretében a hosszú vándorúton,
hogy megfigyeljem. hogyan viselkedik három társam a hét szentséggel való
találkozáskor."

Ez adja hát a keretet és a cselekményt, s a kissé sablonos megoldást:
mikor a tudomány és a művészet tanácstalanná válik egy-egy szentség előtt,

a hit sürgetésére közbe avatkozik a pap és keresztel, gyóntat stb. Első látásr"
szembeötlik a dantei hatás, de Dante pokoljáró drámaísága, történeti és
metafizikus mélysége nélkül. Viszont magával ragadja az olvasót az extatikus
költői szemléletmód, a dikció emelkedettsége, ünnepélyessége és sodró dina
mikája. .. Ezek a tulajdonságok akkor fénylenek igazában, ha a megelőző

kori vallásos költészet példányaival vetjük össze. Rónay joggal felrója a
teológiai mélység hiányát. De engem jobban zavar, hogya megigézett hármas
szemléletmód, a tudományos, művészi és hívő elhatároltsága, kontrasztja,
jellegzetessége elég halovány.
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(Öszi kívánságok)

Már-már biedermeieresen negédes a "Falusi tanácsok", amelyben vadá
szatra, horgászásra, a boglya tövében való álmodozásra buzdítja önmagát; és
a "Szeress aludni", amelyben az idilli élet szinte minden kelléke - a méhes
hársfaágból rótt heverőjén Horatiust olvasó költő, a téli zimankó elől enyh
helyet adó kandalló - jelen van. Mindez nem jelenti azt, hogya régi remiriisz
cencíák elő-elő nem törnek. A fent idézett horatiusi "Öszi kívánságok" szom
szédságában olvasható "A temetésen", melyben a "sírni, sírni, sírni" dallama
bujkál.

A költő, mivel érzékeny szemmel és szívvel nézi a körülötte levő vilá
got, az életet, korán találkozik a halállal. Harsányi annál korábban, rnert

Mégis nagy vállalkozásnak tartom, hogy Harsányi a liturgia világát és
jeirendszerét Igy bevonta a költészetébe. ~s úgy vonta be, hogy el tudta
kerülni mind a három reá leselkedő veszélyt. Tartózkodott a teológiai termi
nológia ballasztjától, a szónokiasság pedig éppúgy nincs verseiben, mint
didaktikai túlhangsúlyozottság. De van bennük a legmagasabb líra emelke
dettségéből, a mesék naiv tisztaságából s a költő-lelkipásztor emberi jóságából
és részvétéből. Aki végigjárja a költővel a hét szentség világát, úgy érzi
magát, mint az áhitatos zenekedvelő egy szép templomi hangverseny hallgatása
közben. A földi terek felé emelkedik s maga is megtisztul a szféra fehérsé
gétől.

A Toronyzene (1917) kötet jellemző verse a "Falun ilyen a halál". Ennek
második része, a "városi haiallal" szembeállított "falusi halál" mutatja
Harsányi falu-vonzalmait, de azt is, hogy idilli szemléletével a valóság egészét
nem tudja átIogrii. Lehet, sőt biztos, hogy látott ő "idilli" halált is, az élet
váucznatatlanságában megnyugvó. jámbor ráhagyatkozásban csendesen elszuny
nyadó haldoklót. De a halál falun is halál és nem szomorúfűz és kakukkfű.

Csak 1920-ban kerül falura, mikor is Rábapatona plébánosa lesz. Majd
ezután történik meg az, amit emlékezéseiben ír: "A falusi egyszerűségben

költészetem is egyszerüsödni kezdett. Csapongó képzeletem nyugodtabb szár
nyalást 'vett. A liturgia roppant szépsége, színgazdagsaga mellett kezdtem
észrevenni a természetet, az egyszerűség szépségeit is. A nagy szimbólumok
Iakultak, a távoli színes látomások helyett élesebben rajzolódtak ki a valóságok.
Mintha megcsömörtöttem volna a túlzott szépségtől, dekadensnek éreztem a
Iinomságokat. Búcsúzni kezdtem tőlük."

Már most, e ciklus írásának idején. Ennek bizonyítéka a falusi élet
jelenségeinek belépése témakörébe. "Magyar táj", "Magyar tél", "Magyar
pap" s az említett "Falun ilyen a halál" címü versei említhetők itt. Mind
ezeket még a győri Káptalandombon, s gyermekkori nosztalgiával és a meg
szépítő measzeség érzésével írja. Ezért lesz idilli a halál és idilli a falu. De
ezekben a versekben a fa már valóban fa, a nádas valóban nádas, a táj
is magyar táj, mégpedig nyugat-dunántúli táj. Azok a kötelékek is szaka
doznak, amelyek Adyhoz fűzték költői attitüdben, stílusban, verselésben s
megjelenik Horatius és Berzsenyi bölcsessége (lehet-e e tájon hűtlen lenni
hozzájuk?).

Az Adytól való eltávolodás már majdnem teljes "A boldog költő" (1926)
kötetben. A költő-übermensch alacsonyabbra szállt és meglelte a műves költők

műfaját, a szonettet, és meglelte a bölccsé érő költők, különösen a Berzsenyi
égtáján élő költők "kerüld a város lüktető zsivaját", "légy kevéssel ITleg
elégedett", "az arany középszer" filozófiáját. És a Horatius-Berzsenyi-féle világ
adekvát kifejezési formáját. Valóban messze jutott Adytól. De annál terme
szetesebben, mert az ő világa nem Harsányié, Ime most így szól a dal:

ILyenkor csendes, esteledő szobádban
öreg kandallód rőt tüze fölsziporkáz,
s barátod szólni kezd s élesztgeti drága
régi világod.
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mint a templom közelében élő kisdiáknak volt alkalma megrendülni a fa
lusi temetők nyitott sírjainál s később, mint felszentelt pap, sokszor állt
haldoklók és halottak mellett. Emlékezéseiben írja: "A pompázó temetések
eltörölhetetlen nyomot hagytak lelkemben. Bennük látom gyökerét egész
halál-misztikámnak." Bennük, a "De profundis" (1927) és a "Túlvilági balla
da" (1936) ősforrását is.

A "De profundis" kerete a következő. A halál után a lélek kiszáll az
űrbe, ott találkozik a Sátánnal, aki a hét főbűnnel vádolja. A lélek már
már kétségbe esik, amikor feltűnik előtte az őrzőangyal képe. Erre meg
erősödik és elmondja, ha vétkezett is, hű maradt Isten tízparancsolatához.
Megjelenik Szent Mihály, elűzi a Sátánt, a lélek pedig a mennyország kü
szöbére lép. A "Hagia Sophia" folytatása ez, de annál sallangtalanabb és
bensőségesebb. Sok megrendítő részlete van, köztük legmegragadóbb saját
halálának leírása. Egészében nagy katolikus vers.

Á tercinák, háromsoros versszakok Dantéra utalnak, hangulata is sok
ban a középkorra, de ide utal a műfaj is. A középkor szerette a halál-témát
és igen érzékletessé tudta tenni a test és a lélek, az ördög és angyal, ember és
halál közötti párbeszéddel. A Nádor-kódexben, Forseus püspök látomásában
éppúgy, mint itt, angyal és ördög vetekszik a lélekért. De a középkori hasonlók
sokkal didergetőbbek. Itt megnyugtató a halálra érett és felkészült ember nyu
godt halál-szemlélete. A falu valóban sok mindenből kigyógyíthatta Harsá
nyit, ezért írhatta a "De profundis" végén:

Az életem még nyárszakában pompáz,
.a kertemben díszborsók illatoznak,
az élet szép, a föld nem siralomház.

A "De profundis"-szal a költő eljutott a mennyország kapujáig. "De mi
van a küszöbön túl? Azt gondoltam - felel a maga feltette kérdésre
úgy tudom némileg érzékeltetni, sejtetni az üdvösséget és a kárhozatot,
ha lerombolom, illetve felmagasztalom mindazt a szépet és jót, amit az em
ber földi életében érzékszerveivel szépnek és jónak látott". A jó így min
dent hall, lát, az elkárhozott semmit. Ez a "Túlvilági ballada" mondani
valója, s egy ifjú az epikus kompozíciójú, de egyébként lírai műnek a hőse.

Egyszerű bája, népies áhítata sok részletét teszi emlékezetessé. ízeIítőül a
. föltámadás talán antropomorf, de finom ábrázolása:

Mert ez az üdvösség a Menny,
mihez mást nem kell tenni:
megkapni mindent, ami jó.
Mindent, mi rossz, feledni.
Tengerbe hullni, mint a csepp.
Istenben - Isten lenni.

A harmincas évek gazdasági válsága, mint gazdáikadót személyében
is érintette, de még inkább meggyötörte azt a szűkebb-tágabb közösséget.
amelyben élt. S "ebben az időben - írja - már nagyon felhős volt az ég
Európa fölött. A láthatáron felbukkant Hitler démoni alakja. Úgy éreztem,
közeledik az új összecsapás apokaliptikus lovasa." Mindez szinte kényszerí
tette, 'hogy közéleti költővé váljék. Szocializmusa természetesen a koráé, s
ha vannak is kemény versei, nem forradalmi. Mégis megütközést keltett
hivatalos fórumokon és cikkeiért egyheti jelképes fogságot szabott ki rá a
bíróság. És jellemző a kőltőre, ami ezután történt. Hóman ku1tuszminiszter
levélben értesítette Breyer győri püspököt, hogy kegyelmi úton töröltetui
akarja a büntetést, de a jövőben jobban vigyázzon a költő. pi püspök
rábeszélésére a törlést elfogadja, de a püspök nevében írt levélről

igy ír: "Megírtam, hogy a büntetés törlését elfogadjuk, de Breyer
püspök arra nem vállalkozik, hogy Harsányit figyelmeztesse óva
tosabb és helyesebb magatartásra. Ö, a püspök csak helyeselni tudja,
ha papjai a szegény néposztály érdekében felemelik szavukat, és az evan-
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gélium szellemében pártjukra állnak." E hangot és viselkedést akkor tudjuk
igazán méltányolni, ha ismerjük individualista, arisztokratikus, pompaked
velő egyéníségét, grófi és hercegi udvarokban, a győri Káptalandombon el
töltött éveit.

E kor ciklusa a "Mi cha él" (1933), és ebben legismertebb a "Jönnek a
barbárok", e zsoltárosan ismétlődő, zsoltárosan komor vers. a hitleri bor
zalmakat megsejtő félelem megnyilatkozása, a korabeli pódíumok állandó
darabja. Harsányi nagy versek gyűjteményének tartotta a kötetet. A maguk
korában inkább azok voltak, mert ma már kiütközik szónokíasságuk is,
szavalásra írottságuk is. De ha aktuális hatékonyságukat figyelmen kívül
hagyjuk is, csupán esztétikai szemmel nézve sem méltatlanok írójukhoz.

De van e versek között bensőségesen lírai, mint a "Tavaszi síp", amely
ben hiába vonul fel az erdő és mező mínden dalos, tavasztjelző madara,
ide nem hoznak tavaszt. Vagy az ,,0 líra, líra!", amely tele van vágyako
zással a mindenkiben vágyként élő és az életünktől oly más idilli élet után.
Remek vers az "Úszi szántás", az ember és természet őszéről.

Még két kötet verse jelent meg: a "Holdtölte" (1938) és az "Esteli kör
menet" (1942). Juhász Gyulának ajánlott "Mint a fuvola panasza" cím ű

versének egy strófája:

Babilonban örökö1c a vizek.
Rabok ülik a partját.
Húros szerilkei egy öreg füzfára
egyenként felakasztják.

Mint a babiloni fogságba hurcolt zsidók dalnokai a 136. zsoltárban, s
mint e folytonosan sötétedő években a magyar költők legjobbjai. S ha még
szólnak is, mint ő is, ír a rossz ruhájú, téltől-nyártól szenvedő bejáró-diák
ról (Falusi diák), a hatalmát vesztve semmivé vált egykori gőgös potentátról,
az öregedésben fokozódó elmagányosodásról (Elmennek a vendégek), a ter
mészet és élet őszéről - és mily kevés rikító vagy művirág színnel,
dikcióval. általánossággal, mennyi őszinteséggel és megtisztult egyszerűség

gel! Pedig érzékszervei most is nyitva vannak a színek és illatok befogadá
sára, hiszen ekkor írja "Falusi templomok illata" círnű szonettjét, talán
legtöményebb impresszionista versét.

Szükségét érzem még idézni a "Három munkanélküli balladája" néhány
sorát:

A három munlwnélküli
vadul megrázta öklét,
és átkozta a gyára1cat
és átkozta a tőkét

és átkozott minden urat,
aki anyjában megfogant.

Hát idáig is eljutott a költő.

Csak a jelen gyűjteményben olvasható a "Fegyverletétel" és a "Csillagos
ég" eddig könyvben meg nem jelent jó néhány szép verse. Ereje fogytával
természetesen fogyatkozott költői ereje is, mégis olyan versek is olvashatók
itt, amelyek a gondolatok súlyával, az érzések mélységével, a tartózkodás
kevésbeszédével szinte az egészből kiemelkednek (Ovidius Tomiban, Béke
kötés). Témájuk az eddigiek, de mind határozottabb a visszatekintés az élet
re, a számadás, a közelgő vég, amelyre nyugodtan készül, hiszen

A vak földön is volt nehány
világos estem,
de mindig a Te nagy, egész
világodat lestem.

(Már készülődöm)
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Betegségében fogadalmat tett, hogy száz szonettet ír Szűz Máriáról,
Szent Józsefről s a többi kedvelt szeritről. Sok belőlük az Uj Emberben
jelent meg. Amennyire szép fogadalom, tökéletesen annál megvalósíthatat
lanabb. Kissé merev bizánci szentképek ezek -- hasonlóan odaadó mű

vességgel - hacsak a szentkép helyébe nem lopózik a magyar világ. Mint
a Szent Donátról szólóban a szent helyett énekel a magyar vidékről, a párt
fogó helyett a pártfogoltról.

Harsányi ízig-vérig lírikus, "de ki-kirándul más műfajok területére.
Cikkeiről. melyek miatt meglett a baja a hatóságokkal, már szóltunk. Több
éven át volt a Dunántúli Hírlap szerkesztője, más katolikus lapokba is dol
gozott. "A halálfejű pille" című kötetben vannak legsikerültebb ,novellái.
Említésre méltó regényei a "F,ejjel nagyobb mindenkinél" és az "Égi és föl
di szerelem". Verses elbeszélései közül "A nem porladó kezű király" a leg
sikerültebb. Két drámája: a "Doktor Orbis" és az "Alvó Isten".

E rövid áttekintés is elég talán annak igazolására. hogy Harsányi Lajos
igazi költői tehetség volt s munkássága ki nem iktatható része irodalmunk
nak. Erről persze igazán csak az győződhet' meg, aki olvassa is alkotásait.
Mivel pedig a régi kötetek ma már alig hozzáférhetők, erre majdnem egye
dül a Toronyzene ad lehetőséget.

Kitűnő válogatás ez nemcsak azért, mert nyújtja a költő legszebb ver
seit, hanem azért is, mert a válogatás megmutatja írójuk emberi és költői fejlő

dését is. Jó eligazító a versekhez Rónay György bevezető nagy tanulmánya,
amelyben a költő önéletrajzának felhasználásával képet rajzol az író életé
ről, jelleméről. költői fejlődéséről, leméri e költészet esztétikai értékeit az
általános magyar irodalom mértékével. A lényegig hatol le ez a vizsgálódás
és szenvtelenül tesz mérlegre jót és selejtest. Különösen Harsányi régebbi
olvasói találják túl magasra állítottnak a mércét és "részvétlennek" a bírót,
de ezzel emelte meg igazi és bőven meglévő értékeinek hitelét.

DOMBLAKÓK

Négyen a dombon.
A tuss-színű ég hajunkra ejti
habos fátyolvirágát, szikrázó fürjteit.
Szavát csak hárman értjük:
,,'l'itieket régen ismerünk
idetartoztok a tájba.
Az ifjú asszony vendég,
majd őt is megszeretjük."

Beljebb húzódtak a domblakók
szívós kövek alá,
a többi költözőben.
Egy-két ősz mossa meg arcát ajándék-napokban.
Még ismertük apioníreket,
kik az első oszlopokat leverték.
Valami szépség lobogott rajtuk
lehet, csak elfutó mosotu,
a megtalált örömből.

Láthatatlan prizmákon lebegnek
a domblakók:
V égérvényesen és halhatatlanul.

Hunyadi István
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PELSŐCZY FERENC

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI
AZ EZREDIK ÉV KÖZFELFOGÁSÁBAN

Vannak a történelemnek olyan periódusai, melyek szellemi gazdagsá
gukkal vagy különlegességükkel messze kiemelkednek a többiek fölé. Szent
István ilyen rendkívüli szellemiséggel telített korban szervezte meg esz
menyeken felépült királyságában népét és hazáját: abban a korban, mikor
a még egységes keresztény világ Krisztus születésének és keresztre feszít
tetésének első évezredes ünneplésére készült. Fiához és örököséhez írott
Intelmeiből világosan megismerhetjük korszakalkotó személyiségét.

Szent Agoston tanítása és az ezredévforduló

A természetfeletti beállítottságú középkort uralkodóival és népeivel
együtt Szent Agostonnak az Isten Országáról (De Civitate Dei) írt tanítása
hatotta át, melyet az ezredévforduló kapcsán a X. és XI. században külő

nös figyelemmel értelmeztek és alkalmaztak. E tanítás lényeges ismerete
,nélkül nem is értékelhető a maga valóságában Szent István király személye

és műve. Szent Agoston tanításának fő alapját az Isten országa uralmának
és a sátán hatalma végleges leverésének várása alkotta. Gyökerei visszanyúl
tak a zsidóság messzianikus eszmevilágába, s végigvonultak az újszövetségi
szentírás szövegein. Az egyházi irodalomban is hol reálisan, hol transzcen
dentálisan megfogalmazva számtalan változatban találkozunk a közelebbi
vagy távolabbi jövőre vonatkoztatott ágostoni eszmevilággal. Az ókorban és a
középkorban egyaránt csodálatosság, titokzatosság és félelmetesség vette körül
ezeket a dolgokat. Nagy elővigyázatossággalés tartózkodással nyilatkoztak akár
az egyikről, akár a másikról. Szerit Pál az Antikrisztusról, mint "mysterium
iniqttitatis"-ról beszél, clairvauxi Szent Bernát .caeiestia secreta"-t emle
get.

A középkor az eschatologikus hagyományt az Apokalipszis-kommentá
rokban és a szibillai jóslások kifejtésében mutatja be. E kettő egymásra
kölcsönhatást gyakorolt.

A két forráson kívül időnként nánikszerű hatást keltettek az úgyne
vezett "égi levelek". Különösen azokat fejtegették, melyekben Krisztus a
vasár- és ünnepnap megszentelését sürgette, s annak mulasztását súlyos
büntetéssel fenyegette. A szereplő büntetések az Apokalipszis és a szibillai
jóslások kifejezéseivel és formáival álltak rokonságban.

Szent Agoston a fantázia és értelem zabolátlan hullámzását és a CSalJOn'
gó agyafúrt misztikát, mely az ó- és újszövetségnek a világ végéről' szóló
megnyilatkozásait eltorzította. kifeiezetten visszautasította a Ticonius Apo
kalipszis-kommentáriához való csatlakozásában. Ez az áll ásfoglalása nem
azt az ezeréves időszakot érintette. amelyben Krisztusnak a földön ural
kodnia kell, hanem azt a népies félreértést, ami ennek az ezeréves uralko
dásnak a módiát és megjelenési Időpontját illeti. Szent Agoston határozott
c:ága a középkor praktikus világnézetére nagy jelentőségű befolyást gya
korolt.

A chiliazmus formái

Krisztus ezeréves birodalmáról két nézetet kell megkülönböztetnünk.
Az első a keresztény ókorban a messiási reményekből kiindulva azt a fel
fogást vallotta, hogy Krisztus rövidebb vagy hosszabb idő után ismét visz-
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szatér, s az igazak összegyűjtésével és feltámasztásával egyezerevIg tartó
örömteli békebirodalmat fog felállítani a földön. Ezalatt a sátán az alvilág
ban tehetetlenül meg lesz kötözve, miután a római birodalom bukásánál
az Antikrisztuson keresztül minden hatalmát latbavetette a keresztények
ellen. Az ezeréves ünneplés végén a sátán még egyszer szabaddá válik,
és félelmetes borzalmak közepette bekövetkezik az utolsó ítélet. A másik
nézet Agoston és számos egyházatya írása alapján elvetette ezt a földiesen
elgondolt chiliasta birodalmat. E "spirituális" nézet szerint az ezeréves bi
rodalom Krisztus tanításával és kereszthalálával köszöntött be, lelki közös
ség alakjában. Ennek feje és királya Krisztus, aki egyházában, a Civitas
Dei-ben uralkodik lent a földön. Az ördög ez időben meg van kötözve,
amennyiben nem gyakorolhatja egész hatalmát.

Az egyházatyák· dogmatikus és spirituális erőinek előtörése ellenére
a régebbi chiliazmus nagyobb hatást gyakorolt a középkor politikailag és
történelmileg praktikus nézetvilágára. A keresztény hagyományokba átszár
maztak a középkor sajátságos szíbíllináí és egybeolvadtak a sabbath-birodalom
elképzeléseivel, mivel míndegyik nézet képviselője és előharcosa a várva
várt hatalmas békefejedelem volt. Itt lép fel a valóságos keresztény ural
kodó eszményképe, melynek típusát Agoston élénk színekkel rajzolta le,
az utókor pedig tovább alakította, s mely a középkor politikai és történelmi
nézettárának egyik legérdekesebb alkotásává vált. A krisztusi birodalom
nak és isteni uralkodójának vizsgálódásával egyenlő érdeklődéssei jelenik
meg a borzalmak korszakának és sátáni fejének jellemzése. Sorozatosan
megfigyelhető, hogy a két hatalom szembeállítása időben és tartalomban
az ezeréves birodalom különböző meghatározásaitól függ. A középkori tör
ténelmi források vizsgálása kapcsán könnyen megállapítható, hogy ezek
az elméleti változatok milyen befolyást gyakoroltak politikai események
kialakulására és személyek állásfoglalására. Az Antikrisztus és a béke
császár szembeállását a Civitas diaboli, illetve a Civitas Dei élén hisz
torizálva a történelmi jelenbe ültették át. Rajtuk keresztül ítélték meg a
személyeket és eseményeket, melynek sokszor fanatikus pártoskodás és
ellenségeskedés lett a következménye.

Békefejedelem és. aranykorszak

A békefejedelem, mint Krisztus képviselője és előharcosa, vezeti az
aranykorszakot. Sokféle jelzővel illetik a történelmi kútfők: kegyes, igaz
ságos, békés király, illetve fejedelem; máskor jelképes névvel: Melchisedek,
Dávid, Salamon, vagy ősi császárcímekkel: a haza atyja, augustus.

Az igazi uralkodói ideált, melynek minden keresztény uralkodót jel
lemeznie kell, Szent Agoston tana fejtette ki. Mint családatya, régi pátri
árkák példaképeként, szeretetben, alázatban, békében, igazságban és szabadság
ban gyakorolja hatalmát alattvalói felett, s annyira uralkodik, mint szolgál.
Az ágostoni tanokat tovább bontakoztatta Nagy Szerit. Gergely és Pseudo
Cyprian, kiknek "imperator felix" fogalmát különösen a Karolingok csá
szárai pártfogolták. Ez az uralkodói ideál különben az egész középkori
felfogást centrálisan uralma alatt tartja. és elválaszthatatlan kapcsolatba hoz
za az igazságban és békében boldogan uralkodó királyt az aranykorszakkal.
S mindennek a legerősebb kritériuma az ágostoni fogalomnak az a kü
lőnleges értelmű békéje, melynek tettekben kell megnyilatkoznia: "Mond
hatjuk. hogy minden dolgunknak végcélja a béke ... Valóban azt kell mon
danunk, hogy ennek az országnak a célja, amelyben legfőbb javát birto
kolni fogja, vagy a béke az örök életben, vagy az örök élet a békében"
(De Civ. Dei, XIX, 11). Ez a béke a harmónia állapota. mely kiterjed az
élő és élettelen teremtményekre, és hozzájuk kapcsolódva az Isten akara
tából kapott minőségben részt vesz az Istentől rendelt nagy egységben és

528



módszeresen kífejlesztve gyümölcsöző lesz az erkölcsi, a politikai és a tár
sadalmi életben egyaránt. Tehát a béke a legfőbb jó, mely szinte egyértelmü
az örökélettel (De Civ. Dei XIX, 23). Eppen ezért ősidőktől fogva a béke
megtartását az uralkodó leglényegesebb feladatának tekintették. A keresz
tény evangélium békeüzenet. Agoston különleges összefüggésbe hozta ezt
saját eszményvilágával. mely éppen azért volt becses, mert ezeken az érté
keken nyugodott.

A legszorosabb összefüggésben áll a békével az igazság fogalma, melyet
Isten akaratának alárendelve, akaratban és cselekvésben, valódi engedel
messég és alázatosság szellemében kell gyakorolni. A béke fejedelmének
.;rex iustus"-nak is kell lennie, és az igazságnak az aranykorszakbanaz Ő

vezetése alatt uralkodnia kell. A békének és az igazságnak az uralkodóhoz
való viszonyulása teszi nyilvánvalóvá az uralkodónak az egyházhoz és ta
nításához való viszonyulását is.

Antikrisztus és vaskorszak

Az Antikrisztus fogalma az eschatologikus tárgykörben igen bonyodal
masan alakult ki. Atlagos érvényesülése a középkorban nem volt egészen
egyértelmű. Sok alkalommal az Antikrisztus fogalmát kollektíve a hite
hagyottak megjelölésére, máskor a sátán eszközeinek: membra, nuntii,
socíi, [autores, filii, spiritus, discípuli egész sorára, ismét máskor transz
cendentálisan az Apokalipszis Góg-Magóg népeire, vagy hisztorizálva a ke
resztény népeket pusztító hordákra, vagy éppen egyes személyekre vonat
koztatták. Az Antikrisztust néha ördögtől megszállott embernek, máskor a
sátán megtestesülésének vagy fiának tekintették, ellenképként Istennek Krisz
tusban való megtestesüléséhez. Ősi időktől kezdve egymást követő több
Antikrisztusról is beszéltek, kik közül a legutolsó lesz a valódi. Ez a nézet
históriai szemléletet nyert életeleven formában a szibillinák által, és adott
értelmezést a mindenkori jelennek megfelelően. így sorozatban és retege
ződve egész rendszer alakult ki a vaskorszakokból és az ezeket váltó arany
korszakokból. valamint ezeknek előharcosaiból, miként ez a középkori szi
billai jóslatokból ki is tűnik. Gyakori volt az a vélemény, hogy az Anti
krisztus fellépése csupán az évezred letelte után egy kűlőnlegesen kiválasz
tott pillanatban, az ezredik év körül várható. Kétségtelen, ilyen számítások
és vélemények mindig újra gyártodtak. Minden időben szerepeltették az
Antikrisztust, és ellenerejét, a béke fejedelmét, és az adódott vagy kombi
nált előjelek szerint , beleszötték az aetas aureának vagy ferreának köze
ledtét, és csak abban bizonytalankodtak, hogy ez-e az utolsó Antikrisztus,
illetve a világ végét jelzi-e. Az események és személyek politikai megítélése
ezekhez a szempontokhoz igazodott, mint ez számos esetből, de külőnösen

az ezredév környékén kitűnik. Ha az elméletileg kiszámított, vagy jelekből

következtetett katasztrófa mégsem történt meg, a várakozást későbbi időre
tolták. mert ebben már nagy gyakorlatuk volt. A középkori királyok és uralkodók
igen ügyeltek arra, hogy nyugodt kormányzásuk érdekében is ne az aeias
[errea gonosz uralkodójának vagy zsarnokának, hanem az. aetas aurea bé
kés és igazságos uralkodójának minősüljenek az egyház és a nép értéke
lése által.

Az ezredévforduló és a néphiedelem

A Jelenések könyvének 20. fejezetében olvassuk: "Láttam, hogy egy
angyal szállt le az égből, akinél a poklok kulcsa volt, kezében pedig nagy
lánc. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, aki nem más, mint az ördög,
a sátán, és ezer esztendőre megbilincselte. Letaszította a pokolba, bezárta
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és lepecsételte, hogy félre ne vezesse a nemzeteket, míg el nem telik az ezer
esztendő. Azután rövid időre szabadon engedi. Akkor trónokat láttam, azok
ültek rajtuk, akikre az ítéletet bízták. És láttam azok lelkeit, akiket Jézus
tanúsága és Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és
a bálványképet, és jeiét nem viselték homlokukon és kezükön. Ezek életre
keltek, és Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak. A többi halott csak akkor
kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első föltámadás. Boldog
és szent az, akinek része van az első feltámadásban! A második halálnak
nincs hatalma rajtuk, és ezer esztendeig uralkodnak vele."

Szent Jánosnak ez az idézett írása minden században széles körű ér
telmezést nyert. A X. században e szőveg alapján várták a világ végét, s
ez 'fontos szerepet játszott a keresztény népek fejlődésében. A X. és XI.
század vallási nagy reformmozgalmait hevítette, és a hívek körében fellen
dült vallási élet ezzel az aktuális hiedelemmel bontakozott ki. Uralkodók
és főurak pazar gazdagsággal alapítottak vagy ruháztak fel egyházi intéz
ményeket. Az adományozó okiratokban, ha nem is kifejezetten az ezredik
évre vonatkoztatva, de a X. század folyamán és a XI. század elején kivehető

a sorokból a feszült várakozás. Több adománylevél ezekkel a szavakkal
kezdődik: "mivel a világ vége közeledik" (appropinquante mundi termino).
Lelkileg döntő szerepet játszott az ezredik évben elképzelt végpusztulásra
irányított közhiedelem, és Isten el/itt történő kötelező számadástétel. A kö
zépkor jámbor hitű nemesei életük természetes befejezésére gondolva is
gazdagon ajándékozták az egyházi közösségeket, de sokkal nagyobb jelen
tőségű volt, ha ezt a világ végére készülve tették. Az adományozók jobban
féltek a világ általános összeomlásával kapcsolatos életbefejezéstől, mint
a személyes természetes halál esetleges beköszöntésétől. Az adományozónak
tehát a katasztrófa sejtett időpontját nagyon közelállónak kellett tekintenie.
Csak a világ végétől való konkrét félelemben találhatjuk meg elégséges
magyarázatát annak, hogy az emberek önkéntesen lemondjanak javaikról.

Eicken ugyan a múlt században erősen vitatta, hogy a világvég-várás
az egész X. századra egyforma hatást gyakorolt volna, s e megállapítását
arra alapozta, hogy ez a katasztrófától való félelem nem fejeződik ki eléggé
az okmányokban és a zsinati határozatokban. Természetesen a szeritírás
magyarázói, a hiteles helyek és a történetírók teológiai képzettségűek vol
tak, és tartózkodtak minden olyan túlzástól, mely elégségesen nem volt bi
zonyítható. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a világvég-várás hiedelme

,éppen a nép széles körében ne vált volna olyan közszellemmé, amely sok
szor nagyobb pszichológiai erőt képviselt, mint egy-egy szerzetes megfon
tolt és kategorikus álláspontja. A Majna melletti echternachi apátságnak
Godilda hercegnő több földet adományozott ezzel a bevezetéssel: "mivel az
emberi nem vége közel áll, a jelenben végbemenő mind gyakoribb pusz
tulások arra az ítéletre vezetnek, hogy mindenütt, minden halandónak az
örökkévalóság útjára mind élénkebben kell felfigyelni e, hogy elnyerhesse
az örök hazát és az örök örömöket." Egy másik okmány 998-ból V. Gergely
pápától származik. Kijelenti, hogy Ill. Ottó engedélyével Lorch kolostora
közvetlenül pápai joghatóság alá kerül. A pápa ezekkel a szavakkal vezeti
be bulláját: "Ezért fiunknak lelki kérése alapján apostoli tekintélyünkkel
kinyilvánítjuk, hogy az előbb megnevezett kolostor minden vagyonával
együtt mcstantól fogva a világ végéig a szent római és apostoli anyaszent
egyház oltalma alatt marad... ezt megerősítjük Szent Péter apostolfeje
delem tekintélyével Isten ps az ő jövendő ítélőszéke előtt." Bár az okmány
ban a pápa utódaira is hivatkozik, ebből nem következik a világ vége kö
zeli várásának elvetése, hiszen ebben a vonatkozásban a pápa sem foglal
hat állást.

Trithemius hirschaui krónikája szerint a würzburgi nemesek gyüleke
zete előtt megjelent egy Thüringiából származó pap 960-ban. Beszámolt
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magánkinyilatkoztatásáról, mely szerint közel van a világ vége. A hallga
tók nagy része komolyan véve szavait, isteni prófétának tartotta, mások vi
szont csalónak vagy bolondnak, és nevetesbe törtek ki. A Gesta Epsic.
Leodiensium beszámol a 968-ban bekövetkezett. napfogyatkozásról. melytől

1. Ottó császár katonái nagyon megijedtek, mert azt hitték, hogy a világ
vége következik be. Félelmükben üres boroshordókba, ládákba és kocsik
alá bújtak.

990-ben Abbo Fleury-i apát ezeket írja: "Fiatal koromban Párizs egyik
templomában prédikáelót hallgattam, mely szerint az ezredik év lefolyása
után azonnal meg fog jelenni az Antikrisztus, és nem sokkal utána követ
kezik az utolsó ítélet. Az evangéliumokra, az Apokalipszisre és Dániel köny
vére hivatkozással minden erővel szembehelyezkedtem a prédikációval.
Boldogemlékű Richard apátom éles elméjével visszavetette azt a tévedést
mely a világ végéről elterjedt, és megbízott engem, hogy válaszoljak arra
a levélre, melyet Lotharingiából kapott. Csaknem az egész világot elárasz
totta az a hiresztelés, mely szerint az Annuntiatio és a Nagypéntek egy nap
ra esik, kétségtelenül bekövetkezik a világ vége" (Bouquet X, 332). Külön
ben a X. század folyamán három alkalommal esett egybe a két ünnep:
908, 970 és .992-ben. 1000 után csak 1065-ben volt hasonló naptári eset. Bár
a IV. századtól 992-ig 22-szer, tehát évszázadok szerint átlag háromszor
ismétlődött ez a helyzet, most éppen az ezredik év közelsege tette jelen
tőssé és izgalmassá. Rudolphus Glaber, eo korszak legkiválóbb történetírója,
a 988-ik évhez csatolva meséli. hogy Orléans városában a Szent Péter apos
tol tiszteletére alapított női kolostor udvarán álló kereszt több napon át
nagyszámú tanú elbeszélése alapján megszakitás nélkül könnyezett. amit
hatalmas tömeg is szemlélt. Sokan arra következtettek, hogy ez a csoda
ugyanolyan pusztulást fog hozni Orléans városára, mint ami Jeruzsálemben
bekövetkezett a Megváltónak a város fölött való könnyhullatása után. Ugyan
ez időben a város Szerit Keresztről nevezett katedrálisának kapuját a szer
zetes-őr matutinumra nyitotta ki, mikor hirtelen egy farkas jelent meg,
és megragadva a harangkötelet, úgy rázta azt, hogy a harang megszólalt. Az
ott lévők megriadva, nagy kiáltozásokkal zavarták ki a vadállatot. Követ
kező évben a város minden háza a templomokkal együtt szörnyű tűzvész

martalékává vált. A város' pusztulását egyesek a világ vége előjátékának

tekintették.
Az ezredik évben nem következett be a világ vége, de a hiedelmet még

sem adták fel, s most annak megvalósulását Krisztus keresztre feszítteté
sének ezredik évfordulójára helyezték. Élénken figyelték és gondosan je
gyezték csillagok és meteorok járását, élükön Rudolphus Glaberrel és
Chabennesi Adémarral 1014-ben Róbert frank király uralkodása alatt a
nyugati égen szeptembertől kezdve három hónapon keresztül abesötétedés
után a hajnali kakasszóig csillogó üstökös tűnt fel az égen, s annak tekin
télyes részét bevilágította. Csodás, de félelmetes jelnek tekintették az üstö
kőst. Várakozásuk eredménye nem is maradt el, mert az Atlanti Óceán egyik
sziklájára épült Szent Mihály főangyal templomát hatalmas tűz semmisí
tette meg. Ugyanebben az időben Adémar krónikája szerint északi irány
ban hosszú kard formájában jelent meg a nyár több éjszakáján át egy szé
les és hosszú üstökös, Ebben az időben Franciaországban és Olaszországban
számos város, vár és kolostor, köztük Charrouxban a Megváltó bazilikája,
Fleury-ben Szent Benedek monostora és számos más templom vált a tűz

martalékává. Az 1023. évhez Adémar krónikája az üstökösök harcáról szá
mol be. Ezekben a napokban - írja Adémar - januárban 6 óra körül egy
órát tartó napfogyatkozás volt. A hold is gyakori rendellenességet muta
tott, hol vérvörös, hol sötétkék lett, máskor pedig eltünt. A déli égrészen
az Oroszlán jegyében egész ősz folyamán két csillag verekedett. A nagyob
bik és fényesebb kelet felől jött, a kisebbik nyugatról. A kisebbik dühösen
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és rémülten rohant a nagy felé, amelyik nem engedte magához közeledni,
és fényesóvájával messze visszaűzte a kicsit nyugat felé. Ebben az üstökös
harcban II. Szent Henrik halála után bekövetkezett trónviszálykodást és a
világ végét bevezető kozmikus mozgást vélték felfedezni. 1033. június 29-én
Gembloux-i Sigebert és a Beneventi Évkönyvek rendkívüli napfogyatko
zásról számolnak be, mely döbbenetes volt, és két órán keresztül tartott.
A nap zafírszínű lett, és felső első negyedében a hold képét viselte. Az em
berek halálsápadtnak látták egymást, a tárgyak pedig úgy tűntek fel, mínt
ha sáfrányszínű gőzben fürödtek volna meg. Az esztendő rendkívülisége
miatt is szörnyű félelmet idézett elő az emberek szívében, és arra gondoltak,
hogy szörnyű csapás következik az emberi nemre. Azon a napon a római
nemesség összeesküdött a pápa ellen. Meggyilkolni ugyan nem tudták, de
a székéről elűzték. A napfogyatkozásban a mélyre süllyedt erkölcsi és jogi
hibák képét látták, mely mind egyházi, mind világi vonalon súlyosan érez
tette hatását.

Az égi jelenségeken kívül különleges álmok, a rendezetlen szociális
helyzetben s a létbizonytalanságban egyre erősödő szegénység, továbbá az
ezzel együtt járó járványok még jobban felkorbácsolták a kedélyeket szinte
egész Európában. Az isteni védelem biztosítása, lelkük békéjének megszer
zése, az utolsó ítéletnek megtisztult lélekkel való elnyerése érdekében en
gesztelő körmeneteket, sőt óriási áldozatokat kívánó zarándoklatokat tar
tottak közeli kegyhelyektől kezdve egész a távoli Szentföldig.

Szent István király és az ezredévforduló

Merseburgi Thietmar 1004-ben írt krónikájában az Ottók családját a
vaskorszak képviselőinek és a sátán leszármazottjainak bélyegezte. Azt val
lotta, hogy a német-római császárság illetéktelen vezetői, mert a bajor ural
kodó családnak van joga e tisztség betöltésére. A békétlenség és viszály
kodás csak az Ottók kihalásával fejeződhet be. Szerinte II. Henrik császár az
aranykorszak békés, igazságos és alkalmas uralkodója. E megállapítások
korabeli pártpolitikai állásfoglalást jelentettek, s különleges jelentőséget

nyertek az ágostoni tanítások időszerűsítése és az általános közszellem szin
tézisében. Szent István király megnyilatkozásai végeredményben mind a
két családfát _nézve szerenesés és kedvező légkörbe kerültek. Az ezredév
forduló fő uralkodóját, III. Ottó császárt a német politikusok rémületére
csak a természetfeletti szempontok érdekelték. Vágyálma volt a keresztény
népek krisztusi békében valóegyesitése Róma központjával. Ebben a törek
vésében még tanítóját és támogatóját Il. Szilveszter pápát is felülmúlta.
Szent István a korabeli szellemiségben való alapos műveltsége által egész
lényével közeli kapcsolatban állott a rendkívüli időszak rendkívüli császá
rával. Szinte zavartalanul tudta megvalósítani elgondolásait.

1002-ben az utód nélkül fiatalon elhunyt III. Ottó császár helyét a
thietmari értelmezésben is alkalmas békés és igazságos uralkodó, II. Henrik
vette át, aki -Szent István feleségének, Gizella királynénak édes testvére volt.
Henriknek és Gizellának az a Szent Wolfgang püspök volt a tanítója, aki min
den valószínűség szerint 992 őszén a Lech-mezei gyászos csata után elsőnek me
részelte átlépni a magyar határt, és megkeresztelte Géza fejedelmet és csa
ládját. Ez a Wolfgang készítette elő a 973-i döntő jelentőségű német-magyar
találkozót Quedlinburgban. Ez a hős missziós püspök volt a kezdemérlyező,

hogy gondoskodjék Géza fejedelem utódjának, a fiatal Istvánnak a keresz
tény tudományosságba való bevezetéséről. Székvárosából, Regensburgból a
korszellemtől ihletett· szerzetesek jöttek Esztergom várába a keresztény hit
plántálására és erősítésére. A fáradozások eredményeként, a bajor uralkodó
herceg kiválóan képzett lánya, Gizella lett Szent István felesége.
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Szent István Intelmei

Szent István személyíségéhez - még törvényeit is megelőzve - leg
közelebb állottak fiához és utódjához, Imre herceghez írott atyai Intelmei.
A íelen vizsgálódás nem akar foglalkozni a mű különféle kiadásaival, eti
mológíájával, forrásainak összehasonlításokon alapuló bemutatásával, sem
korabeli irodalmi helyével. Főcélja az, hogy a mű néhány tartalmi vonat
kozását szemügyre véve, megvilágítsa azt az ezredévforduló eszme-tükré
ben. Altalánosságban azonban meg kell említenünk, hogy a kőzépkori ki
rályeszmény, melyet Szent István eszmeileg és gyakorlati utasításokkal fia
elé akar állítani, kimutathatóan a szentágostoní békés, igazságos, kegyes és
boldog uralkodó eszményképe. Ezt az eszményt szinte közös frazeológiával
fejezi ki a Karoling-kor számos úgynevezett királytükre (speculum). Az
Intelmek írója legalábbis tartalmilag olvasta a nevesebb középkori forrá
sokat, amire az Intelmek tartaimát és képeit illetőleg következtethetünk.
A felhasznált forrás sem ebben a műben, sem más középkorí írásban pon
tosan meg nem állapítható. A középkor irodalma Alkuintól kezdve az egye
temek kialakulásáig néhány klasszikus forráshoz i.gazodott, melyeknek szer
zői Boiitius, Cassiodorus, Martíanus Capella, Szevillai Izidor, Béda Venerabilis
stb. voltak. Ezeknek műveit variálták stílusban és új szempontok kiemelé
sével, irodalmi vétségnek számított az áthagyományozott klasszikus "canon"
tól való eltérés. Eredetiség csak az új történetírásban nyilvánulhatott meg.
Ennek alapján bármelyik európai irodalmi forrás is lenne az Intelmek pro
totípusa, az egységesített szellemtestvériség alapján bizonyos hasonlóság sok
irányban lenne felfedezhető, akár Alkuin, Rabanus Maurus, Valafried Strabo,
vagy éppen Szent Gellért művéről legyen is szó. Ennek a kornak irodalma
a szentírás és az egyházatyák tanításán bontakozik ki. (A XII. századtól
már Aquinói Szent Tamás és Salisbury János aristotelesi filozófiára felépült
királyeszméje viszi a vezető szerepet.)

Az Intelmek serdülő ifjúhoz íródtak, s így annak keletkezését 1020
tájára kell tennünk, amikor Imre herceg már 13-14 éves fiú lehetett. A kora
beli európai nevelési rendszerből tudjuk, hogy a főnemes ifjak házi papnál
tanultak, és úrnőjük szolgálatában állottak. 14 éves kortól az ifjú lóháton
kíséri urát, hogy megtanulja a lovaggá válás fizikumi feltételeit is: a kato
nai játékokban, fegyverforgatásban, vadászatban való járatosságet. A gyer
mekkel szemben alkalmazott gyengédség mellett immár természetszerűleg

meg kellett nyilvánulnia a férfiembert megillető határozott és parancsoló
hangnak is. Az erkölcsi szempont is érvényesül, mely szerint a kényelmes
élet elpuhulttá tesz, és a bűnök melegágyává válik.

Ha az Intelmek megírásának okát keressük, az egészen világos. Ha a
gyermeknevelést komolyan vevő szülők normákat állítanak gyermekeik elé,
akkora legtermészetesebb, hogy egy országot alapító, nemzetet meghatározó
királyi atya írásban is kifejezett kötelező etikai vezérelveket állít egyetlen
fia és utódja elé. A súlyos tartalmú tanácsok plasztikus .és garantált meg
világítást nyernek az ószövetségi példák újszövetségi idézetekkel való gon
dolatszerkesztésében. Az kétségtelennek tűnik, hogy külföldről hazánkba
származott pap vitte a vezetöszerepet a korabeli forrásanyagok széles isme
retével az Intelmek megírásában. Korának felfogását és az ezekből követ
kező célkitűzéseket jelenítette meg munkájában. A familiárisan ben
sőséges hangvétel azonban az Intelmek folyamán a törődő, nevelő, teljes
jóakarattal rendelkező atya lelkivilágát mutatja, Szent István alapos mű

veltségével kétségtelenül vezérszerepet töltött be a gondolatválasztásban
s csupán stilizáló szakértőre volt szüksége. Műve semmiképpen nem minő

sülhet az általános szempontok figyelembevétele mellett valamilyen mes
terkélt kompilációnak. Ez teljesen méltatlan lett volna egy olyan szellemi
organizátorhoz, ki századok bizonyította módon felismerte,mikfnt lehet
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egy nemzetet szellemében és szerkezetében egységesíteni. Jól felismerte
országa és népe sajátos helyzetét és szükségleteit, ezért a korszellem uni
verzalizmusa mellett a sajátosan magyar célok és szempontok sem zsugo
rodtak össze. Ezeknek figyelembevétele után senki nem csodálkozhat azon,
hogy erkölcsi és politikai hagyatékánakösszeállításában tartalmi és stiláris
hasonlóságot fedez fel egy olyan korban, amikor a nemzeti érdekek mellett
a közös eszmeiségben mégis találkoztak és hasonlítottak egymáshoz tanítá
sok és módszerek.

Az Intelmek egyes fejezetei lelki, egyházjogi, államszerkezeti és morá
lis vonatkozású kérdésekkel foglalkoznak. Ezek azonban rendkívüli sajá
tossásokat nem mutatnak. Az Intelmek tőrténelmi vizsgálói kűlönösen két
fejezettel foglalkoznak, nevezetesen a VI. fejezettel, mely a jövevények be
Iogadásáról, s a vendégek tartásáról; továbbá a VIII. fejezettel, mely az
ösök tiszteletéről és a fiak köteles engedelmésségéröl beszél.

A VI. fejezetben ezt olvassuk: "Valamint a vendégek különböző or
szágból jönnek, úgy különböző nyelveket, szokásokat, iratokat és fegyve
reket hoznak magukkal, melyek mind a királyi udvart díszítik és emelik
s elrettentik az idegenek nagyravágyását. Mert az egynyelvű, és egyerköl
csű ország gyönge és törékeny. Azért parancsolom neked, fiam, hogy jó
akaratúlag tápláld és tisztességesen tartsd öket, hogy így nálad nagyobb
örömmel lakjanak, mint másutt. Mert ha azon leszel, hogy lerontsad
amit én építettem, vagy .szétszórjad, amit én összegyújtöttem. akkor a te
országod ennek mindenesetre nagy kárát vallja."

A népeket, fajokat, országokat összefogó ezredévfordulói eszmeiség egy
ország határán belül lakó különböző népeket is képes volt összeforrasztaní.
A római birodalom uralkodóit időtávlatilag a parancsoló érdekegység kötötte
össze. A felszabadult kereszténység azonban ezt a politikai struktúrát szel
lemi tartalommal töltötte meg. Ennek volt a következménye, hogy akár
Nagy Károly, akár az Ottók udvarában nem mechanikus ridegséggel, ha
nem a lelki megfontolás alapján és békésen éltek egymás mellett németek,
szlávok, olaszok és frankok egyaránt. Az uralkodó személye szakrális ma
gasságban tudta összefogni az érdekeket, szokásokat, s a fajban és nyelv
ben megnyilvánuló erőket pedig az uralkodó iránti hűség mögé sorolta.
Az Intelmek egységre indító megnyilvánulása még erőteljesebben érvénye
sülhetett 200 évvel Nagy Károly mintabirodalma után, mikor Európa népei
szinte misztikus egységbe forrva, az ezredévfordulót várva, Krisztus kereszt
re feszíttetésének millenniumát ünnepelve, telítve voltak a szeretet és fé
lelem békét és megnyugvást kereső érzeteivel és képzeleteivel.

Ami az Intelmekben ahospes-ek szerepét illeti, főként nevükkel kap
csolatban sokat vitatkoztak. Egyesek vendégeknek, mások polgároknak, te
lepeseknek nevezték őket. Letelepedtek és részt vettek az ország építésében,
ezért nem kegyelemkenyérrel, könyörületesen táplálta őket a király, hiszen
haszna volt belőlük, miként ezt az Intelmekben fel is sorolta. A korabeli uni
verzalista értékelésben a nemzeti érdekeken túl is elismerte és testvéreknek
tartotta őket. E nagyra becsülő világra-nyiltságon kívül értékelte őket nem-o
zeti érdekből is. Már-már arar lehet következtetni az Intelmek-ből, hogy
szinte biztatta fiát, hogy ő is hívjon az országba telepeseket. Az ezredfor
duló aetas aureájában feloldódott a félelem attól, hogya betelepítettek csen
des és békés hódítókká válhatnának, hiszen a keresztény uralkodókat és
népeiket a szeretet, igazság és béke országának eszménye ihlette. A jövevé
nyek megtartását igen fontosnak ítélte Szent István, hiszen ezek éppen az ö jó
hírére, hívására, Gizella királyné garanciajára szinte özönlöttek az országba,
mint egykor Aeneas népe a római birodalomba, Megbecsülésüket, tartásukat a
nemzet jól felfogott érdeke sugallta, s ezért ajánlotta őket oly plasztikus
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világossággal Imre herceg különös figyelmébe. Ezek a vendégnépek nagy
részben az intézményesen betelepített szerzetes csoportokkal érkeztek. Sze
kereikre rakodva mozgatható anyagi javaikat is magukkal hozták. Mit is
kezdtek volna a szerzetescsoportok a nyelvükben ismeretlen magyarokkal
az "imádkozzál és dolgozzál" feladatok bemutatásában és megvalósításában,
ha minden megnyilatkozásukban tolmácsra szorultak volna. Látjuk, hogy
l031-ben a marosvári püspökség alapításakor a királyi körlevél felhívó ha
tására is csak két magyarul beszélő szerzetest tudtak a hazai monostorok
Szent Gellért rendelkezésére bocsátani. Pedig immár harminc esztendő telt el a
királyi koronázás óta. Tehát a szerzeteseknek szükségük volt hazájukból ho
zott segítőtársakra, kik a liturgia és a munkamódszer átadásának vonalán
mintegy "munka mintaiskola" állottak a monostorok és püspökségek segít
ségére, valamint a lakosság felé közvetítő szelgálatra. E szempont alapján
is következtetnünk kell arra, hogy Szent István korában intézményesen
telepítették be az idegen nyelvű csoportokat. Szerit István tehát méltán
óva intette fiát megbecsülésükre, mert e fontos aktualitásnak elhanyagolása
mérhetetlen következményeket jelentett volna az ország további növekedése
szempontjából.

A soknyelvű ország előnyeinek és értékeinek a kor eszmeiségében
nyugvó biztos körülírása és ajánlása, valamint a nemzeti .érdekeknek világos
lefektetése után immár könnyen érthető a VIII. fejezet hangvétele. Itt egy
nemzet és egy haza fennmaradása érdekében a lelki vonatkozású és prak
tikus kormányzásra irányult atyai intelmeinek, valamint a nemzeti hagyo
mányok tiszteletben tartásának követését nem kéri, hanem megparancsolja:
fiának. E fejezetben az őselődők, vagy a királyi elődök követését teszi kö
telességévé fiának.

Szent István korában a vérségi öröklés éppen olyan erős szempont volt, mint
a keresztény szellemi tartalom. Az idoneitas elvének alfája volt a származás
folytonossága, minden más szempontot megelőzve és felülmúlva. Az Arpád
ház Arpádtól III. Endréig tartott, és nem Szent Istvántól III. Endréig. Tehát,
ha Szerit István a pogány ősöket követésre ajánlja fiának, akkor nagyon is
tiszteli azt az életfonalat, mely nélkül ő maga sem lett volna királlyá. Kü
lönben is ez nem mondott ellent e korban a keresztény felfogásnak, hiszen
elég példát ismerhetett, ahogy uralkodók hajtották fejüket a keresztvíz alá
Chlodwigtól Boleszlavig... - Gézáig. E lelki újjászületés ténye nem csök
kenthette az "antecessores maiores" tiszteletét. Igaz ugyan, hogy pogányok
voltak, de a fejedelmi vérség fenntartói is, akik bölcsállásfoglalásukkal
a nemzetté bontakozást lépcsőzetesen előmozdították, továbbá a sorozatukba
beoltódott keresztény szellemiség által még motiváltabb tiszteletet érdemeltek.

A FOREDI MÓLÓN

Csak az egészen kis gyermekek
arca hasonlít a tóhoz. Hiába
nézzük, kevés! Újjá kell születnünlc,
hogy az angina pectoris
rángatódzó riada lma,
üres tekintetű túrista-hordák
sivatagja helyén:
a: arcunk tengerén
tűkröződjön

a tiszta szelídség hatalma.

Németh Géza

535



BOZÓKY MÁRIA VERSE

PASCALIA

Nagy perceknek nagy fájdalmakat

ad és meghalunk

- az Úr -,

előtte s aztán élnünk kell

hétezerszer - - -

Neked örömöt, még neked sem, arl'fJám,

adni nem tudok: Örököm a nagy

felfordulás: a lélek piros barázdája,

melyben mozgolódnaT" s zúgnak

a csillagok s ha meghalok,

szívem megpördül

örömében - - -

Lázadok. És már nem úgy, mint akik)

nem éltek még s az élet nyers

neki.k: szeretem őket kicsit, de

nekem a csend kell, mint aki éltem már

s még tudnék egy kicsit -

Krisztus. A csonk. A Szikla

tűjoka: tűbejárat

a sziklán. Mindig nagy vagyok

hozzá, még mindig jaj de nagy

s egyre Kisebb lesz ö: a tűfok.

Rajta átmenni: újabb

újabb

szüntelen Halál ...

Kis kereszt jeim: akavicsok.

Ott éltem mindenütt, hol tilos

volt s tilos volt

szeretnem. Tilos szeretni engem.

Titkos, ismeretlen dolog maradtam,

egyfajta tilalom. Ahoi a kavicsokat

összeszedtem, ott mindig valami

fájt s mindig a tilalom - -

S könnyebb volt nem szeretni,

mint igen. Szenvedni könnyebb,

mondtam. S már egy egész világot

hordtam össze a dóm-

a palota-tilalomból,

a jóból. S mögöttük mindig

halálként álltam: hol fém,

hol ametiszt. ErekTyéket faragtam,

osztogattam szét magamból: ennyi

és ennyi a hit. Halál. S ennyivel

leszek j o b b.

Hieroglif-árnyak a füvön, mert

még a fák is látnak: a lombtalan

nap ezüst fa lesz

s virágtalan a fénye

s rügytelen - - -

0, nem felejtem el ezt a szent

foltot, mely nem is volt csak egy: a

pázsit - A délutánt, arigót,

malachit-hátán

a nappal, a tacskót, mely nem

tett óriás: a békét, hogy

szívemben szunnyad a fájdalomtól

elgyötört, feltámadt Krisztus

mint gyermek, s megyek, megyek

- sorsom elé majd én is, -

s vigyázo.k rá, fel ne sírjon, ha verne T"
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ÖI,BE}! IRÉN VERSEI

G Y ERMEKMOSOLY

Kicsi gyermek, mily szép a mosolyod,
milyen tisztán, és tejszagún lobog,
rózsa barack-arcodon mily üdén
bomlik ki szád körül az enyhe fény
Kék halmok hajZatán hűs, hajnali
sugár lángol így. Arcod hahtiai
mosolytól ékesek, jó üzenet,
mennyei hír ez, mint a kikelet.
Gyerme,kmosoly, arany kankalinok
szűzi haja, ártatlanság, titok,
van-e nálad már csodálatosabb
valami itt? Minden pórusomat
átitatod, megfürdöm boldogan
benned s oly könnyűnek érzern. magam.
Gyermekmosoly, mit tettél, mondd velem?
Igézeted átfuvall lelkemen
s a felhős gond és bánat elhagyott.
S köröttem arany ünnepnap ragyog.

RIJEKA

Kikötő-város. Harsog, forr és énekel.
Zegzugos utcák rohannak a' hegyre fel
őrült futással s mint lehúzó nagy batyut
a menekülők, cipelik a bánatuk.
Apró vén házak mellett felhőkarcolók.

Az égbolt rózsaszín kagylóná'l csillogóbb.
Egy ablakon át messzenéz egy kis fiú,
tüzes, mély barna szeme olyan szomorú.
A lelket megfogja a szépség s mesezeséq
igézete és csillagról csillagra lép
s elteszi az emlékek színes köveit
s üres óráiban bennük gyönyörködik.
De a városból nem marad meg más nekem
semmi, ami átnyilallna a lelkemen,
csak e gyermek, ahogy kinéz az ablaleon
s forró szemébő:l süt a fájdalom.

A TENGER

Ez a tenger. Csupa tűz s ragyogás,
csupa korall, hűs berill, mély topáz,
csupa türkisz és gyémánt és smaragd
s g1löngyház-színü színárnyalat.

Kicsi presszó. Megiszom itt naponta
egy forró fe,ketét.
S teraszáról nézem, ahogy lobogva
lángol az alkonyban a messzeség.

Ott, ahol találkozik a föld és az ég,
egyetlen szikrázó vonal a messzeség.
Omlik, zuhog a láng. És mintha csak
léniával húzták volna meg azt a vonalat.

(1969. aug. MaIi Losijn-sziget)
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A FIRENZEI FESTO*
lrta BORSOS MIKLOS

Másnap este fél tizenegykor kiszálltam a vonatból Firenzében. Az út, az olasz
táj már hihetővé rette, hogy Firenzében vagyok. A vasút közelében sietve eg)'
kis szállodába mentern, leraktam csomagjaímat, és megindulttam az éjszakai vá
rosba. A firenzei lJályaudvar akkor még a régi volt, de ugyanott, ahol ma az
uj. Minden csak néhány perc távolságban van. Nem is szólva a Santa Mana No
vella-templomról, mely a pályaudvar közvetlen közelében található. Az utcákon
alig van ember. A világítás gyér. 1928 volt még és január: idegenforgalom semmi,
autót még látni is csak ritkán lehetett. - A város sötét, sok különös illat, kávé,
fánk szaga fogadott. Néhány perc mulva alig bírtam elhinni, felfogni, hogy ami
előttem magasodik, az valóságos látvány. A Dóm előtt voltam; a harangtorony
fölnyúlt az égbe, a sötétség elnyelte a hosszát. Megrendülve álltam, hogy meddig,
nem tudom. Szédülve nagy lélegzeteket vettem, elindultam a Via Calzaiolin a Piazza
della Signoría felé, ahol a reneszánsz minden nagysága, ereje egyetlen épületbe
sűrítve tárult elém: a Palazzo Vecchio óriásri kőkockája, a belőle kinyúló hasáb
torony, az iszonyú erejű bástyafok; úgy éreztem fölfoghatatlan számomra. Szívem
a torkomban dobogott, míkor megtaláltam az egy méter átmérőjű domborművet 
akkor még dombormű volt, ma csak betűk -, mely a máglyán elégetett Savo
narola fejét ábrázolta. Fiákeresek álldogáltak ott, a lovaik piszkolták be. Néhány
lámpa égett csak, a Palazzo Vecchio tornya órára kongatott. Felejthetetlen ha
ranghangok. Minden éjjel hallottam Firenze harangjait, egyik ódonabb, mélyebb,
mímt a másik. Fájdalmas, szorongató hatással voltak rám. Ez éjszakaí séta után
megértettem Gulácsyit, aki reneszánsz kosztümöt vett magára, és úgy járkált Fi
renze utcáin.

Éhes lettem. Bementem egy kis trattortába, vagyis kocsmába. Rámutabtam a
legolcsóbb ételre, s percek múlva egy főtt pacaldarabot tettek elém. Néhány szó
elég volt ahhoz, hogy vísszavítessem, és helyette 'magyarul, makarónít kértem. Ba
rátaágosan hozták. MáSlOOp már meglepődve láttam, hogy délután öt tájban meg
jelenik egy kétkerekű kordéval a pacalos, óriási hegy főtt pacal a kétkerekűn,

mellette hatalmas fatálban só. Torkaszakadtából ordított:
- Tríppa, tríppa!
S jól öltözött emberek is mentek, lecsapott nekik egy darabot, sót rá, s ették

ott az utcán.
Hazamentem a szállodába, mély álomba zuhantam. Másnap kerestem egy el

dugott helyen egy zugszállodát, átvittem kofferjeimet, megindultam a városba.
Napsütéses reggel volt, találomra mentem. Azt sem tudtam, hol, merre vagyok. Az
éjszakai kép egészen más volt. Egyszer csak óriási vakolatlan kőfalakat pillan
tok meg; a nap sápadt sárgán ragyog rajta, és zöldesbarna árnyékok tarkítják.
A fal előtt szobrok. Majd fölbukkan Michelangelo Dávídja, szikrázik a téli nap
sütésben. Ez a szobor is azóta védett helyre, tető alá került, a Galleria dell'Act'a

demía gyűjteményébe. A Loggía dei Lanzi magas, karcsú ívei, árkádjai alól
kinyúlt Cellani Perseusa. Körötte antik szobrok, szoborcsoportok tömege. Odébb
megpillantom Donatello Judit és Holofernesét. Körülnéztem a térelll : ott voltam, ahol
az éjjel. A Palazzo Vecehic teljes méltóságában nyúlt bele a sápadtkék firenzei
égboltba. Ebben a pillanatban soha többé nem ismétlődő öröm töltött el. Már nem
siettem. Megnyugodva elhíttem, hogy ez mírid az enyém, ezután itt járkálhatok,
megnézhetem rendre a legnagyobb -mesterek műveít, a képeket, a szobrokat, a
várost, a Dómot, a palotákat, bejárhatern a várost körülölelő dombokat, és onnan
nézhetek a városra, az Amo esikjára. Többre nem vágytam. Talán azóta sem.

• Részlet II szerző ;,visszanérzwe félutambó~" címü könyV'élből; amely 19'm eísö felében a Szép
irodalmi KönyvkiadJó gond'ozásában jelenilll: meg.
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Végigmentem a Balazzo :MecÜci-Riccardi hosszú ószlopsórral tagolt udvarán,
az oszlopsor előtt Firenze Iegnagyobbjaínak szobraí, Az árkád alól az Amo pw.:t
Jára kerü1tem. A kiugró melívéden áthajoltam, néztem a csöndes zöld vizet és a
Ponte Veechío aranyporral hintett sárgáját,

Sok voLt, nagyszerű vo1t. Mindenhez annyi, de annyi múlt fúződö!lt; 'otvasma
nyáírnból könnyen ráismertem míndenre, és ezáltal nekem a Lungarno - vagyis
a rakpart - annak a folyónak a partja volt, ahol Dante járkált. Ott nézte a Vita
nuovában leirt, erősen meztelen mellű nőket, s állítólag Beatl'icét is ott köszön
tötte. Nem volt jó hírű férfiú, s Beatrice bizonyára azért is sütötte le a szemét,
vagy fordította el fejecskéjét, mert Dante híre nem volt mocsoktaían, De talán
éppen ezéI1t· tudott égj. szereímet olyan szepen leírni. Firenzében nem lehet szel
leme nélkül. járkálni.

A Ponte Vecchio középső, nyugatí nyilásán Cellini mester mellszobra idézi meg
a brutális ötvösszobrászt, aki önéletírásával műfaj,t teremtett. Azóta van bátor
ságunk önéletrajzot írni. Végigdícsekszí, - hencegí, - szépíti, - hazudja tetteit.
Csepül, akit ér, s van, akit magasztal is: Michelangelót, Verekszik, gyilkol. És
mégis kibontakozik belőle a reneszánsz mínden szépsége és nagysága.

Atmenzern a bal partra a San F'rediano-negyedbe. Ez Firenze középkorí, leg
régibb resze ; a szük árnyékos utcák fölött csak vékony csik ragyogott a kék ég
ből. Az ódon térre kerültem. szemben velem a Santa Maria del Oarmine-templom
delelötti, árnyékos, mohumentálís, barna kőhomlokzata. A Masaccio-freskókat ke
restem cent; alig találtam meg. Hátul egy kis fülkében vannak, a Brancaccí-ká
pomában. Majdnem azt ícérdeztem, csak ennyi az egész? Am ezt a kérdést el
nyeltek az azóta eltelt évtizedek, mert még most sem tudok beteíní velük. A nagy
remekművek csak nagyon ritkán nagyok méretükben is. E~ akkor éreztem és
íattam először. Kicsinek találtam a kepet. A Kiűzetés a Paradicsombó,l egy pilasz
terre van festve egész magasan, Lenyűgözött fakószürkés színe, egyszerűsége,

igénytelenségében komoly ünnepélyessége. Szürke színű rajta mínden, csak az angyal
ruhája vörhenyéges. KésőbbPicasso korai harlequinjeín találtam rá megint erre az egy
szerüségre és a szürke erejére. Az Adógarason is tizennégy alak van. Megrendítőkomoly
arcok, fejek, Hátul kis, araszos alak, a földön guggolva, térdelve keresi a tóban a garast.
Csak Péter apostolt lehet ilyen szerényerr megjeleníteni, A Szent Péter keresztel
a kis oltál'tól jobbra, fönt egy szűk falfelületbe van beszorítva. A didergő, mez
telen alak - nekünk már alig hihető - az első életszerű ábrázolás az annyi
évszázados bizánci sémák után. Megilletődve, zavartan álltam, néztem, kérdez
te~ míndezt magamban, De lehet, hogy hangosan is. Ide járltak rajzolni Botticelli,
Leonardo, Michelangelo, Raffaello - és azóta százan és százan: az előző évben
Marino Marini, két évvel előbb az angol szobrász, Henry Moore és most én. És
ennek a képnek festőjét huszonhét éves korában félJtékeny riválisai már meggyil
kolták. Az árnyékok mánden fénylő szépségre ráhúzodnak.

Ilyenféle gondolatokkal rnentem át a 21-es számú házba. :f:s meghúztam sig
nora Fazziní rnévtáblájának csengőgombját. A felső emeletről egy asszony feje ha
jolt ki kérdezően.

- Pittore ungherese, - mondorn, s az ajtó kinyílt. Fölmentem a falépcsőn,

köszönök, és rnondom az őszes, rnosolygós asszonynak, míközben nővére a szobá
ban, varrógép előtt ülve nézett:

- Prego una stanza, io sono pittore studente.
- Forse una camera ammobiliat<L?
Vagyis festőtanuló vagyok, s mert· a Schidloffbóltanultam, lakosztályt kér

tem, és ő helyesbített: talán egy bútorozott szobácskát?
- Si, si.
- Sajnos, roncs - mondja -, IDeI"t római diáklányok lakják a szobáíkat,

Dadogtam, kétségbeesve mutogattam kézzel-lábbal, hogy értse meg, míndegy ne
kem, akármilyen, akárhol, csak egy kis odu legyen. Kedvesen, sajnálkozva csőválta

a fejét: nincs. Elkullogtam gondternelten. A szállodaszeba nekem elég lett volna
ott a San Lorenzo mögött, de olcsóbbat, még: olcsóbbat szeréttem volna.
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A szállodában éjjel sok volt a jövés-menés. Gondoltam, ha ez így megy, nem
sokat alszom ott. Reggel az egész szállodás család lent ült az asztal körül kala
posan - nem volt valami bizalomgerjesztő társaság. Nem törődtek velern.

A santa Croce-templom felé mentem. A Bargello közelében egy régiségbolt
kirakatában megpillantottam egy tŐI1t. Sötétlila bársonnyal bevont tokban, szép
nyele firenzei indamintával berakva. Nem sokat gondolkoztam, bementem, meg
kérdeztem mí az ára. Meglepődtem, mert többre számítootam. Nyúlok a zsebembe
pénzért. Nincs. Sem a tárca, sem az apámtól kapott, még a háborúban nyakában
hordott szarvasbőr tasak sem.

-- Scusi - kértem a bocsánatot, félholtan rohantarn a szálloda felé. Izgal
mamban nem találtam, Végre a San Lorenzo-templom melletti utcából megpillan
tom. Fől a lépcsőn; a lépcső hegyében jő lefelé a reggeli társaság egy fiatalabb
alakja. Mikor meglát, rámnevet. Megfog, és visz be a szobába, ahol a kis kornó
don, ahogy este letettem, ott volt a tárcám, tasakom is. Kedvesen rám nézett, én
az ijedségtől alig álltam lábarnon. Hálálkodtam, majdnem sirtam, s hívtarn le a
szomszéd kávézóba; megittunk egy-egy kitűnő kávét. Leparoláztunk és azóta is
áldom ezt. a fiút; olyan idős lehetett, mirit én. Ezek szegény ördögök voltak a
garníszállójukkal, de nem volt lelkük zsebre tenni egész vagyonomat, Kezdtem
megbarátkozní a gondolattal, hogy ezen a tanyán, félméteres helyemen, ami a
szebácskában volt, tudok majd festeni is. Vagy az utcán. Mindegy. Firenzében va
gyok, megvan a pénzem, indultam Rohantam. Vissza a tőrért. Megvettem. Sok
viszontagságban volt kísérőm, s ma is iltt van az asztalomon, töröbten, a törött
nyele helyett magarn készítette fanyéllel,

A Bargello - régen ez volt a Palazzo del Podesta, most a Museo Nazionale
van benne - középkori udvarában úgy éreztem magam a kis firenzei tőrrel öve
men, mintha nem is a Podestá, de legalább ernbere volnék. A szobrok gyűjte

ménye a nagy teremben lenyűgözött. Már itt kdderült javrthatatlanságom, hogy
mindíg más érdekelt, mínt amit csanáltam. Mikor festettem. a szobrokat néztem,
most, hogy szebrász vagyok, a képeket. A köznapi életben is mindent másra hasz
nálok, mint amire való. Ezt a környezet nehezen tűri.

Elsőnek Donatello Szent Györgye előtt vectem gyökeret. Fiatal, pajzsos férfi,
csaknem fiú; fülkeszobor, és mínden látnivalót dúsan előrehozott a mestere: pom
pás, drapériás köpeny, keze a hatalmas pajzson, pátosz nélkül, a fiatalság fe
szültségével, szelíd arca rendíthetetlen erőt sugároz.

Arnott megpillantom a két Dávidot. Verocchióét és Donatelléét. Örákig néz
tem ezt a néhány remekművet. Akkor ajándék volt, olyan nyomorúságból ke
rültem a legnagyobb szépségek közé, hogy mindent föl akartam falni. Még nem
tudtam hinni, hogy akkor jöhetek újra és újra, amikor akarok.

Donatelilo Dávidja mallett kötöttem ki. Kis alak. Erről is azt hittem addig,
hogy életnagyságú. Hullámzó, síma, de erőteljesen formált, gyönyörű, egymásba
kapcsolódó tagok, formák hajlanak, hullámzanak fölfelé, szép arcét lefordítja,
fej éln pásztorkalap van. Ez a ruházata, A hencegő óriás, a filiszteus pallosa a
kezében van már, s ez az egyenes kapcsolja össze a lábánál heverő óriásnak
remek, dús hajzatú, bozontos szakállas, iszonyú drámát idéző, lecsapott fejével.
A gyermekien hajlékony fiúalak és a félelmetes óriás fej ellentétéből olyan drá
mai kép jött létre, amilyenre alig van példa.

Délután rajzolni kezdtern a szomszédomban levő téren a San Lorenzo-templomot
a térrel, lézengő alakokkal és galambokkal. Tudtam, hogya San Lorenzo-templom
ban vannak a Medici-síremlékek, Donatello szószékei, de vártam ezekkel. Inkább
átmentem újra a bal partra; és a Carrnine-templomban a Masaccio-fujeket kezdtem
rajzolni.

Firenzében a Bobolt-kert fölött az Arzenálból ágyúlövés dörrenése jelzi a
delet, a mí Hunyadink győzelmét valószerűbben idézve, mint nálunk, S csak
utána zúdulnak neki a harangok olyan bongással. zengéssel, hogy a galambok ezrei
kerengenek keresztül-kasul templomokon, tereken, égen, összevissza.
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Én ettől olyan éhes lettem, az ünnepélyes, déli szertartáshangoktól, hogy en
nem kellett valamít, ha úgy határoztam ís hogy elég lesz, ha .este eszem. Be
mentem a Carmíne közelében egy kis utcába, a pékboltba. Kiscipőt vettem, s
amint megfordulok, signora Fazzírii mosolyog rám, s kedvesen üdvözöl. Elkezd mon
dani valamit: per Lei, per signer pi:1ltore. Ragadt rám a:z olasz szó nagyon hamar.
Ekkor már három napja csak azt hallottam. Mentünk lci a boltból, követem, kí
sérem a tér felé. Ott megértettem - a rmaogatésaíböl inkább -, hogy mégis
adnak nekem valami helyíséget, csak nem tudták, hol keressenek. Vidáman nevetett,
hogy itt kószálva m1ndjál11; rám talált. Föl is vitt a félemeletre. Annál alacso
nyabban ablak abban a negyedben utcár:a nemigen nyílt, a sok utcai háborús
kodás miatt. A helyiség lomtár volt. Ablaka a Piazza del Carmiriére nyílt. Nagy
hely: két alkóv, magasan levő, négyzetes kis ablaknyílás a hátsó kertudvarra.
Szédültem az örömtől, Rohanni akartam a holmímért, Nem. Nem. Hétfőn vagy
kedden kész lesz, még szépen be kell rendezni. Nekem úgy is jó lett volna. Pén
tek volt. Még hétfőig várni! Mégis hamar eltelt, mert vasárnap a Galleria de
gli Uffíziben és a Palazzo Pitti képtárában. a Galleria Palarínában töltöttem az
egész napot. Este mentern be egy kis trattoriába valamit enni. Már elrendez
tem a kosztolást: egy nap egyszer valami meleget: megfigyeltem már, hogy a
Dóm körül dolgozó kőfaragók, kőművesek mjt esznek. Gondoltam, ha nekik az
elég, nekem még kevesebb is elég Lesz. Vagy zöldséglevest ettem - ez hatalmas
tál volt minden jóval telerakva - vagy pastasciuttát - ez fötlt tészta öntettel
- vagy ittam egy quarto vörös bort, és megettem egy cipót. Este csak kenyeret
ettem egy kis darab sajttal, A nar:ancsot - eZit néha vettem - héjastul ettem,
mert láttam a negyedben: úgy ették az olaszok is. Ez volt a terv, de nem teljesi
tettem, mert elég volt sokszor csak a cipó a quarto borral is.' így élve, néhány
hónapig elég a pénzem.

Lakásom tudatában márís otthonosabban éreztem magarn a városban. A szál
lodai légkör, még ha jó is a szálloda, míndíg idegen, és átmeneti állapotot jelent.
Ilyen tömegű élmény zuhatagát, nyomását állandó :fieLsőfokon, a felső határban
mozgó Ielkesültséget sokáig nem bírtarn volna ott. Hétfőn elköszöntem derék szál
lodásomtól, hálálkodva jóságukér:t. Ennyit már megtanultam a néhány nap alatt
olaszul. A háziasszony, a signora bevezetett a berendezett, napokkal ezelőtt még
lomtárba. Amulva léptem, be. Ki volt meszelve. Ilyen lehetett a XV. században is.
A bútorzatot látva nemigen volt ott újabb holmi. A nagy ablakot kívülről hatalmas
Iatáblával, óriási faretesszel. kallantyúval belülről lehetett lezárni. Ez a Carminc
templomra nézett. Nagy szoba, fagerendás mennyezet, a középen nagy boltív. A hátsó
részben kovácsoltvas ágy, rajta vörös posztótakaró, mel1ette nagyon régi ima
zsámoly, fölötte a falon nem feszület, hanem egyszeru, régi fakereszt függött.
A balra nyíló sötét alkóvban hatalmas, fiókos komód. Rajta több ágú, firenzei
bronz olajmécses. A nagy helyiségben a fal mallett jó nagy asztal. fölötte falipolc
gyertyatartóval. a baloldali fal mellett háromlábú, féltámlás, íves, fakózöld bár
sonvkárnítta! befont szófa. Az ablakitól balra nyíló alkóvban - vászonfüggönnyel
elválasztva - mosdóhelyíség, benne mosdótál. Az ablak mellett hatalmas firenzei
eserepedény - papímak, szemébnek. A padló vörösbarna cserép, a falak fehérek.
Az egyik falon régí híres metszet vagy kőrajz; a nevezetes sienai téren zajló
lővcrsanyr ábrázolta. Az aszral előtt szék.

H8 a lélek felsőfokú örömét szavakba akarja foglalni az ember, semmitmondó
szuperlatívuszokat. ír le. E2jt az egyszerű, szcrzetesi luxust, elegall1dát~ a szegény
ségben rejlő előkelő atmoszférát csak íav egyszeru leírással kell érzékeltetnom.
'\!Tinden nagyon-nagyon egyszerű volt, de minden firenzei és régi. Nagyszabású..JÓ
volt ránézni, jó volt használnd. Semmi fölösleges, semmi dekoráció. Nekem elég
lett volna egy életre is. Most negyven év múlva tudtarn tihanyi kis házunk padlás
terét átalakítva megközelíteni azt az atmoszférát; az egyszerűségben rejlő gazdag
ságot, amelybe ott belekerűltern, és amelyet egy életre szívtarn magamba.

A signora kérdésemre félénken tettem föl - kedvesen közölte: egy
hónapra száz líra a bére. Ez akkor harminc pengőt jelentett, tehát felét sem
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fizettem Firenzében ezént a szobáért, mint Pesten a Szív utcai kicsi, silány
szobáért.

Az udvar-kerti ablak kis négyzetén át csak a madarakat hallottam, és
tavaszkor a lombek zöldjét láttam. Hűvös volt, szekatlan. Fűtési lehetőség nem
volt akkor egész FiJrenzében sem. Maguk a firenzeiek szép rézedényekben faszenet
égettek a szobában, a boltban, az utcán az árusok is. Ez volt akkor a fűtés. Nem
volt különb a. palotákban sem, mert az óriás kandallókat fával nem győzhették

volna, Az ember odatartotta gémberedett kezét a bográcsszerü, szépen domborított,
díszített parazsas edény fölé, és jó volt.

Én hidegben festettem. Első dolgom volt a festőállválIlyom beállítása egy kis
vászonnal. ~orán keltem, amit a vésnökségben megszoktarn, szerencsere egész
életemre kihatóan, Nem úgy éltem, mint a festő- vagy szobrászművészek, hanem
úgy, mínt a mesteremberek, 'A laza, szeszélyes ídőbeosztású művészélet egyébként
is csak a céhek rnegszünte után, a szabadon, illetve magára hagyott művész

idejében alakult ki, nem több mínt száz éve, de a mesterek, akikkel találkoztam,
egy sem volt bohém. Mindig a műhelyben láttam őket. Mind szemtett dolgozni.

A signora még közölte. hogy a felső emeleten - ahol ők is laktak- római
diáklányok laknak; per sapere, hogy tudjam. Ártatlan figyelmeztetés; nem néztek
ki belőlem valami duhaj legényt, mert hol a signora jött le reggel - én már
akkor a festőállvány előtt álltam, kezemben a paletta -, vagy az unokahugát
küldte le takarítaní, aki, pedig éppen Illett volna hozzám a tizenhét évével. Száz
liráért ilyen helyen lakni Firenzében megérte a tisztességet, Az érintkezésbe olyan
grácia, olyan firenzei finomság vegyült, ami lekötelezett mínden vonatkozásban.

Az il giovane pittore ungherese-t hamarosan jól ismerte a környéken míndenkí,
Olyan fiatalon nem kerültek le oda festők, mert az akadémiai évek után, vagy mire
ösztöndíjat kaptak, már jóval idősebbek lettek. Soványságom, sápadtságom még
feltűnőbbé Itetlt.

Az ajtómon hatalmas zár volt, hozzá óriási kulcs, de csak egy kulcs. Figyel
meztetett a signora, ne adj Isten bent felejteni a kulcsot, hogy kívülről távozáskor
becsapjam az ajtót; persze, én megtettem. Nagy népünnepély kerekedett a téren,
mikor a hátsó kertudvarböí egy tfzrnéteres létrát kívonszolva nekitámasztorttam
a szerencsére nyitott táblájú ablaknak, és bemásztam. Nagy evviva il pittore!
kiáltásokkal kísértéle a Jákób-létrán vonulót. Ezután nagy, piros papírt kötöztem
a kIilincsre. ..

Reggel festeni kezdtem, tíz óra után már le a vázlatkönyvvel. eleinte be a
Carminéba, a Masaccío-freskók elé. Ez az alkotás, olyan, mint a kenyér és bor.
Nem tudjuk, hogy mllyen. Telútett. A lélek hatja át teljességgel. Az Adógaras
egyetlen alakkal adja elő, amit átbrázol, Ez a figura háttal áll kifelé, a
Názáretivel szemben. A hatalom küldönce, aki nem is ellenszenvesen, szinte jóindu
lattal figyelme71teti a fiatal vándorló Mestert: Rabbi, adó is van a világon. Nemcsak
betegek, esettek és jócselekedetek. Nyúlj a zsebedbe - s a Názáreti megadta a
császárnak, ami a császáré, mert nem anarchiát, hanem rendet alm,I'It, Isten
országát hirdette. - Pénz? Menj, Péter a tócsához, biztos van abban. Végy ki
egyet, és add oda nekí. A küldönc fejében magamhoz való hasonlatosságot fedeztem
föl, noha csak negyed profilja látható; még a haja is hasonlít az enyémhez. A kép
igy lassan egészen a birtokomba került,

Következtek az Uffizi, a Pitti gyűjiteményei, a Museo Archeologico etruszk,
egyiptomi, -görög-római gyűjteménye, a San Marco-kolostor cellátban a Beato
Angelico freskói. Ezeket mind leírhaínám, de gyöngék a szavaim, hogy éreztessék
e müvek szépségelt, Hamarosan míndenütt rátaláltam először a legjelentősebb,
legnagyobb művekre, aztán kiválogattam azokat, amelyeket a legjobban szeretek.
Mert ez két dolog. Igy is nagyon sokat dugtam szellemi tarisznyámba. Ilyen az
Uffiziben Paolo Uccello csataképe. melyhez fogható ereje csak a kép testvér
párjának van, melyet a párizsi Louvre-ban őriznék; egy másik párját meg a londoni
National Gallery-ben, Ezen a képen valóbancsattognak, ropognak a rettentő súlyú
dárdák, a lovak patái, a pajzsok döngenek, nehezen, iszonyú erővel emelik egy-



másnak - fölvértezve - öldöklő szerszámaikat. A kép barnádból tüzesen villannak
az égővörösek, sárgák.

A kép ellentéteként Botticelli Juditját találtam meg, a Judit és Holotersies
kettős táblakép részét. Araszcs kis kép, hatalmas keretben. Mindig azt hittem
addig, hogy megközelíti az életnagyságot. Megkérdeztem a teremőrtől, hol van a
nagy? Ez az - mondta, Lemértem. 22x28 cm a kép.

Azután a két portré: Federigo da Montefeltre, a másik a felesége. Hátlap
jukon táiképek: Piero della Francesca. Utána Leonardo: Királyok imádása. Hatal
mas, négy négyzetméteres deszkára festett, elkezdetrt kép, de mindjánt tökéletesen
befejezett is. A barna, átlátszó lazurfestéket olyan árnyalatosan, érzékenyen,
anyagtalanul kezelte, hogy nem lehet már színesebb, legföljebb tarkább.

Akkor még a Ponte Vecchio fölÖ!1Jti folyosón az Uffiziból át lehetett menni az
Arno túlsó oldalára a Píttíbe. A kis folyosó a legutóbbi háborúban pusztult el.
A képtár termeinek agyonaranyozott, zsúfolt freskói alatt, a pompázó, hivalkodó
tombolásban hamarosan megíeltem azokat a képeket, melyek feledtették, elhomá
lyosították az aranyorgiát - mely némileg igazolja Savonarola átkát mindazok
fejére, akik a szegények istápolása helyett ilyesmire költötték pénzüket. Szegény
fejének az volt a baja, hogy eat a pápával is közöLte. Az egyik teremben, térben,
festőállványori megpillantottam Glorgione Koncertjét. Újabban Tiziano művének

tartják. Én Giorgíone művének érzem, és meg is maradok emellett. A gíorgíoneí
gordonkahang. mély líra sugárzik ebből a képből. Tiziano festészetében nincs
szomorúság, A szomorú szépséget Giorgione festette. Tiziano csaknem száz évig
élt, és jól. Giorgíonét korán elvitte ll. betegség, és nem élt jól. Em elárulják
képei is. Ez a kép, a Koncert azok'közé ta;to:llik, amelyen már nem is festményt
lát az ember. Mintha nem festve volna. Sem a színe, sem a levegője. Pedig nem
naturalísatíkus. A fiatal szerzetesféle muzsíkus keze, a vísszafordulő szomorú szép
arc olyan beszédesen., annyí mélységet idéz, hogy az ember úgy érzi, nemcsak a
szavakban - a: nagy költészetben-, de a képekben is megtaláljuk am, amit csak
érzünk, de nem vagyunk képesek kifejezni. Ezért találunk, ismerünk rá önmagunkra
a remekművekben. Ez vezérelt engem már akkor is azokhoz a képekhez - zenében
is ezekhez vonzödtam -, melyekben a magam érzésvilágával találkeztam. Ezek
nem mindig a leghíresebb művek voltak. Nagyon sokszor egészen szerény, majd
nem jelerntéktelennek látszó dolgokban is megtaláltam azt, amit a művészebtől

elvárhat az ember.
A Koncert ellentéte a valóban 'I'iziano festette, fiatal angol férfit ábrázoló

portré. A képen hatalmas, fekete ruhafoltból hűvös, szép arcú, szőkés, göndör
hajú fiatalember tekint ránk. Remekmű.

De odébb Rembrandt Űnarcképe is azt mondja: "Ez te is vagy".
Mikor e drámai tartalmakkal telített, izzó gondolatokat keltő képek után meg

álltam Domenico Venezíano női profilképei előtt, másik világba kerültem. Tavaszi,
nyári tájban sétálva érzi magát az ember úgy, mlrrt e képek előtt. Az egyiken
a szép rajzú profil, fehér arc, Lila sííínű ruhában; a másik fej szőke, zöld a ruha,
szürke az ég. (Eszembe jutott az én beállításom, a Vilma zöld blúzával.) Ezek
a képek nem gordonkahangon, hanem hegedű-, fuvolahangon szálnak.

A telítettségern olyan fokú volt, hogy féltem: hirtelen kiűz innen valami.
Imádkoztam. S nem űzörtlt ki a gonosz. Már nem is tudtam, mióta élek ott. Talán
csak napok voltak még, és én éveket éreztem. magam mögött.

Egy nap eszembe jutott, hogy - a sígnorával váltott reggeli néhány SzÓD
kívül - hetek óta nem beszéltem. Benéztem a Via det Servi végében az Akadé
miára. Gondoltam, esti rajzolásra bejárnék. De míkor a kis japán, akivel a
szomszédban levő tejivóban ismerkedtem meg, elvitt, elment a kedvem. Gipsz
szobrokat rajzoltak. GondoLtam, akkor inkább rajzolom az utcai heverőket, akik a
legjobb ingyen modellnek bizonyultak - órákíg szunyókáltak a templomlépcső

kön -: koldusok, utcai zenészek, sok-sok ilyen lézengő szép figura; autók helyett
akkor még ők voltak 'a tereken,
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Megnéztem a Míchelangelókat, majd átmentem a festék- és papírkereskedesbe.
Egy Ieltűnően nyurga, nálarn idősebb fiatalembert vettem észre, jött Ni az Akadé
miáról, az árkádok alól. Délben a latteriában, vagyis a tejivóban volt; a kis
japántól megkérdeztem. ki az, Marino Marini festő, Akkor végzett az Akadémián.
Tetszett nekem, mondtam is, ez biztosan tehetséges.

A kis japánnal úgy ismerkedtem meg, hogy egy este egy minden nélküli
pastasciuttát eddegéltem, s látom, mosolyogva jő az asztalomhoz, egy ceruzarajzot
elém téve, és kér, Irjarn alá a nevemet, nemzetiségemet. Csak néhány olasz szót
tudott, A rajzon valóban magamra ismertem, csak vékonyarcomban kicsit
Ierdébben ült a szemern. Idegen voltarn rajta, de a rajz nagyon finom.

Lehetett már negyedik hete, hogy odajártarn a latteriába. Még nedves, sokszor
szemerkélő esős, borús napok voltak. Ilyenkor vagy a San Marco celláiban néze
gettem Fra Angelico képeit, vagy ha be lehetett menni, a Palazzo Medici
Riccardiban Benozzo Gozzoli szépséges freskóit bámultarn. Utána a Iaateriába
merrtem enni valamit. Festőnövendékek jártak oda, nemzetközi társaság volt.
Egyszer vállamra teszi kezét egy csontos arcú, fekete szemű, nálam idősebb festő

forma.
- Maga nem magyar? - kérdé.
- Az vagyok.
Megölelt kedvesen.
- Pintér József - mutatkozctt be. 19 után került kí. Még gyerek lehetett,

mert akkor volt úgy harmincéves. Firenzében élt. Élt? Tengődött, Nőbolond volt,
s igy ha keresett is valamít, azokra költötte. Nemigen Iestett, mert a Buca Lapi
és a Buca San RufiIo éjszakai mulatókban gyors rajzokat készített; ezeket a mulato
zók megvették tőle. Nem nagy pénzért. Engem is elvitt egyszer-kétszer, noszogatott,
próbáljam meg. Nem próbáltam meg. Olyan rajzet én nem tudtam volna soha csinálni.
Satírozott, jól hasonlító, üres, rnegszépített, kellemetlen rajzok voltak, mert az ilyen nem
lehet más. Képtelen voltam még igazi jó rajzet is tölkínaíní bárkinek is. Koldulásnak
éreztem. Az önérzetnek amennyi előnye van, annyi áldozattal jár. sok mindenről

kellett lemondanom ezért, pedig nem én szereatem, hanem velem született,
A Pintérrel való találkozásból barátság nem lett, de jóban voltunk. O is érezte

hogy nem azonosak útjaink, de időnként fölkiabált az, ablakomba :
- Venga, Venga! (Gyere, gyere í)
így egy borús délelőtt festettem a szobámban, s hallom kiáltani a nevemet.

Kinézek az ablakon, hívom föl:
- Nem, nem.
A kezében ráz valami zacskót szélesen nevetve, hív, hogy én menjck le. Lent

mutatja, végre kapott hazulról mákot darálva. Már régóta kívánt mákos tésztát,
de az olaszok nem is iÍsmerik.' Mentünk a latteriába mákos tésztát enni. Két nagy
adag pastát, vagyis főtt tésztát ként, csak vajjal. és az útközben vett porcukrot egy
tányéron kezdte kevergetní a mákkal. Majd a tányérjainkban szepen fénylő.

gőzölgő, vajas rnakarónira nagy halommal rászőrt. A szornszéd asztaloktól mind
oda sereglettek.

- Che fa, Pínter? (Mít csinálsz, Pintér?)
Fölényes mosollyal fölszúrt egy jó adagot a villájára, odanyújtotta az egyiknek

a szája elé:
- Per gustare. (Kóstold meg.)
Az olasz óvatosan, az ajka szélével lehúzott egy keveset, forgatta-forgatta, le is

nyelte, de nem volt elragadtatva tőle. Annál imkább mi. Nekem is ízlett. nemcsak
a folytonos éhségem miatt. hanem mégis hazai étel volt, s ez eszembe juttatta az
otthoni dolgokat. Az óriási élrnénysorozat, amit átéltem. az a sok mínden, amit
láttam, és soha egészen meg nem ismerhetek, elhomályosította az otthoni öorgoxat.
Az otthon, az Akadémia már távolivá vált, nem volt már bennem sérelem, de
vágy sem: itt egész nap, hetek óta, Donatellóval, Fra Angelicoval szivtam egy
levegőt.
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A Michelangelo-ház akkor még elhanyagolt állapotban volt; rnost a Galleria
Buonarotti van benne. A Santa Croce-templom körüli utcákban rajzolgattarn, mikor
megpillantok egy táblát. Kis, jelenték/telen főlirat volt. Casa Míchelangelo
Buonarotti. Benyitottarn. Talán nem dobnak ki. Nem, mert múzeum volt. Borzongva
jártam szobáiban. A sötét, aránylag kis helyiségekben egy-két műve - az is fiatal
kori - és néhány rajz.

Donatello műhelyére is hasonlóképpen találtam rá. Baedekerem nem volt soha.
Rábíztam mindent az ösztönömre. Meg is találtam mindent ugyarmyíra, hOgJ'

harminc év múlva sem találtam jobbakat,
Teltek a hetek. A San Lorenzo-templomban, a Medici-sírok előtt míridig meg

indult tisztelet fogott el: Michelangelo számomra megközelíthetetlen volt, és talán
az is marad. Hiszen csak mcsolyogni valók azok a dolgok, melyeket Michelangelo
nyomdokain próbáltak létrehozni.

A templomban ödöngve megpillantok a baloldalon egy ajtónyílást. Bemenve
lá/om, hogy ez a régi sekrestye. A be járattól jobbra eső, hatalmas miseruha
szekrény tetején megpillantottam egy szebrot. Odamegyek, Alig akartam hinni a
szemernnek : Donatello San Lorenzoja volt. Ott, úgy rátéve li szekrényre, ahogy
ötszáz éve odatették. Fiatal, tízenhat-tizenhét éves reneszánsz ifjú portréja.
Terrakobtából van. Fejtartásából, remekül rníntázott, csigás, homlokába hulló
hajából, büszke őztekintetéből, az egész szoborból magától értetődő szépség és erő

áradt, ami majdnem mínden Donatello-szebor sajátja; ez az a donatellói szellem,
ami által észrevétlenül válik a legnagyobb szobrásszá,

Igy állt össze bennem ott Fi.renzében Firenze szellemének lényege. Festészet,
szobrászat egy dolog. A Ghíberti-kapuk aranyozott képdomborművei domború
képek. A festmények meg festett szobrok. Az építész Brunelleschi fából faragott
Feszülete valóban vetekszik Donatellóéval, Leonardo nem egy szobra a szobrá
szokéval, s Michelangelo festményei közott van egy, mely a legnagyobb festmény,
ami.t valaha festettek. Nem cédulák határozták meg, hogy mi mícsoda, hanem a
művek, De hogy mílyen föltétele volt egy-egy rnű létrejöttének, annak jó példáját
látni a Bargellóban levő kapumodelleken. melyeket a Battístero di San Giovanni
bronzkapujának tervezésére kiirt pályázaton mutattak be. Egy.-egy reliefképet eredeti
nagyságban terrakottából, aranyozva kellett bemutatni. A két művet nézve az első

gondolat: nem volt körmyű eldönteni, hogy a megbízást Písano kapja-e vagy
Ghiberti.

A Dómban nagyon szeréttem járkálni. Igy írom le, járkálni, mert akkora
belső tere van, hogy a kupola alatt az ember szinte az eget érzi maga fölött.
A hátsó kis oltár sárgás fényében Michelangelo Pietája áll. Amint nézegettem.
fokozatosan bontakozott ki előttem ennek a teljesen rendhagyó óriásnak az ereje.
Ezen a Pietán ahány alak, annyiféle lépték. Mária sokkal nagyobb asszonyalak,
mint balra Magdolna. A Jézus-alak mindogyíküknél nagyobb, a csuklyás Arimateai
,József - a művész önarcképe - óriás méretekben magasodik az egész csoport
fölé. Csak többszöri szemlélgetés után vettern észre, hogy Krisztusnak csak egy
lába van .. A második láb beiflesztésóhez a lyuk be van ugyan már fúrva, de nem került
rá sor. Nem is szükséges. Nem veszi észre senki. Nekem is alig' akarták elhinni,
míkor mondtam.

Igy teltek a hetek, és a februári regzelek rózsaszínje, a naplementék zöld ege
ragyogott már. Elindultam a falakon kívüli Firenzét megismerni. Az első utam
a San Míníato-dombra vezetett: onnan nézve a város aranyfényű. Azután
Fiesole. Az etruszk fészek és az ősi romok fölött a ferencesek kolostora. De nem
Firenze történetét írom, hanem az én napjaimat. Mit, míért, hogyan csináltam.

A képeimet egymás után festettern. és a könnyezet erősen a Gulácsy-hatás felé
terelt. Egy este úgy éreztem, ebből ki kell törnöm. Már március volt, a karnevál
fölvonulások három napján is túl voltunk jól. Összeszedtem azokat a képeket,
melyeken Gulácsyt éreztem. Összegöngyöltem, hónom alá csaptam őket, és kimentem
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a Ponte Vecchióra, s annak délnyugati kilátóján az egészet bedobtam a vízbe.
Lehet, hogy a sok élmény, nem kevésbé a sok éhezés megrontotta már idegeimet,
rnert a képek megmaradt része még évtizedek múlva sem igazolta ezt a tettemet.
De hát én la radírozás jegyében Indultarn. Ez nagy radírozás volt. Másnap kimentem
az utcára festeni. ott ez megszekott jelenség volt. Angolok, festők, festőnők

tucatjával festették a látványos részeket. F:n az Alighieri pék házát festetltem,
a Piazza Carmínét, de azon vettem észre magam, hogy amit természet után festek,
az is erősen hangulativá válik. Ugyanúgy, mint ahogyamodetll utáni rajzolásban
és festésben sem tudtam pontos természettanulmányt készíteni.

Eddig a januári-februári Firenze ege, levegője nem volt más, mint a hazai.
De a március olyan egeket hozott, hogy megértettem, míért van a kora reneszánsz
és reneszánsz képeknek olyan csodálatos üde egük, Soha sehol nem láttarn ehhez
fogható szép egeket. A Ponte Vecchio kilátónyílásába naponta elmentem, hogy ezt
a fájdalmas, szívszorító szépséget újra és újra magamba szívjam.

A kedvenceírn már megvoltak végérvényesen, gyakran meglátogattam őket. Az
egyik legkedvesebb a Palazzo Vecchio homályos, dús, loggíás udvarában a kút kis
figurája, a hetven centiméteres puttogyerek, Verrocchio mester műve. Ismét egy
rendhagyó [elenség. Nem ide szántálc. Eredetileg kertífígurának, vízköpőnek készült,
de ide helyezték, a komor kőpalota homályos udvarába, különféle eredetű kávákból,
medencékból, oszlopdarabokból összeépített építmény tetejére. A magasból érkező

fény alig világítja meg. S ez a visongó kölyök - a hóna alatt vizet köpő hal - édes
életet, a toszkán kertek minden varázsát behozta a zárt, komor falak közé.

Toszkán kertek. A kom tavasz kihajtott a városon kívül. A kertek, kastélyok
és Villák szépségéről kötetet kellene írni. A népvándorlás századaiban minden
elpusztult, ami műveltség, szépség volt, de itlt a maradványaiból olyan kerteket,
antik világot idéző kő- és növényi szépségeket építettek újjá, hogy ez Európa
legszebb tettei közé sorolható. A szép hajlatú dombok oldalai ezüstösek az olaj
ligetekrtől, legtöbbjét teraszos kőfalak tagolják. Amott a szőlődomboknak alacsony
kőfalakkal telerajzolt oldalai, s legtöbb helyen a fekete ciprusligetek úgy övezik
a kastélyt, hogy csak egy-egy kápolna harangtornya látszik kl. Ami föltűnt, a
táj nagy csöndje, Nincs madárdal. F:rthetetlen, de az olaszok megették, és
megeszik ma is a madarat. Csak Assisiben, a várostól nyolc kilóméterre levő

Carceri-erdőben hallottunk madárdalt. Ott az öreg, megvasalt fa közelében, ahol
a Szent prédikált nekik. A vadőr, nem a kegyelet védi őket. Csak a távoli vagy közeli,
gyakori harangbongás vagy csengő, könnyű harangozás a táj zenéje, hangja.
Vasárnaponként beültem egy-egy külvárosi, kedves, szőlőlugasos trattoriába, ahol
gyakran kórusban énekeltek a mesteremberek. Ezek majdnem míndíg engem is
kínálgattak' borral a hatalmas butykosokból.

A pénzem már fogytán volt. de a népkonyhában mégiscsak egyszer ebédeltem.
a Lungarnőval párhuzamos szűk utcában. Az ételre nem emlékszem amit egy
liráért adtak, az alakokra igen, s egy rajzern ma is őrzi, Volt ott lezüllött muzsí
kus, színész, jobb napokat látott prostituált, öreg, fiatal. Aztán a szegénységtől

fölismerhetetlen emberek. Intelligens arcú férfi, piszkos csavargók, purgatóriumi
alakok; a furcsa sereget a magasból jövő gyér fény még irreálisabbá tette. Az
óriási, hosszú deszkaasztalokhoz a bádogtányérok lánccal voltak odaerősítve A lán
cok egész ebédidő alatt zörögtek. Megettem valahogy, amit adtak, de ezt a lánccsőr

gést nem kívántam még egyszer hallani. Ezek és a munkavállalás akkori nagyon
szígorú tilalma rést nyitottak bennem arra a gondalatra, nem marad más hátra,
mint a mulatóbe1i gyorsrajzolás - amire elsősorban lelkileg éreztem magam
alkalmatlannak, Mert még akkor is, ha Pintér elhívott az asztalához, rühellet
tem, hogy a mulatozó gazdagok engem is ilyen Stein-nek néznek. Festékem, vász
naim erősen fogytak. Papírom volt. mert míndíg szereztem finom papírokat.

Egyszer bementem a Piazza della Signoría közelében egy papírkereskedésbe.
Mermyezetig érő polcokkal volt tele, és nagyon szép papírok lapultak a polco
kon. A kisasszonytól engedélyt kértem, hogy nézegetve válasszak. Kiválasztottam
egy kedvemre valót, ami négyfele vágva épp megfelelt az akkori kedvelt mére
ternnek.



- Quanta costar (Mennyibe kerülj) - kérdeztem.
- Cinque lire (Ot lira) - mondta, lágy, firenzei s-sel ejtve a cs-t. Mondom,

ez nekem egy kicsit sok. Szegény festő vagyok. EDre olyan fej- és arcmozdulart
tal, a kezével nyomósítva, míntha azt mondta volna: Nem szegény vagy, hanem
szamár. Rám kiáltott:

- Per kiló!
Ilyen örömök értek szegénységemben. Sokszor gondoltam arra, hogy a jómódú

Rippl-Rónaí míért rajzol krajcáros irkapapírra. Ha valaki gazdag, ennyire zsugori?
Sajnos, a legszebb rajzai így mennek tönkre.

Természetem - s ezt az utóbbi két év és a firenzei hónapok véglegesen meg
érlelték bennem -,. hogy míndíg a nehezebbet váiasztom. Az önérzetes nélkü
lőzést inkább, mínt a könnyebb, de megaiázó kérést, alkalmazkodást. Nem bán
tam meg.

A mohóság, mellyel míndenj magamba akartam szívni és olvasztani, kime
rítetC Ami addig nem fordult elő, én is üldögéini kezdtem a Ponte Vecehic árká
dos nyilásának mellvédjén, délelőtt a tavaszi napsütésben, délután pedig a nyugati,
árkád nélküli mellvéden, a Cellini-szobor alatt. Megérintett a semmittevés gaz
dagsága. Csak nézni, némi a palotákat, az eget, az embereket, akik furcsa módon
sietnek, egymásba kapaszkodva bemennek a boltokba, egyikből a másikba, za
jonganak, valami célért mindig sietinek - rnert van pénzük. Nagy élvezettel mű

veltem ezt a szemlélődést. De azt is észrevettem, hogy nem nyúlok olyan gyorsan
ceruzárnért, mint addig. Bevallottarn magamnak: elfáradtam. Hazamegyek, Beírat
kozom a főiskolára, habár ez már nem jelentette nekem azt, amit egy évvel eze
lőtt. Hogy míkor magyek, még nem döntöttem el, de ezután már a modern festők

megismerésével .foglalköztam.
Szép kiállítfsokon és a múzeumban is sok jó anyaggal találkeztam. A no

vecentisták - magyar értelemben XX. századiak - kerültek elém: Carlo Ubaldo
Oppi, Giorgio de Chiríco, Giorgio Morandi, Marino Marini, Arturo Martini, Mario
Sironi, egész sora a jó festőknek és szobrászokinak. A futurístákat nem szerettem,
nevükkel ellentétben nagyon avultak voltak. A picassói kubízmus átvevóit sem.
Picasso 1917-ben éppen Olaszországban vált meg tőle, és lett átmenetileg klasszici
zálóvá. Azok meg a huszas években kezdték utánozni, és tíz év múlva még voltak

sőt még ma is vannak -, akik Picasso uraság levetett ruháiban járkáltak
és járkálnak.

Rábukkantam akkor Chirico mellett egy festőre, azt szerettem a legjobban.
Szerény tárgyú, kis képeket festett, de olyan telítettek voltak, melvekhez fogha
tót egyik modern képen sem éreztern. Giorgjg Morandi volt a neve. Negyven év
múlva a velencei bíennálén, amikor én állítottam ki a magyar pavilonban. Mo
randi az olasz pavilonban már posztumusz életművel szerepel:t. Az egész biennálé
Iegnagvobb értéke volt. Amint Masaccío esetében. úgy a moderneket illetően sem
tévedett a fiatal firenzei festő. Elszorult lélekkel járkáltarn a városban, városon
kívül, és becsempésztem agyamba a gondolatot, hogv úgyis visszatérek ide.
Viss~a is mentem.

A haziasszonyom könnyezett. mikor elbúcsúztam, Neki is mondtam - hi"z
akkor már egészen jól beszéltem olaszul -, jövök vissza. Kedveltek, szerettek,
iJ.iszen észrevétlenül éltem. Soha egyetlen kifogásuk nem volt, nem is lehetett
ellenem. Csak egyszer korholt. mikor észrevette, hogy niazam mosom inzelmet.
Rám parancsolt, hogy ezután tegyem félre a szennves inaeket. Kötetnyit Írhatnék
a hétköznapok kedves eseménveíről, de ez :'lZ írás mást nem szolaálhat. mint
hogy föltárja rendhagyó életpályám útját. Bizonyosan több szórakoztató, iz
galmasabb esemény marad így ki belőle, mint amennyi belekerül.

Pintérrel e!!vik éiie1 elmentem a Piazza dell"! Signertán ácsorgó fiákeresek
hez. Pintér sprtédletével eladt'lin nekik a télíkabátomat. Ez hosszabbított valamit, PS
Velencében három napot tölthettem. Az elszakadás Ftrcnzétől nehezebb volt:
mirrt gondoltarn. Velencében már nem néztem meg még: a Galleria dell'Accademia
gyújteményét sem. Nem volt már fölvevő erőm. Mikor Magyarországra értem,
úgy éreztem, hogy tíz évvel lettem öregebb.
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GYEREKKOR, FALUSI MITOLÓGIÁK
ÖNÉLETRAJZI RÉSZLET

ITta MÉCS LASZLÚ

Az iskolában a nagyobb gyerekek feleleteire is figyeltem, főképpen a
Héday Máriáéra, A bíró lánya volt, ő volt a legjobb tanuló. A VI. osztályba
járt, jól fejlett, halvány arcú, dióbarna szemű és hajú lány volt, nem volt
pirospozsgás, mint a többiek. Nagy homloka világított. Ha édesapám felszólí
totta, két karját mereven . kinyújtotta a pad túlsó szélére úgy, hogy az
előtte ülőnek a vállához értek ujjai és ilyen tartásban mondta el egyfolytá
ban a leckét. Két ilyen lecke felmondására emlékszem. Az egyik az alkot
mánytanból való volt és így kezdődött; "A falunk Sáros megye legdélibb
pontján fekszik a Hernád mellett, a. Lemesi járásban, melynek székhelye
Lemes" stb. A történelemből egyszer így kezdett felelni: "Az avarok és a
szlávok". így, mire én felsőbb osztályokba kerültem. már sok mindenről
fogalmam volt, főképp a Réday Mária feleleteiből, aki nagyon tetszett ne
kem. Nem hiszem, hogy ennek a tetszésnek köze lett volna a szexualitáshoz
vagy az erotikához. Annyi igaz, hogy nemcsak a nagytermészet jelenségeit
figyeltem szokatlan kedvteléssel, de az emberek arcát is. Persze esztétikai
fogalmaimat még nem "köszörültem" sem könyvekben, se másutt. Például
akkoriban azt hittem, hogy édesapám kurta szempillája a legszebb a vilá
gon s annyira utánozni akartam. hogy a tükörben az én hosszú. szőke

szempilláimat kisollóval kurtítottam meg egy ízben, amiért össze is szidott
édesanyám.

A tapolcsányi gyerekek nem mentek haza. Tarisznyából ebédeltek : ez
az ebéd bizony nagyon szegényes volt. Karéj kenyér, néha megvajazva, de a
legtöbb gyereknek csak sárgarépát kellett .ennie a kenyérhez. Legfeljebb
egy-két almát hozott némelyik. Télen meg szénában szotykositott vadkörtét
és sornot. Néha engem is megkínáltak ezekből. s akkor szoktam rá a nyers
sárgarépára. Ma is szívesen megeszem.

Illemhelye nem volt az iskolának: nem emlékszem rá. hogy más ilyen
iskolákban. a közeli és távoli felekezeti iskolákban láttam volna ilyesmit.
Tizperckor a gyerekek szétfutottak a közeli sövényekhez, trágyadombokhoz,
csűrökhöz. A kántortanító illemhelye is nagyon kezdetlegesen volt megezer
kesztve. Nagy esőzések után a hídlás-deszkák úsztak, mint a tutaj s ;"
apámmal együtt két vödörrel hordtuk belőle a trágyadombra a gyanús eső

vizet. Sokszor gondoltam erre a "munkámra" a börtönben. mikor országos
könny-esők után "kübllt" s a börtön kórházban W.C.-t kellett pucol
nom. Igen, semmi sem új a Nap alatt. s a paradicsomi átok engem is el
jegyzett mindenneL ami a Paradicsom-kerten kívül történik

A malomárok jobb partját Rónaságnak hívták. Amolyan miniatűr Al
földnek. Nekünk is volt itt két kis parcellánk. Itt és él baloldali vízkőzön

napraforgót is lehetett látni. Itt terrnesztették a zöldségféléket. Céklát, krump
lit. káposztát, petrezselymet, sárgarépát. tököt. kevés kukoricát. A zöldség
féle sok-sok gvomlálást. kapálást igényelt. Az asszonyok egész nap hajlong
tak, négykézláb gyomláltak néha elnyújtott régi énekeket daloltak. dúdol
gattak halkan. A dudvát, gyomot nem hagyták ott, de nagy füvelőkben.

melyeket .,zajdá"-nak neveztek. hátukon hordták haza. estefelé: a Hrubecse
patakba beöntötték egy-egy elgátolt helyen. kimosták a gazból a sarat, port.
agyagot. - aztán megint háton vitték udvarukba. Főképpen fejéshez kel
lett ez. de löktek belőle a falun át röfögve, vísongatva hazarohanó disznók
nak is. amelyek reggeltől kint voltak a falusi kondás felügyelete alatt él

sortéslegelőn. Löktek belőle a libáknak, kacsáknak is. A tyúkok meg lopkod
tak innen is, onnan is.
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Azért ezen a Rónaságori is legeltettem teheneket, mikor felszabadultak
a földek a betakarítás után, persze itt sok más gyerekkel is ősszejöttem.

főképp vasárnapi iskolásokkal. Krumpli után turkáltunk a letarolt krumpli
földeken. Nagy tüzeket raktunk krumpliszárból, sokfele gomolygott a keserű

füst, míg máglya támadt; a lángnál nyáron tallózott tengericsöveket sü
töltünk nyársori s a hamuban krumplit.

A közös tehénlegeltetésekkel kapcsolatban külön kell írnom arról, milyen
közel éltünk mi még akkor az Anyaföld meztelen testéhez, nemcsak azért,
mert mezítelen lábbal jártunk rajta, hanem azért is, mert még nem volt
elvágva az ősi köldökzsinór, amely odakötött a Föld titokzatos anyaméhéhez,
mely minden elképzelhető életet táplál a világteremtés káosza óta. Ez a
köldökzsinór megvolt minden népnél, mítosz-termő korszakában, akár koráb
ban jött ki ebből a korszakból, akár később. Vannak "vad", primitív népek ma
is, melyek még mindig ebben a mítosz-termő korszakban élnek a Salamon-szi
getek, Új Guinea, Bali, a Felső-Amazon vidékein, ahol a civilizáció még
nem vágta el ezt a köldökzsinórt.

Én ezt a rnítosz-terrnő korszakot átéltern szülőfalumban, Most is, mikor
a többi mezitlábosokkal tüzet akartunk rakni a harmatos, nyirkos vagy
eső-áztatta rőzséből, avarból. krumpliszárból, kukoricaszárból s nem akart
égni, körültáncoltuk s gúnyoltuk a meggyújtott, de csak épp sercegő kupa
cot :

Koldus tűz, koldus tűz,

füst és bűz, füst és bűz!

Ezt százszor is elmondtuk, míg a rőzserakás elszégyellte magát s 'végül is
lánggal kezdett égni.

Ha gyikot vettünk észre a bokrok szélén, akkor ezt énekeltük a vad né-
pek kezdetleges ismételgetésének ritmusával :

Gyikocska, úrnöcske.
ha kígyó jön, óvj tőle,

s én megóvlak tégedet.
ha rossz ember fenyeget.

Ha valamink elveszett, egy bicska, egy inggomb, stb. kórusban mondtuk:
Sátán. holmink vísszaadd,
Mert kitépem szarvadat!

Ha Katíca-bogárra találtunk, tenyerünkre tettük s ezt a rigmust mondtuk:
Napocska, Napocska.
Hova vezetsz? Föl? Le?
Vagy mennyekbe? Vagy pokolba?
Vagy fekete földbe?

A hétpettyes böde meg ment a napfényben a legmagasabban kiálló
ujjunkra. szétnyitotta szárnyát s elrepült. Ha közel szállt le a földre, egy
árny suhant le játékos gyermekarcunkon.

Én akkor még nem ismertem a Kalevalát, de most, hogy ezeket a ráol
vasásokat felidéz tem emlékemben, nem tudtam megállni, hogy rá ne gon
doljak Vejnemöjnen Lemminkejnen és más hősök ráolvasásaira; amit ezek
nagy eposzi méretekben csináltak ősprimítív naivitással, mi is ezt csinál
tuk, hihetetlenül miniatűr méretekben ugyan, de ugyanazt.

A babonás összefüggések mitológiájában éltünk. Például tudtuk azt, hogy
vannak helyek a sűrűbozótú sötét völgyekben, ahol a kövek összekoccannak,
mihelyt sötétedik; okát is tud tuk: valakit megöltek ott régen. Tudtuk, hogy
a vasúti vashídon, a Malyeken, amely híd alatt fürödni szoktunk, holdas
éjjeleken ugatni, kísérteni jár Ámor. Ámor az erdőőr, Mészáros kutyája
volt, s a vashídon, nem messze a pillértől, amely mellett fürödtünk, elvágta a
gyorsvonat; vére lecsurgott a Hernádba, az egyik gyerek fejére is jutott belőle.

Akkor kacagtunk rajta, de otthon az anya egy hétig minden nap szappan
nal mosta a fejét, nehogy valami szerencsétlenség érje. Később mindenki
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borzongott, ha Ámorra gondolt, különösen mióta Csarech bácsi éjjel jött hazá
valahonnan a hídon át, s a Hold fényében ott látta Ámort a hídon véresen
vonítva.

Tudtuk, hogy a plébános (és minden pap), ha kezében a szentséget rejtő

monstranciával kifordul a nép felé s intonálja a Tantumergót, az oltáriszent
. séget rejtő üvegen át látja, ki a boszorkány a vénasszonyok közül, Erről

persze egy pap se beszél senkinek, mert azétszaggatnák a boszorkányok.
Mi gyerekek is sejtettük pár öregasszonyról, hogy boszorkány. A Vi

parina 'nevű kisgazda feleségéről például egész biztosan tudtuk. Zavaros
nézésű öregasszony volt; senkinek se nézett a szemébe soha. Egy tehene
volt csak, de temérdek vaja a pincéjében: ezt a vajat mind tehénganéjból
varázsolta elő; Kassán egy vevője egyszer majd megverte, mert a tőle meg
vett vaj a serpenyőben sütés közben tehénlepénnyé változott. A mi istál
lónkban egyszer éppen ellett aKontessza nevű tehén: én is ott ólálkodtam;
valaki berohant, hogy Viparínáné az istálló egyetlen szalmával betömött abla
kánál föl-alá somfordál és szalmaszálakat huzigál ki az ablakból, hogy el
vigye az ellő tehén tejét. Nosza, a tehenész fiú hátrarohant egy bottal az
ablakhoz s nagy lármát csapva elkergette, én is segítettem kergetni.

Mí, gyerekek tudtuk, hogy éjjel nem tanácsos a temetőn végigmenni.
Míg én Hernádszenistvánban éltem vagy vakációztam, soha senkiről se
hallottam, hogy éjjel ott mert volna járni. Satanas, a harangozó, rendes ne
véri Koleszár kivétel volt. Viharra való. harangozás céljából, a legsötétebb
éjjel, mikor valósággal istenkísértés volt a házból kimozdulni, ő átment a
temetőn, fölment a toronyba s a huzatos, spaletta nélküli ablakok között ha
rangozott. Egy vasárnap éjjel egy bepálinkázott legény, Jánosik nevű, fo
gadott egy liter pálinkában a többi Iegénnyel, hogy azonnal fölmegy a te
metőbe, a legujabb sír fakereszt jét kihúzza és visszaszúrja a helyére. Úgy
is volt, a többiek követték, de csak messziről. Egyszerre csak nagy ordítást
hallottak és leszaladtak a faluba. Reggel Satanas találta meg holtan. Okos
emberek úgy magyarázták a dolgot, hogy mikor visszaszúrta a fakeresztet,
a sötétben lehajolva, a kereszt alá került a munkaköténye; mikor felegye
nesedett, úgy érezte, hogy a halott fogja a ruháját és szörnyethalt ijedtében.
Igen, okos emberek így próbálták megmagyarázni, de a falu csupa borzon
gás lett hetekig. Mindenki erről beszélt.

Téli holdas éjszakákon kutyaugatás verte föl a falu csendjét. Mi, gye
rekek tudtuk, hogy éjfélkor indulnak portyázásra nemcsak a temető kísér
tetei, de a boszorkányok is. A kutyák látják, szagolják is őket, s félelmük
ben rohangálnak az utakon, vagy üvöltenek a Holdra.

Mi, gyerekek tudtuk, hogy minden varangybékában egy-egy boszorkány
rejtőzik. De hogy a felnőttek is tudták, mutatja a következő eset, mely elő

ző évben történt a Hrabina nevezetű partos falurészen. Egy Hrabinszky
nev ű "metlár", vagyis nyírfa-seprő készítő, kiment kicsi istállójába a kis
borjút megnézni, mert nemrégen ellett meg a tehene. Eszrevette, hogy egy
nagy varangyosbéka mászott elő a vályú alól, míg a tehén nyálogatta az
újszülöttet. "No itt vagy, boszorkány, hogy megrontsad a tejet" - ordította.
Azzal fogott egy vasvillát, majdnem ronggy-á zúzta a varangyot, aztán kilökte
a vasvillával a trágyadombra. Véletlenül az történt, hogy ugyanabban az
időpontban egy öregasszony, Zahmenszky kisgazda édesanyja a padlásra
igyekezett a meredekre állított létrán, rosszul fogódzott, s mikor a tetejére
ért, lezuhant. Minden testrészét összezúzta, sőt-nyelve sem működött, mert
majdnem kettéharapta, mikor estében kiabált. A dolognak híre ment, de úgy,
hogy Hrabinszky agyonvert egy varangyot s az nem volt más, mint az
öreg Zahmenszkyné. Nagy ellenségeskedések kezdődtek a két szomszéd kö
zött, de a pletyka tovább terjedt, egyre misztikusabb motívumokkal bő

vülve.
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Zárójelben megjegyzem, hogy husz. év múlva hasonlo eset történt szín
magyar vidéken, mikor Nagykaposon voltam plébános. Sutka ügyvéd bará
tom panaszkodott tréfásan, hogy egy rágalmazást pert nem tudott felvenni,
mert az öregasszony, Veres János mokcsakenézi lakos anyósa, az esés követ
keztében elvesztette beszélőképességét s az ő nevében a vő nem perelhette
rágalmazásért a szomszédot, hogy "bika kípiben" agyonverte a Veres anyó
sát s ezt széltében-hosszában terjesztette.

Ezeket a dolgokat le kellett írnom, mert tudatuk beivódott gyengéden
reagálo idegzetembe, testembe-lelkembe, titokzatos félelmek gyötörtek egész
ifjúságomban, majdnem kassai tanárkoromig, s ezek a motívumok sok
versembe is belekerültek később.

•

A LEGENDÁRIUM LEGENDÁJA
lria DÉNES GIZELLA

Maurus püspök magas, barna írópolca előtt álldog~t. Kezében penna, arcán
mély tűnődés és csaknem gyermekes mosolygás. A vastag, habarcsos mésszel va
kolt falak között lágy,templomian áhítatos csöndesség. A gerendák között, a
boltívek fÖlött egerek vidáJm cincogása és futása rezzent. De lenn, kívül a falakon,
a palota térségében, a két toronnyal magasló Bazilika előtt lüktető em
beri zsivaj: duhaj kiáltások, gondtalan nevetések, szekerek zörgése, lovak pat
kóinak éles csattanása.

Kora délelőtt volt, valamivel a reggeli után. Káplánja, papjai az írószobában
forgat ják a hártyákat s váltják a permát. Künn az ablakok előtt magasló fák
ágai deresen, köd és dér kéklő fátyolában dideregtek. Ilyentájt, rideg-hideg de
cemberi időben nem következnek a püspöki városba magányos mezei papjai s
ügyes-bajos hívei. Tél ez immár, igazi gondolkodás, elmélkedés és végső szám
adás ideje.

- Most l - gondolta, - Most talán irgalmas lesz hozzám az úr s megengedi
nekem, hogy .. ,

FölemeLte írópolca [apját. A fiókból finom hártyalapokat terített maga elé s
a rárótt sűrű, helyenként áthúzott szavak fölé írt sorokba temetkezett, Hol olvasta, hol
éneklősen mondta, Máskor bele írt, újból áthúzott s közben némi boldog meleg
ség járta át. Időnként kiröppent tekintete a Bazilika szegletes terére s a rajta
zsongó külső világra.. De csak nézett míndent és nem látta még a tornyokat sem,

.amelyeket annyira szeretett. A külső vonalak nemcsak a ködben, a zúzmarás,
'deres decemberi télben mosódtak össze, de Ielke forróságától is. 6, mílyen jó,
hogy most nem kell beszélnie senkivel és nem kell magyaráznia; a főpásztor

most boldog a magányban, ahol csak a maga gondolataival, Iáthatatlan lelkének
titkaival töltekezik. És mílyen jó az is, hogy a mélyablakvágások, a sárgás per
gamennel, körülragasztott. kissé vaksi ónos ablakok eltakarják szállását, és csak
nem éjszakai csendességbe húzódva hajolhat polca fölé... Időnként, ahogy pen
nájának finom hegye végigcirókálta a hartyák habos lapjait, s a penna sereené
sét is hallotta, alázatosan mcsolygott s a magesságba nézett, míntha élő valakit
látott volna.
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- Tu autem Domine: miserere nobis! - sóhajtott nagy bizakodással s egy
pillanatig még az ajtóvágásra boruló mozdulatían függönykárpitokat nézte. 
Könyörülj rajtam, én Uram, Istenem!

Akkor rnélyen belekavart a sűrű, kékesszürke bodzalébe és írni kezdett. Úgy
hajolt a polc fölé, mímtha mély :vizek aljára kívánt volna tekínteni, Válla meg
meghullámzott. feje meghajolt. Kicsat éneklősen. akár a zsolozsmák Iectióít,
mormolta maga elé, amit a hártyára rovogatott, "EGO QUIDEM MAURUS: Isten
il:egyelméből püspök."

Hirtelen meglebbentek a súlyos függönykárpitok és éles hideg nyomult a cel
lányi szobába. Maurus csaknem fájdalmasan megrezzent, és a papírlapokra ta
karta széles tenyerét, Homloka beráncosodott. Mély-rnély sóhajtással nézett kö
rül: mint aki titkos távolból érkezik. Dénes papot látta, kedves káplánját sűrű

hajával s nyugtalan, untalan száguldásra lendülő karcsú alakjával.
- Fiam, fiam! - mondta csalatkozottari dünnyögve, öregesen. - Annyi

minden fordul, változik körülöttünk az időben, de te Dénes káplán csak ma
radsz, aki voltál: érkezel, amikor nem várnak s távozol, amikor tartanak, akár
a szél. Am legyen meg veled és általad is Isten akarata!

A "káplán" immár erősen ezüstös haja tövéig elveresedett. Kissé szégyenkez
ve kapaszkodott a vasszürke posztófüggönyökbe, s bár lénye komoly férfi időre

mutatott, szemében ifjúi könnyűség és kedv mutatkozott.
- Nem mondta Püspök atyám, hogy magában kíván' elmélkedni és mun

kálkodní.
Maurus gondosan megrázta a tollat, s míg felszáradt belőle a bodzalé sűrű kék

Iestéke, letette a hárrtyalapok rnellé, Szeme meghűvösödve, csaknem feddően

csillant.
- Nem kívántam, fiam! Mert én semmit sem kívánok. semmit sem cselek

szem magam szántára, csak amít a szükség rám parancsol. Am bevállom gyön
geségemet, azért én is szeréttem volna valamit cselekedni így magamban. De
nemcsak magamnak, Dénes káplánom, harnem ...

A Káplán még rníndíg a függönykárpit előtt állt akár őrködő katona. A püs
pök meleg mosollyal feléje intett.

- Csak a kard hiányzik a kezedből, holott pap lennél és kereszt illik hoz-
zád ... Mondd hát, miént érkezel ilyen váratlanul és szelesen?

- Nem magamért - hadart a káplán -, nem magam szántára ...
A püspök ráin<tellt.
_ Te sem, fiam! TUdom, te sem a magad szándékát, magad akaratát telje-

síted. Ne félj, hanem mondd, amiért jöttél!
Dénes káplán almozdult a függönyöktől. Két hosszú lépésset elérte az író

polcot. Féltérdre bocsátkozott, rnegtekert, pecsétes papírlappal a kezében.
_ Most indulnak Száva Szerut Demeter apátságábra az alapító levéllel. Eddig

úgy tartottuk, hogy apostoli áldással indítjuk el, a fontos. okmán~ainkat. .. ,
Maurus a 'OOOllllaiIl rezgő hártyalapokra nezett. Haja, szakalla - Jollatta

Dénes káplán - csakolyan deres, akár az ablakok előtt rezgő ágak. Széles, ma
gos homlokán s arcán mély-mély barázdálc.

_ Ezt a papiruszt nézzed csak, fiam - mondta csendes zavarral - s ezeket
a betűket, itt!

Dénes káplán fölállt, háta mögé rejtette a tekereset s engedelmesen ráhajolt a
hártyalapokra, a gondosan kerekített lilásszürke betükre. Hangosan olvasta a soro
kat: "LEGBNDARIUM SANOT! BENEDICTI, SANCTI ZOERARDI ...'"

Felnézett püspökére, aki fejjel volt magasabb nála és években apja lehetne,
rnost mégis szégyenlős gyermekként pillogott előtte.

- Szent András és Szent Benedek remeték legendája lenne ez, Püspök
atyám?

- Igen. Ha az Úr irgalmas lesz hozzám és annyi idő múltán, annyi erős

szándék és forró óhajtás után végre rákezdhettem. amit ifjúkorom óta őrzők ma-
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garnban, s hártyára vethetem rendünk két szend remetéjének legendáját. Mert
Dénes fiam, az idő nemcsak országunk és népünk fölött múlik, de mímagunkban
is! Innen-onnan húsz esztendeje kormányzem ezt az egyházmegyét, és mi mín
deneket éltünk mi magunk is ebben a húsz esztendőben, ami visszatartott és
hátráltatott a Iegendáríumban!

Dénes káplán a palotatéren zsongó zsivajra figyelJt és az ablakok előtt szál
longó deres zúzrnarapíhéket nézegette.

- Húsz év bizony - mondta szelesern és lelkesen. - Kemény évek voltak,
de sok érdemes harc is, Püspök atyám!

- De az nem legendárium, fiam! Inkább hatalmas história, ami el se férne
ilyen könnyú, finom hártyalapokra! Hogy marta egymást a nép és a nagy ki
lilly, hogy következtek a harcok országban és ellenseggell Bizony sürgős és fon
tos leLt volna, és talán kötelességem, ha egybevetem ezt a húsz esztendőt itt
rnogöttünk, s magunk életével az országát! Csak vegyük föl: István királyunk
felejthetetlen szép búcsúzasát hosszú betegsége után e földi világból! Tudta ő,

fiam, hogy halála után megkezdődnek a véres marakodások és égi segítség ol
talmát kérte népének. És jött a harc velencés Péterrel és német szövetkezéseí
vel, hogy csaknem hűbérbe kényszerítette hazánkat. Aztán idebenn Aba Sámuel
mozdulása a nép nevében, holott csupán a maga hatalmát akarta. Végül megvakí
tott Vazul herceg Iíaínak harcai, míg Endre királyunkhoz jutottunk. Bizony
hányúra kívánkoznék az a kemény pillanat, amikor velencés Péter árulását sze
mére vetették, avagy amikor Gellért püspökünk megfenyítette Aba Sámuelt s
megjósolta annak gyászos pusztulását, mire a pogányság kitört a berkekből és
halomra gyilkolták papjainkat... Bizonyára kötelességem lenne feljegyezni a
véres és siralmas napokat, püspöktársaim vértanúhalálát és leginkább a láng
szavú Gellért úr szégyenletes elpusztítását, bárha ellene nem is lázadoztak a
pogányok, sőt tisztelték kegyes életéért és fáradhatatlan munkásságáért; Ha nem
indul el Csanádról és nem kerül bele a kettős áradatba, Aba Sámuel úr meg
Vazul fiainak csapatai közé, őt se bántották volna, akárcsak engem. De ki mér
heti föl annak a vad, hatalmas harcnak erejét és forróságát, melyben több volt
a fájdalom, mint a gyűlölet? István királyunk nemcsak bölcsességével, de szívével
is érezte a pogányság titkos és kemény ellenállását terveivel szemben: azért is
kereste a szövetkezéseket Kelettel és Nyugattal egyaránt. Ha visszagondolok arra
a régi nyárra, amikor Bazilikánk és városunk védőszentjének, Szent Péter apos
tolnak búcsúünnepére csaknem az egész világ küldötteí érkeztek hozzánk: akkor
is azt a célt szolgálta, hogy külső hatalmak segítségével megtörhesse a belső

ellenállást és az ellenállás után egységes, dolgos, kemény nép alakulhasson a
szertehúzó törzsekből és családokból, Mindezekből is láthatod, Dénes fiam, hogy
tudom és felfogom sorsunkat. Én, a püspök, mégis méltóbbnak tartom, hogy in
kább a remeték alázatos életét dicsérjem, mint a gyilkos harcokat soroljamí
Hozzá úgy érzem, Endre úr királyságával kissé megpihenhetünk a harcokban; s
mivel tél is van és nem parancsolnak országos gyűlésekre. szállásunkra húzód
hatunk és Zobor hegyére látogathat a lelkem, a remetékunyhóban a legendá
riumot rovogatom,

Dénes káplán közönyösen nézte a hártyakat és kissé mogorván a szállongó
zúzrnarát,

- Az áldást add hát, Püspök atyám, és már megyek is ...
Maurus a tekercsen függő pecsétet nézegette s a beléje nyomott jegyeket vizs

gálta.
- Egyezerötvenhét - morrnolta öregesen, - Húsz és egynéhány évvel több

püspökségem, húsz és egy évvel kevesebb István királyunk halála óta... Be
nedícite fiam; hát indítsátok el!

Keresztet jelölt a tekercsre, Dénes káplán pedig két hosszú lépéssel a füg
loionykárpitnál termett. Itt hirtelen megállt, rnert valaki befelé nyomakodott és
egybekeveredtek. Zömök, égőszemű legény dobbant a terembe, köszöntést fe
lejtve.
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- Teméntelen idegen érkezett II palotába, de szavukat senki se érti.
Dénes káplán szígorúan ráfényitett.
- Sose okosodsz, Gyure! András kapitány, édes jó apád megtaníthatott volna

az illendőségre ott Vashegyen. Hányszor mondtam, hogy Püspök atyánkhoz csak
a szelgálatos tiszt avagy a belső pap bejelentése után lehet belépni?!

A legény fújt, kissé meghajtotta ugyan fejét a püspök előtt, de tovább hadart.
- Kit kérdeztem volna, hol kérdeztem volna? Napos tiszt, belső pap is ka

puban ácsorog, szolgák, cselédek, katonák, robotosok között s nézi a nagy kí
sérettel érkezett jövevényeket. Vince pap dörmögi, hogy tengeren túlról érkeztek.

Maurus püspök mély sóhajtással kulcsolta kezét papíruszai fölé.
- Jól van, Gyure fiam, sokszor nem árt a cselekvő elszántság s nem mindlg

szükséges a meggondolt okoskodás, meg bókolgatás! Mí nem felejtettük el, hogy
mit köszönhettünk neked, amikor Vata úr berontott palotankba s te végig kiáltoz
tad minden zugát, hogy ítt vannak a csímbókosok: püspök atyánk aranyát kö
vetelik meg az életét is. De tudd meg, Gyure fiam, nem aranyat követeltek Vata
úr harcosaí, hiszen tudván tudták, hogy Mór püspöknek abból ugyan kevés va
gyon, inkább krőníkáínkat, pecsétes törvényiapjainkat keresték volna nagy indu
latukban s persze azért is, hogy adjunk áldást a maguk lázadására! Az életemet sosem
követelték, hiszen vér vagyok velük és nem idegen, miként papjainkiról sorol
ják. Hanem azért csak szokd meg a rendet, amire Dénes káplán tanít, akármekkora/
idegen csapat érkeznék és akár a tengeren túlról is ...

Gyure erre szégyenkezve kibotorkált. Maurus pedig sóhajtva egybehajtogatta
finom hártyalapjait és polca mélyébe rejtette.

- Majd egyszer, Dénes káplán. Egyszer, talán halálom előtt mégis egybevet
hetem, miként szükséges, Ha majd igazi békét érünk, és nem parancsol velünk
se lázadó magyar, se tengeren túli idegen.

Dénes' káplán gyorsan rábaiolt a halászgyűrűre. de megcsókolta alatta a
püspök kissé száraz, de meleg kezét is.

- Akkor hat bebocsáttom az érkezőket, akik míaét mosj nem rovógathat a
legendáríumba Püspök atyám, bárha tél is lenne ...

CSIGAHÁZ

1.

Csigaház
láz az áhitatban.
Van-e még erő

a szavakban?
Ha örvényt kavar
szivben a láz,
elmúlást ringat
a tört-csigaház.
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2.

Tenyeremen pár pikkelye a
halnak.
Ha minden életből

végképp kitakarnak,
sírásom velem marad.

3.

Kóc,
valaha haj volt,
mégis lobog.

Vékey Tamás



A KIS ÚT
A mai kornak egyik vezércsillaga az

emberi felelősség. Soha annyi szó nem
esett arról, hogy az emberiség elhagyta
gyermekkorát, felnőtté vált. E nagy,lco
rúvá levésnek velejárój<a a felelősség

megnövekedése és elmélyülése. Éppen
ezért nagy keresés és' kutatás folyik
világszerte - nagyban és kicsinyben
egyaránt - a mindenkori felelősség

megállapítása vagy kiderítése után. Em
bereket, eszméket, irányzato,kat teszünk
felelőssé sikerekért, de főként sikertelen
séaekért; I nagy vitáT, folynak közöttük
eredmények, de főként az eredményt(1
lenséqes: miatt: bölcselők és bblcseletek:
politikusok és politikák állnak perben
egymással, le egészen a kisember életé
nek szintjéig, ahol is többnyire minden
napi kis. ériiekellentétek, tyúkperek és
1'OSSZ szomszédsá,gok, ,károk és mulasz
tások körül folynak a véget nem érő vi
ták a felelősség megállapítása érdeké
ben.

A megnövekedett felelősségtudat való
ban mély emberi érettségnek a kisugár
zása; következőleg a felelősség keresés
is ennek az érett emberségnek a [elté
telezése és megállapítása. De vajon nem
megy-e túl ezen a mindennapi élet gya
korlata, és a felelősség-kutatásban gyak
1'an nem felelősség áthárítást kell-e ész
lelnünk? Igy a felelősök jelderitéeének
nagy törekvésében nem jelentkezi.k-e
olykor a felelősség előli menekülés örök
emberi mozzanata? Nem takar a felelős

ség emlegetése néha éppen felelőtlen
séget?

Ebben a légkörben kell egy kissé meg
fontolás tárgyává tennünk azt. ami az
utolsó vacsorán történt, és itt tudjuk le
mérni az Úr Krisztusból kiáradó ,kegye
lem tisztító hatalmát. Az Úr ugyams
megmondja: "Bizony mondom nektek,
egyiktek elárul engem" (Mt 26, 21).
Érthető a meadöbbenés és az elképedt
lesújtottság a tanítványok között. Ezt. a~
evangélista egyszerűen csak így feJe~t
ki: "Erre igen megszomorodtak." Ss meg
jobban megértjük lesújtottságu!wt, ~a
meggondoljuk, hogy mindez a !abmo~~s
után történt, amikor Jézus lelkének: kw
radó melege és gyöngédsége még ben
nük rezgett. Különösen ha Lukács evan
gélistal.eírása alapján az o~táriszents~g
alapítása és az első mise utanra tesszuk
az árulás bejelentését.

Persze nem voltak a tanítványok sem
hősök, sem nagy lelkek. Öket is megillte
a kisemberek minden hibája és gyarló
sága, Hiszen még az utolsó vacsora ben-

VAJON ÉN VAGYOK-E?

sőségés hangulatában sem tudtak letenni
az elsőség keresésének hiúságáról. "Ver
sengés is támadt köztük, hogy melyikük
nagyobb" (Lk 22, 24). És a hiúság mel
lett ott 1)olt a kiváncsiság és a gyanako
dás szelleme is. "Kérdezgetni kezdték:
egymást, vajon melyikük az, aki ezt
megteszi" (Lk 22, 23).

Gyanúba fogható emberekben és gya
nút keltő helyzetekben nem is volt hi
ány, Nemcsak János volt "ismerőse a fő

papnak" (Jn 18, 15), és mint ismerős

járkálhatott nyugodtan ki s be udvarába,
anélkül, hogy tudták volna róla, hogy
Jézus tanítványa; ugyanígy megőrizhette

például Máté is egy.kori vámos társainak
barátságát. János Péternek és a többi
apostolnak tudta nélkül is ellátogutha
tott olykor-olykor a főpap udvarába.
Ilyenfajta "eltűnések" nála is, másoknál
is gyanút ébreszthettek volna; hiszen Jú
dás eltűnése sem okozott feltűnést az
apostolok ,között, pedig ő egyenesen
azért ment el, hogy "tárgyaljon a fő

papokkal és az előljárókp'JLI" (Lk 22, 4).
Mégis - és ez talán a legelső biztató

jel arra, hogy Jézus tanítása mély gyö
keret eresztett lelkükben, és hogy min
den emberi kisszerűségen úrrá tudott
lenni a kegyelem - nem veszneTc bele
a gyanúsítgatásokba és a bűnös keresé
sébe, hanem "sorra kérdezték: Csak nem
én vagyok, Uram?" (Mt 26, 22). Bizo
nyára nem nyilvánosan kérdezgették,
hanem m'i:ndenki módot talált a vacsora
alatt, hogy odamenjen Jézushoz és fel
tegye neki ezt a nagyon diszkrét kérdést.
Mi mehetett végbe a tanítványok leűcé

ben addig, amíg ehhez a ,kérdéshez el
jutottaT,? Mikor mindegyiknek száz és
ezer igazolása valt arra, hogy nála szó
ba sem jöhet Jézus elárulása? Ez a ret
tenetes hűtlenség és hálátlanság, amit
még kimondani is rémületes. Ami ellen
- még ha titkon igaz voi/na is - nyil
vánosan tiltakoznék az emberi jellemte
lenség és gyöngeség? Hogy tornyosul
nak ezeknek az embereknek a szeme
elé értetlenséqeik, kicsiségeik, gyarlósá
aaik: Mit tehettem, mit mondhattam el
lened, ami ezt a rémséQ'et elóidézheti?
Vagy ez a megváltottság legmélyebb
hullámának felcsapódása lehetett ben
nük, ami megsejtette velük, hogy értük
hal meg Jézus?

Tény az, hogy elhangzott a kérdés és
feltevésének bátorsága emeli a tanítvá
nyokat kicsinyességükből az erkölcsi
naggyá levés felé. És mi lenne, ha min
den 1liba, minden elrontott helyzet és
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minden tátongó szakadék láttán - ki
csinyek és nagyo,]c, egyesek és közössé
gek - feltennék a kérdést: Csak nem
én vagyok-e az oka ennek? És ahogy
az apostolokban az árulásnak semmi
ténybeli tudata nem volt, mégis ijedten
gondoltak árulásuk lehetős.égére, mert a
kis hűtlensége Ic, a kis pártütések, kis
mulasztások sora osszeállhat - így kel
lett vélekedniök - Krisztus elárulásá
val, mi lenne, ha blZ'nnünk\ is fölébredne

a gyanú, de nem mindig másra, hanem
elsősorban is magunkra? Ha az erkölcsi
bátorság e kérdését önmagunk ellen sze
geznénk, az már kiindulópontja lehetne
a komoly önvizsgálatnak, és a felelősség

keresésében sokszor kellene magunknál
megállnunk.

A Krisztushoz közelálló keresztény el
sősorban a maga felelősségét keresi,
mint az apostolok is az utolsó vacsorán.

BELON GELLÉRT

NAPLÓ
HELDER CAMARA A POLITIKÁRÓL

A párizsi Informations Catholiques Internationales (ICI) egyik rnunkatársa az
Orly-í repülőtéren tízperces beszélgetést folytatott az átutazóban levő Helder
Camara érsekkel. Az ez év június l-i Informations nyomán közöljük a hírneves
brazíliai főpapnak a francia újságíró kérdéseire adott válaszait.

ICI: Püspök létére miért beszél úgyszólván mindig a politikáról? Milyen kap
csolat van az ön által folytatott harc és püspöki tisztje között?

DOM HELDER:Tudja, mándenkor tartózkodom a pártpolitikától. Nem tartozom
és nem is óhajtok egy politikai párt tagjai közé tartozni, noha jól tudom, hogy
a laikusok számára, a politikai élet s általában a világi élet számára a politikai
pártok több okból is elkerülhetetlenek. Mindenesetre a közjóról van itt szó. Tehát
politikus vagyok, politikusnak kell lennem. Érdeklődnöm kell a rend, a kőzjó,

a közérdek iránt és nem félek ezt kimondani, mert Isten nemcsak a lelkeket
bízta rám. Valamikor így mondták: recifei egyházmegyém egymillió kétszázezer
lelket számlál ... nem! Az igaz, hogy van ott egymillió kétszázezer lélek, de testbe
öltözött lélek és nem tudok különbséget tenni a test és a lélek között, Sajnos meg
mindnyájunkat túlságosan ebben a test-lélek, anyag-szellem, természetes-termé
szetfölötti kettősségben neveltek,

ICI: Jeletitkezik-e az ön egyházmegyéjében is a papság válsága, például az új
hivatások terén? És ha igen, mik ennek az okai?

DOM HELDER: Igen, ez a válság az én egyházmegyemben is jelentkezik. És
azt hiszem, hogy többféle oka is van. Atrnenetí korszakban élünk és míndenütt
keresik a pap új alakját. Az egész világon ezt vallják. De azt hiszem, hogy lassacs
kán kitaláljuk már ezt az új papi alakot. Néhány pap kitartott ama meggyőződése

mellett, hogy a zsinat után helyesebb laikusnak lenni, mint papnak, mert a laikus
sokkal előbbre léphet főként a fejlődésben elmaradott országokban. Én azonban
úgy hiszem, hogy még míndíg van és mindig lesz is hely a pap számára, még a
fej lődés területén is, mert a fejlődés számunkra nem csupán a gazdasági fejlődést

jelenti, hanem mínden embemek általános fejlődését. Még inkább, mint ahogy szük
ségünk van közgazdászokra. .szocíológusokra, politikusokra, nevelőkre, művészekre,

kellenek nekünk azok, akik azért állnak a helyükön, hogy fönntartsák a reménységet
és megteremtsek a mísztíkumot, így például nekem a magam helyén bátorítanom
kell az emberalabtí embereket, tehát azokat az embereket, akik emberalatti körül
mények közott élnek. Ezeknek a lényeknek is meg kell találniuk az evangéliumban
az élet értelmét:

ICI: Ismerik a hűség válságát is? Vannak papok, akik elhagyják hivatásukat?
DOM HELDER:.Igen. Nemcsak olyanok vannak, akik egyszerűen elhagyják

hivatalukat, hanem olyanok is, akik esetleg csak változtatnak hivatásuk helyén,
rnert hisz továbbra is jó laikusok, jó barátaink maradnak. Egyszeruen csak arról
van szó, hogy úgy gondolják nem tudják többé érvényesen a vállalt kötelezettséget
betölteni, tehát elmennek.

ICI: És milyen álláspontra helyezkedik velük szemben?
DOM HELDER : Továbbra is kapcsolatban maradnak velünk. Barátok ezek és

nem ellenségek. Együttműködünk.
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ICI: Milyen álláspontot foglal el Suenens bíborossal kapcsolatban?
DOM HELDER: Számomra Suenens bíboros mindenkor a zsinat moderátora

marad. Amióta csak figyelem őt, azt kell mondanom, hogy valamiképpen ő a mí
vezérünk, a vezetője míndazoknak, akik életté akarják változtatní a II. vatikáni
zsínatot, 6 az az ember, aki hűséges Péterhez... de aki Pétert mindenkor a
kollegialitás keretében látja, aki mindenkor az egész egyházat szemléli, aki az
egyházon belüli társfelelősség embere.

ICI: Mit vár a szinodus álland6 titkárságát61? És milyen kérdéseket szeretne
a legközelebbi szinodus napirendjén látni?

DOM BELDER: Semmi sem állná útját annak, hogy a színodus állandó taná
csától egy különleges szinodus összehívását várjuk, egy olyan sz:inodusét, amely
a harmadik világgal foglalkozik, a fejlett és a fejlődésben elmaradt világ kapcso
lataival. Úgy érzem, hogy a legégetőbb kérdésekkel találkoznánk itt és a pillanat
nyilag legfontosabbakkal. AzJt szeretném, ha itt kezdenénk a munkát. Ami a
szinodus állandó tanácsát :illeti, azt hiszem, hogy ez fontos szerepet tölt be:
állandóan ki kell nyilvánítania a kollegialitást Péterrel.

D, K,

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Miért mutat be egy vidéki színház
Shakespeare-darabot? Talán a biztos si
kerért? Talán mert Sha,kespeare mindig
jó "rnúsortöltő"? Talán mert egyszerűen
úgy illik hogy Shakespeare-t is játsz
szan? Vagy mert a színház rendezője

sajátos, egyéni értelmezést kíván nézői

vel megismerte,tni? Vagy mert a szín
ház vezetői jelentős színészi alakítás le
hetőségét sejtik meg egy Sluikespeare
szerepben? Könnyen lehet, hogy ez
utóbbi szempontok érl)ényesülnek, s ha
így van, a vidéki Shakespeare-bemutat6k
is megérdernelnék az országos ,kritika
figyeImét. A veszprémi Petőfi Színház
H a m l e t-je például föltétlen nagyobb
l)isszhangot érdemelt volna, mint ami
lyet kapott: hetek óta figyelem, hogyan
reagál a sajtó e valóban kiemelkedő

színházi produkcióra, de csaknem egé
szen hiába (például egyetlen fővárosi

napilapunkban jelent meg méltatás az
előadásról: a kritikus a székesfehér
vári ifjúsági előadáson szerzeti benyo
másai után írta meg fanyalgásait). Ho
lott ez a 1Jeszprémi "Hamlet" izgalma
san modern színház, mely minden ki
egjJensúlyozatlanságát,a,l eouűtt több im
pulzust adott a nézőnek, mint a fővárosi

bemutatóle jór:észe.
A •.Hamlet" Shakespeare életművében

is csúcs: de nincs olyan jó darab, amit
ne lehetne elrontani. Amikor tehát az
előadás impulzusairól beszélünk, ezek
nemcsak Shakespeare impulzusai. A kor
szerű színház izgaImát elsősorban Pe
thes György rendező és Vég.vári Tamás
(Hamlet) munkája teremti meg; ők ket
ten olyan teljesítményt nyújtanak, mely

a rangos és közismert, nagy "Hamlet"
produkciók után is saját sugárzásával
vonja be a nézőt Hamlet drámájába,
Talán nem vé1letlen, hogy a 1Jeszprémi
műsorfüzetben, mely részleteket közöl
Móricz Zsigmond "Hamlet"-elemzéséből,

ott találom ezt a mondatot: "Amit Sha
kespeare csinál, nem gigantikus: emberi."
Pethes György és Végvári Tamás min
denekelőtt abból indultak ki, ahogy ez
a Hamletet alakító színész nyilat,koza
tából i.~ kiderül, hogy az előadás 1970
ben születik: a nagykorúságot kÖ1Jetelő

teesuuierek, a tüntető diákok, a passzi
1Jitásukkal lázadó hippik korában. A
hanasúlll így a "nemzedéld ,1eérdésre"
került: Hamlet végzetes álszentséqüleből

próbálja felrázni anyját és Claudiust, s
amikor ítél, akkor is efölött az álszent
ség fölött ítél. A rendezői elképzelés
meglepően 1Jág: most érezzük meg a
Shakespeare-dialóausokban, mennyi1Jel
természetesebb és emberibb Hamlet,
mint az őt körül1Jevő társadalom. mely
nek szinte 1Jérévé vált a hazugság.

Hosszan elemezhetnénk Pethes György
rendezői eszközeit, melyeknek finom, je
les színpadi érzékre valló használatával
színi közeget teremtett Végvári Tamás
nak nagyszerű alakításához. A visszafo
gottan stilizált, sziqorúan egyszerű dísz
letek - funkcionális 1Jáltozásaik ellené
re -úgyszólván egy színre hozzák ösz
sze a dráma szertebu'rjánz6 cselekmé
nyét; jelmez és kellék csak a legmini
málisabb mértékben ,kap szerepet a tÖI"·
ténelmi illúzió, megteremtésében, rrünt
hogya cél elsősorban a játék maisága:
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Végvári Tamás Hamletje teljesen maszk
nélkül, természetes hajjal és szakállal
fekete mezben (al!g stilizált pulóverbe~
és nadrágban) még így is kirí a játék
kosztümös társadalmábót A Hamletben
sűrűsödő tiltakozás és indulat így első

sorban. ,a társadalom "kosztümössége"
ellen l1:anyul, de már nem is a ruhák
hanem az arcok, vagyis a leUeek kosz~
tümössége" elZen. "

Végvári Hamlet-alakítását méltatva
m~r Fe.hér Miklós diszlet- és Jánoskuty
Marta Jelmeztervezőmunkájának is elis
meréssel adóztunk. A színészi alakítá
sok, sajnos, egyenetlenek: Tánczos Ti
bor Claudiusa egysíkúan ellenszenves
Majczen Mária Gertrud szerepében erőt~
len és fiatal, Horváth Sándor Poloniusa
viszont - kedvességbe csomagolt kétszí
nűségével - ,kitúnően illeszkedik a ren
dezői elképzelésbe. Meszléry Judit és
Győry Franciska felváltva játssza Ophe
li~t: de csak .c;:yőry méltó partnere Vég
va" Hamletiének. Szép alakítás Perla
ki István Horatiója, s a kisebb szere
pekben felfigyelhettünk még Bakody J6
zsei, Hegyi Péter, Joós Lászl6' és Uj'láki
Dénes játékára, akiknek nyilván nem
kis részük van abban, hogy az egész
előadásnak jó levegője vólt.

Hasonl6képpen elsősorban a jó szín
házi atmoszférateremtés miatt érdemel
elismerést az a Shakespeare-előadás is.
mellyel a nagyváradi A17,ami Színház
magyar tagozata mutatkozott be a má
jus végén negyedszer megrendezett Deb
receni Színházi Napokon. Farkas Ist
1"án, aki a T é v e d é s e k v í g j á t é 
k á-t rendezte, már csak azért sem lép
hetett fel olyan igényekkel, mint a vesz
prémi "Hamlet" színpadra állítói, mert
a két mú a Shnlcesneare-i élctmúl?ön
belül is jelentős színvonalkülönbséget
,jelez: az irodalmárok többnyire Shakes
peare leggyengébb alkotásai közt tart
ják számon e vígjátékát. De ehhez
gyorsan hozzá kell tennünk azt is, hogy
színpadon rendszerint hangos siker szü
letett belőle, aminek nem is oly rej
télyes a maouarázata: a darab p.(nJmást
fokozó, kitűnő víg.játéki szituációi fer
geteges komédiázásra adnak lehetőséget.

Ezeket a lehetőségeket ragadta meg
16 érzékkel. a nagyváradi rendező. aId
ha nem is tudta megóvni együttesét a
túlzott gesztusoktól, még a ripacskodó
hangütéseket is belekomponálta a komé
diába. Előadását elsősorban a színészek
felszabadítása jellemezte, a játékban
való feloldódásra törekvés, ami síkeTÜlt
is oly mértékben, hogy a nézőteren ülő
ket is felszabadítsa, s így lett a nagyvá
radiak "Tévedése,k vígjátéka" előadása,
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színész és néző között olyan közvetlen
kapcsolatot teremtő produkció, ami a
hagyományos nagy színházakban megle
hetősen ritka.

A nagyváradi színház azonban a má
sodik előadásra tartogatta az igazi meg
lepetést: ez Deák Tamás A h a d g y a 
k o r l a t című groteszk játékának eléa
dása volt. Egy, a fiatalabb korosztáluboz
tartozó romániai magyar író meglepöen
érett drámai alkotása - érdekes, értő

rendezésben. Deák Tamás 1968-nan írta
"A hadgyakorlat"-ot, tizenegyedik drá
mai művét, s ez már önmagában is fi
gyelemre mélt6 tény. Deák Tamásnak
előkelő helye van a romániai maquar
iroda:lomban: a filoz6fikus hajlamú írót
elsősorban az erőszak - s következ
ményképp az elembertelenedés folyama
ta - izgatja, melyne,k veszélye újra és
újra kísértetként tűnik fel a modern
társadalomban. A "Demetrius" (1962)
még a fasizmus közegében vizsgálta
az elvont eszme búnét, a filoz6fusok
felelősségét. az embertelenség tombolásá
ért; "A hadgyakorlat" már a konkrét
társadalmi közegtől is elvonatkoztat: egy
képzeletbeli országban vagy birodalom
ban játszódik, mely államformájára néz
ve alkotmányos ,királyság. A királyra
aZ0!1'ban csak azért van szükség, hogy
amzkor a puccsista hadsereg-tábornokot
a rotruuüikusan-qroteszkili ábrázolt okos
paraszt Balthazár megfojtja [eltűnties

sen, személyében az újabb"diktátor; a'
klralynak ugyanis, amikor Kiszabadul
Zénó tábornole börtönéből eszébe sem
jut visszaadni a hatalmat' az alkotmá
nyos kormánynak. De mindez csak hát
tér Zénó tábornok figurájához: nem akár
milyen puccsista ez a Zénó. Zseniális"
újítása van: a hadgyakorlatot pr6bahábo
rúnak tartja, tehát val6ságos fegyverekkel
lövet saját katonáira, így valóságos tá·
bori kórházat, valóságos katonai temetőt

is létrehozhat. A puccs ennek szolgála
tában áll: azért van rá szükség mert
a liberális beállítottságú kormá~y ki
küldi Gábriel államminisztert tevékeny
ségének felülvizsgálatára.

A dráma alapjául tehát egy gondolati
képlet szolgál, mely a modern háború
a?sz;.trditását kívánja bizonyítani: hogy
kl all a front egyik vagy másik olda
lán, Deák Tamás darabjábcin csak kar
szalag kérdése. A háborús "érdekek"
karszalagra redukálása által viszont ki
világlik az erőszak természete: Zénó
e;redes már t~em is titkolja, hogy éle
tenek egyetlen célja és értelme a má
sok megalázása, emberségük megtiprá
sa. Deák Tamás groteszk-humoros szín-



padi jétéka így fájdalmas jajkiáltás lesz
az emberségért, s ezt az abszurditásba
csomagolt fájdalmat (melyben az er
délyi irodalom romantikus-népies hagyo
m'ányait is ott érezzük) bontotta ki jó
érzékkel az előadás rendezője, Szabó
József. Szabó rendezését aionescói iró
nia és' az orosz színház érzelmes ne
mességének különös ötvözete jellemzi,
amelyhez nyilván sok inspirációt merí
tett - az általam nemigen ismert - ro
mániai színházi ,1cultúrából is, s mindez
együtt egy olyan egyéni színházi vilá
got, a groteszk játékstílus olyan sajá
tos értelmezését és értését mutatta föl,
amit nekünk, akik idehaza sokkal
földhözragadtabb színjátszáshoz va
gyunk szokva, föLtétlen jó volt látnunk.

Sajnos, a két darab népes szereplő

glÍrdájából nem említhetünk mindenkit
külön-külön, de hadd hangsúlyozzuk
még egyszer, hogy - elsősorban a "Té
vedések vígjátéká"-t - a jeles ensemb
le-teljesítmény jellemezte. A Shakespea
1'e-darabból méqis ki kell emelnünk
Biluska Annamária Dromióját: ragyopó
humorérzékkel, átütő erejű játékos
kedvvel formálta meg a szolga kettős

szerep ét, a látszat-durvaságok mögött
a kiszolgáltatottság nevelte lelki nemes
ség egy-egy áruló jeIét is felcsillantva,

amitől a legemberibb és legragyogóbb

KÉPZŐMŰVÉSZET

Székely András könyve Vt
T i Ilo - r ó l. A tizenöt évvel ezelőtt, 1955
ben elhunyt Maurice Utrillo francia festő

nek, a XX. századi képzőművészet egyik
klasszikusának munkásságát és emberi
lényét mutatja be a Corvina kiadó "A
művészet kiskönyvtára" sorozatának
újdonsága. A könyvecske írója Székely
András fiatal műtönténész és képző

művészeti kritikus.
Utrillo 1883-ban született Párizsban.

Az irodalom- és művészettörténetnek

ugyanabban a bőkezű esztendejében
látta meg a napvilágot, mint Franz
Kafka, Ortega y Gasset, Walter
Gropius, Jaroslav Hasek, Babits, Egry
J ózsef és Czóbel Béla. A művész nem
csatlakozott a századelő 'egyik művé

szeti mozgalmához sem, nem volt sere
"fauve", sem kubista, és a kor más
avantgarde mozgalmaítól, doktrínáítól
is távol tartotta magát (Sir Herbert Read
A modern festészet círnű kitűnő kéziköny
vében ki is jelenti, hogy Utrillo -

figura lett az előadásban. Varga Vilmos
a Shakespeare-darabban Antipholust,
"A hadgyakorlat"-ban Appendix hadse
gédet ala-kította; a Sha,kespeare-sze
rep gazdagabb lehetőségeit jól ki
használta, de Appendix kissé egyszínű

mellékalakjához nemigen tudott mit hoz
záadni. Czikéli László személyében vi
szont kitűnő képességű színészt ismer
hettünk meg: már Angelo aranyműves

ként sejtetett valamit abból, amit "A had
gyakorlat" Gábriel államminiszterében
felmutatott: egyszerre tud belső drámai
mélységeket éreztetni és a külsődleges

öniróniával dolgozni. "A hadgyakorlat"
előadásának az ő alakítása volt a sark
pontia: groteszk egy~égbe fogta az ál
lan;tminiszter naiv egyszerűségétés egyre
nyilvánvalóbb anakronizmusát. Mellette
Miske László Balthazár közlegénye volt
a leginkább ráhangolva a Szabó József
rendező teremtette hangvételre. Lavotta
Károly Zénója ehhez képest kissé túl
reális, de nem erőtlen. S végül meg kell
emlékeznünk Csiky Ibolya, Balla Mik
lós és Solti Miklós játékáról, Eliza-Po
pescu Zisíade és Bíró I. Géza Shakes
peare, illetve Deák Tamás darabjához
készített adekvát díszlet- és jelmezter
veiről. '

PALYI ANDRAS

minthogy nem tartozott az "izmusok"
egyikéhez sem' - nem igazi "moderlIl"
művész ...) A "naiv" festők közé szok
ták olykor besorolni, ez ra miriősítés

azonban aligha jogosult, hiszen Utrillo
- ha nem is járt akadémiára - édes
anyjától: Sueanne Valadon-tól, aki je
lentős festőművész volt, kellő mester
ségbeli ismereteket szerzett.

Utrillo művészetének témaköre szűk:

portrét, enteríört, aktot, történelmi vagy
bibliai tárgyú kompozíciót sosem festett,
csendéletet is csak nagy ritkán. Képein
- kevés kivétellel - párizsi és kisvárosi
utcák, épületek s francia középkori dó
mok, templomok - így a párizsi Notre
Dame, a Chartres-i és a Rouen-i kated
rális, a Saint Denes-i gótikus apátsági
templom - jelennek meg. A hol szürke
és fehér, hol élénk koloritú képek több
nyire fénykép vagy képeslevelezőlap
után készültek, de érzelmi telítettségük,

559



hangulati gazdagságuk a kivételes remek
művek közé emeli legtöbbjüket.

Székely András eleven korképet ad az
Utríllo-t körülvevő, fél évszázad előtti

párizsi művészéletről. Az anekdoták, szí
nes történetek azonban mintha kissé túl
tengenének a könyvben, amely könnyed
hangú, kellemes olvasmány, de Utrillo
píktúrájáról nem mond sokat.

Székely az Utrillo-ról szóló visszaem
lékezések, tanulmányok és cikkek sze~
zőí közönt rr: nagyon helyesen - ket
magyar művészetí írót is, említ: Koczogh
Ákost és a francia-magyar irodalmi és
művészeti kapcsolatokat töviről-hegyire

ismerő Bajomi Lázár Endrét. Kár vi
szont, hogy Márai Sándor Ég és föld
című kötetének (1942) Utríllo-val foglal
kozó oldalai elkerülték Székely András
figyelmét. A francia mester festménye
iről kevesen írtak olyan érzékletesen.
mint Márai akinek írásából hadd idéz
zünk néhán'y mondatot: "Az Utrillo-ké
pek házainak zöld, piros, fekete zsaluja
mindíg csukott; az ablakok redőnyét a
lakosok leengedték vagy betamasztot
ták ... A csukott zsaluk mögött szen
vedéíyek parázslanak, szerelem, gyilkos
ság sikoltoz, egy őrült számolja ara
nyaít . .. Utrillo az emberi végtelensé
get festette, bár a kép nem mutat mást,
csak egy kisvárosi, embertől elhagyott,
napsütötte síkátort. A jó festő, a jó
író, az igazi művész úgy fest meg
egy csukott zsalus ablakot, hogy a vak
ablaktáblák mögött az élet teljes, tra
gikus és boldogító végzetét érezzük. Egy
utcáit látunk, amelynek ez a neve: Kör
tefa utca... S míntha a pokolba lát
nánk."

B u d a p e s t i k i á II í t á s o k. Tíz
művész Norvégiából címmel júniusban
kiállítás nyílott a Műcsarnokban. A ka
talógus előszavának írója joggal állapít
ja meg, hogy bár napjaink művészetére

- általában - a nemzeti jegyek háttér
be szorulása, elhalványodása a jellem
ző, - a budapesti kiállításon résztvevő

norvég művészek alkotásai visszatükrö
zik, kifejezik .,a messzi Észak hatalmas
térségeinek fényeit és csendjét, hosszú
éjszakáít és csendes népének lelkivilá-
gát." -,

A tárlat legmarkánsabb egyénisége az
1930-ban született Arne Vinje Gunnerud
szobrász: a kubízmus és:a konstrulotívíz
mus vív~ányait értékesítő bronzszobrait
és fából faragott plasztíkáit erő és nyu
galom hatja át. A festők közül ketten
tűnnek ki: a hatvanegy esztendős Anna
Éva Bergman és az 1926-ban született
Roar Wold. Bergman közel áll az abszt-
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rakcióhoz: geometrikus alakzatokból épí
ti fel nagylélegzetű, hideg koloritú ké
peit, amelyek skandináv tájak hangula
tát sugallják. Woldnak - aki Fernand
Léger tanítványa volt Párizsban - a
változatos felületek, az artisztikus szín
harmóniák a fő erényei.

A kiállítás legjobb grafíkusaí az őt

ven esztendős Finn Christensen, aki im
ponáló mesterségbeli tudásisai hozza lét
re poétikus és mísztíkus hangulatú réz
karcaít, - a fiatal (1937-ben született)
Arne Malmedal, aki - mínt a "Tükör
kép IL" című színes metszete mutatja 
Braque és Juan Gris nyomdokain halad
és a budapesti tárlat előtt pár héttel
elhunyt, moralista alkatú Sígurd Winge
(1909-1970), aki az emberi kiszolgálta
tottságot, elesettséget szólaltatja meg fa
nyar ízű, a német expresszíonistákra
emlékeztető lapjain. (Winge egyébként
egyházművészként is tevékenykedett:
több oslói templom freskóit ő készítette.)

A kiállítás legérdektelenebb alakja
Skule Waksvik szobrász, akitől banális,
szegényes fantáziára valló állat-ábrázo
lásokat láthamtunk.

A tárlatról aíkotott összbenyomásunk
azonban végül is igen kedvező volt; a
megismert norvég szobrászok, festők

és grafikusok legtöbbje tehetséges, kul
turált és hiteles szavú művész, A kiállí
tás megrendezéséért köszönet illeti a
norvég és magyar hivatalos szervéket.

A C s e h S z lov á k K u l t ú r a kiál
lítóhelyiségében (Népköztársaság útja)
Ludvik Kuba festőművész (1863-1956)
munkái vendégszerepeltek néhány
hétig. A sokoldalú és lelkes patri
óta Kuba - aki etnográfusként, zene
szerzőként és népdalgyűjtőként is beje
gyezte nevét a csehszlovák művelődéstör

ténetbe - az ímpresszíonízmus forma
jegyeit (sajnos, inkább csak a külső

ségeit ...) vette át és alkalmazta falusi
zsánerképein, amelyek a magyar szem
lélőt Perlmutter Izsák, Glatz Oszkár,
Nyilassy Sándor és Kunffy Lajos képei
re emlékeztetik. Kuba festészéte minden
bizonnyal becses cseh nemzeti érték,
azonban hazája határain túl csekély ér
deklődésre tarthan számot. A kiállítás
kissé porlepte anyagából egy-két önarc
kép és egy prágai színészről festett port
ré emelkedett ki.

S z á n t ó P i r o s k a g y ű j t e m é
n yes t á r l a t á t (Műcsarnok, május)
egyöntetű elismeréssel fogadta a közőri

ség és a kríttka. A siker megérdemelt;
a művésznő világa - mint Rónay
György Iría a katalógus előszavában 
"öntörvényű autonóm", művészete



"a festészet eszközeivel teremtett költé
szet; igazi, nagy költészet."

A tárlat jó pár darabja - így "az
invenciózus, színgazdag növénv-meta
morfózisok" -(Németh Lajos) némelyike
(,,'füzes szem", "Szon10rú tündér", "Lo
vag", "Kifosztott arc"), továbbá a szinte
odalehelt "Nézik a sirályt", az álomsze
rű, sejtelmes "Sz,inbád hajói" és a fe
szület-sorozat több képe ("Szőlőhegyi

Krísztus", "Varjak és feszület", "Szent
györgyhegyi Krisztus") - a második vi
lágháború utáni magyar piktúra repre
zentatív alkotásai. a kortársi magyar
művészet csúcsteljesítményei közé tar
toznak.

Az 1929-ben született S,z a b ó Z o I
t á n m u n k:á s s á g a a francia festé
szet Cézanne-nal kezdődő s Puy-vel,
Léger-vel folytatódó ágával, a latin-ame
rikai monumcntalistákkal és a magyar
aktivista művészcsoporttal (Uitz, Nemes
Lamperth, Kmetty) tart szellemi rokon
ságot, Szabó első önálló kiállítása
(Ernst-rnúzeum. június) sok tehetséget
és sodró művészi temperamentumot
árult el, ám az a szakadatlanul harsány
hang és túlfűtött szenvedélyesség, amely
a művész matdmindezvtk munkáiában
jelen van, - az egyhangúság, a modo
rossá« és a kifulladás veszélyét rejti
magában, Szabó tárlata az olyan zene
kari előadásra emlékeztet, amelyen míri
elig csak a nagydobot és a cintányért
halljuk,

Mindenesetre volt a kiállításon néhány
maradandó élményt nyújtó mű, így két
női akt (QZ crtvlk 195rl-ből, a másik
HI65-ből), az "Éva portréja" (1962), a
.,Saplds önarckén" (1967) és egy 1969-es
edényes-gyümölcsös csendélet. Szabó
Zoltán narrv felkészültségű grafikus is:
nem mindonnnní raizolóí adottságait
1970-es ,.Női fej" -e is bizonyítja,

S z e n t e n d l' e i n y á l' i t á l' l il t.
Június utolsó napjaiban kíállftás nyí
lott a szentendroi Ferenczv Károly Mú
zeumban. Búr a falakon és posztamense
ken volt néhány szép mIÍ (Barcsav Jenő:

V~rös képarchitektúra: Czóbel: Kislány
fo i: Anna Margit: Anzvalí üdvözlet:
Bálint Endre: Itt nyugszik; Gráber Mar
git: Virágzó kaktusz; Kocsis Imre: A

csodálatos halászat; Bisztrai Farkas
Adám: Vörösmárványszobor stb.), a tár
lat mégis csalódást okozott. Ennek oka
egyrészt a sok gyenge mű (Barna Ilona,
Szuly Angéla s mások nem-kíállftáské
pes dolgai), másrészt a rendezés
lcc:ncepció-nelküliSége. Annak, hogy mi
képpen kell szentendrei kiállítást ren
dezni, megvannak a jó hagyományai:
a Ha1!lisch Lenke, Körner Éva, Petényi
Katalm által szervezett korábbi tárla
tok ... A mostani kiállítás mélyen alatta
marad az előzőknek.

Szőnyi István halálának tí
z e d i k é v f o l' d u l ó j a. 1960 agusztu
sának utolsó napjaiban - tíz esztendővel

ezelőtt - halt meg Zebegényben Szőnyi

Istvan, a közelmúlt magyar festészeté
nek és grafikai művészetének egyik leg
nagyobbja, a "Betsabé", a "Zebegényi
temetés", az "Asszonyok a vízparton",
az "Anyám,", a "Zsuzsa a falóval", az
"l!:sernyők", a ,',Kerti pad", a "Vetkőző
no" s más· mesterművek alkotója aki
időtálló munkásságot fejtett ki ~űvé
szetí íróként és egyházművészként is.
(Az egyik győri templom falfestménye
Szőnyí műve.)

A halálozási évforduló alkalmából
közreadjuk - a címzett szíves hozzá
járulásával - a mcstcr egyik rövid
mindmálg publikálatlan levelét, amely
az 1950-es évek derekán íródott, A
levél válaszul érkezett Katona Jenőhöz,

A Könyvtáros című folyóirat főszer

kesztőjéhez, aki felkérte szellemi életünk
prominens személyiségeit, hogy nyilat
kozzanak olvasrnányaikról, kedves íróik
ról.

A Szőnyi-levél szövege a következő;

"Kedves Barátcml Szíves somid1'a vála
szom: legtöbbször és legszívesebben a bib
liát ol1)asom. Ha akarod (vagy jónak lá
tod), - közöld ezt az ankét s01·án. üd
vözöl Szőnyi". (A Szeritírás egyik példá
nya egyébként mindig a kezeügyében
volt Szőnyi Istvánnak. A mester Biblfája
ma is látható a zebegényi Szőnyí Emlék
múzeumban, amelyben minden bútor
míriden tárgy a régi helyén van - ha~
misítatlan képet adva arról a 'környe
zetről, amelyben a mester élt és alko
tott.)

D, r.

A kereszténuséq tartalma és értéke alapítója személyében összpontosul. Aho
gllan e sZ~élY1'ől gondolkodunk, úgy gondolkodunk magáTól a keresztérujséqrőt is.

Bita

Minden hiúság, aminek nem Isten az alapja és a célja,
Stolberg

561



ZENEI JEGYZETEK

(VERDI: REQUIEM) Vannak ilyen cso
dálatos, egyszeri találkozások. Ami~or

az egész erejével és tehetségével az
operát - a melodikus operát - szolgáló
mester egy váratlan ötlet kényszerének
engedve ott próbálja ki tehetségét, ahol
senki sem gondolná. Igaz a Requiem
komponálásának gondolata már megkí
sértette Verdit a nagy Rossini halála
kor. de az nem lett volna tehetségéhez
méltó feladat, hiszen a mű megalkotásá
ban mellette ott buzgólkodtalc volna a
zene mesteremberei is, akik szintén le
akarták tenni a kequeie; Téoszorúit Ros
sini sírjára. De amikor a mester érte
sült róla. hogy Alessandro Manzoni, aki
a San Fedele-székesegyházban volt mi
sén, oman kifelé jövet megszédűlt, s
beverte fejét a lépcsőzet fokai ba. majd
1873. május 22-én meghalt, úgy vélte.
nem várhat tovább. A Libera me tétel
már készen állt, s most egyetlen ha
talmas lendülettel elkezdi alkotni azt a
művet, amely félelmetes, drámai tablóí
val, freskószerűen felvázolt jeleneteivel
párja nélkül áll a zeneirodalomban.
"Nem szeretem a haszontalan dolgokat
- írja ekkortájt egyik levelében. Ha
lotti mise pedig mennyi van, mennyi,
de mennyi! Haszontalan dolog hozzájuk
csapni egy újat!" Igy aztán kezdettől

'az a vágy vezérli, homl egészen újsze
rűt• . szokatlant komvonál.1on, amiben. egy
szerre sír a halál fájdalma, dŰOöl'Ög az
utolsó ítélet félelmetes látomása. le
beg a végső dolgokban való megnyuglllJs '
aotuiolcta. S mintha a mű ,1<omponálá
sánnk életrajzi háttere is segítené ezt a
sokféleséget. Egyik nav Manzoni teme
tése. amely az egész Olaszország mlásZ
napjává vált. aztán Verdi szinte lopl'a
tett látooatása Manzoni sírjánál a Ci
mitero Monumenta1eben. Végül 'Pedig
egy látványos gesztus:felajánl1a Milá
nó polgármesterének, hogy előadJa a
Requiemet. ha Manzoni halálának elsó
évfordul.óját társadalmi megemlékezéssé
szélesítik.

És a következő évben megkezdódnek
a mű próbái. A ,kórusokat. ezeket a
hatalmas drámai tablókat Milánóban
próbálta Verdi, aszólistákkal• . akik a
mú lágy lírai színeit szólaltatják meg
- egy-egy drámai kitöréssel elegyítve

genovai otthonában foglalkozott.
Aztán még néhány összpróba. s a San
Marco székesegyház közönsége elbűvöl

ten hallgatta ezt a valóban kil)ételes
művet. Sokszor elmaraeztaiiák Verdit,
mondván, nagyon is világias, profán ze-
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nét alkotott a Requiemben. Pedig nem
tett mást, mint a zene nyelvén, minden
operairói tehetségével és színpadi tapasz
talatával felidézte azt a drámát, ame
lyet a Requiem latin szövege sűrít ma
gába. Igy lett a Dies irae kétségbeesett
jajkiáltás, és a Sanctus a maga nyolcszó
lamú fúgájával két világrend találkozá
sának tükörképe, majd a zárótétel el
halkuló hangja az egész emberiség meg
nyugvó bizodalmának ,kifejezője.

Nagyon sokszor hallhattuk már a Re
quiemet, nem is egyszer kiemelkedően

nagy karmester szuggesztív tolmácsolá
sában. De a részekből - a lírai, drámai
és reflexív elemekből - talán sosem lett
még ennyire egész - a kereszténység
nagy himnusza -, mint ezen az estén,
amikor a pályája csúcsán áUó Feren
csik János kivételes zenei élménnyel
ajándékozta meg hallgatósáIlát. Nehéz
ezeket a perceket híven visszaidézni,
hiszen egyetlen hatalmas ívbe zárult
a Requiem. sok apró zenei eleme, s eb
ben az egészben módunk volt megcso
dálni a természetes és természetfeletti
szépség minden összetevőjét. S hogy így
volt, abban egy szenzációs szopránéne
kesnő - az 'utolsó pillanatban beugró
Agneles Gulin - is részes, aki olaszos
dallamformálásával, elsöprő hangerejé
vel Ferencsik mellett az előadás fősze

replőjévé vált, s megérdemelten aratott
óriási sikert. Mellett" Elena Cernei im
pozáns megjelenés, kevésbé szép ltang
gal, Nyikola Gyuszelev pedig világhírű

művész, de az ő hangja sem zengett
olyan mélyről. A mi Simándy Józsefünk
ezúttal is bizonyságát adta, hogy Verdi
Requiemjének értő, kitűnő tolmácsa,
ielioaása: azonban merőben eltért a ven_
dégekétől.

(L E M E Z F I G Y E L O) A Bartók
évet méltán ünnepli a M a g y a r
H a n g l e m e z.g y á r t ó V á II a l a t.
Máris négy ragyogó felvételt jelentetett
meg az összkiadásban, négy olyan le
mezt, amellyel méltán biiszkéikedhetdink:
világszerte. (Valamennyi a Hungaroton
felvételek között jelent meg.) Az LPX
11 320 számú lemezen az eredetileg pe
dagógiai célzattal készült 44 duót hall
hatjuk Wanda Wilkomirska és Sziics
MihályelŐadásában, s 7 részletet a
Mikrokozmoszból Pásztory Ditta és Tusa
Erzsébet tolmácsolásában. E lemez rang
ját természetesen mindenekelőtt Pász
tory Ditta szereplése adja meg, aki Bar
tók műveine./c legautentikusabb tolmá
csolója. De a 44 duóról is bebizonyoso-



dik, hogy többet jelent egyszerű peda
gógiai darabnál: a duókban Bartók sa
játos formában valósítja meg a kelet
európai népzenei formák nagysze1'ű szin
tézisét. Az 1932-ben tartott bemutató elő

adáson Waldbauer Im'l1e és Hannover
György szólaltatta meg a darabot. A
mostani lemez alighanem méltó lehet az
ősbemutatóhoz, hiszen mindkét művész

salaktalan szépséggel, szárnyaló hegedű

hanggal tolmácsolja szólamát. A 11 338
számú lemez súlyponti darabja a Zon
goraszonáta, Tusa Erzsébet előadásá

ban. Ez a reprezentatív alkotás az ő já
tékában démonikus elemekkel telítődik,

hiányolni lehet azonban lírai karakteré
nek megszólaltatását. E lemezen szerepel
a sokat emlegetett Szabadban is, amely
nek egyik tétele oly nagy hatással volt
József Attilára. Egyenesen szenzációs a
11 355-ös lemez, amelyen a Budapest
Szimfonikus Zene,kart Erdélyi Miklós
't'ezényli. Különösen a 2. szvit remek,
színes, villódzó előadását emelném ki,
amely nemcsak Bartók zenéjének ro
mantikus gyökereit tárja fel, hanem azo
kat a szinte észrevétlen vonzódásait is,
melyek e ,kora romantikus periódus
ban is in,kább a klasszicizmusra utal
nak. És végül egy ugyancsak kitűnő
felvétel: a két zongorára és ütőkre
komponált ze'nekari Concertóthdllhat
juk rajta (s a kétzongorás szvitet) Pász
tory Ditta, Commensoli Mária, Petz Fe
renc és Marton József előadásában. A
Budapest Szimfonikus Zenekart a mo
dern zene egyik legalapos,abb értője és
leglelkesebb szálláscsinálója, Sándor Já
nos vezény'li. Ezt a művet vajmi ritkán
lehet hanaversenyteremben hallani, alig
ha beszélhetünk tehát előadási hagyo
mányairól. Sándor János.~zokásos pezs
(/ő zenei felfogásában mindenesetre meg
érezni. mennyire sajátos karaktert jelent
Bartók művészete a huszadik század
sokjelé ágazó zenei irányzatai között.
Commensoli Mária személyében megint
"felfedezhetünk" egy, a pódiumon sa 'Í
nos nem szereplő, ,ldvételes tudású mű

vészt.
Boccherini Gitárqllintettjét és Haudn

- talán szerzője számára is ismeretlen
Gitárquartettjét Szendrey-Karper

László és a Tátrai vonó.mégyes tolmá
csalja (Qualiton 11 344-45). A kitűnő

gitárművész nagyszerű alkalmat kapott,

hogy elkápráztassa a melodikus zene ba
rátait remek játékával. Boccherini' e
művei ugyan nem tartoznak a zene él
vonalába, de kellemes szórakozást jelen
tenek, a kitűnő előadás pedig néhol
meg is emeli őket, s a barokk és kiasz
szicizmus közötti átmenet értékes doku
mentumaivá avatja egy-egy tételüket. A
Haydn-művet vitás szerzősége okán kár
volt lemezre venni.

Konsztantin Ivanovalegjelentősebb

mai szovjet karmesterek egyike. Sa.játos
véletlen folytán egyszerre két különböző
zenei karakterű világba kalauzoló felvé
tele jelent meg a M e l ó d i a -l e m e
z e k között. Az egyiken Beethoven VII.
szimfóniáját vezényli, a Moszkvai Rá
dió Nagy Szimfónikus Zenekarának élén.
Remek zenekar, Ivanov pedig láthatóan
örömét leli benne, hogy a kitűnő együt
tes különböző szineit felvillantsa. A szo
kottnál lényegesen gyorsabb tempóban
vezényli a mŰ1)et, melynek heroikus ka
raktere hibátlanul érvényesül, néha azon
ban romantikusabbnak érezzük - első

sorban a túlhangsúlyozott fúvósállások
miait - Beethoven szándékánál. (A kar
mester felfogására elsősorban Toscanini
gyakorolt hatást, ami persze nem a leg
rosszabb iskola ...) A másik lemezen a
Szovjet Aliami Szimfonikus Zenekar élén,
Sztravinszkij Petruskáját vezényli. Itt
aztán minden a helyén van! Tobzódó
színek, k1élezett ritmus, gyönyörű hangú
fúvósok: mindez az egyik legjobb szov
jet lemezzé avatja ezt a felvételt.

A L e n g y e l K u l t ú r a új lemeze i
közül mindenekelőtt Vivaldi Stabat Ma
terének szép felvételét emelném ki. Ez
a rövid lélegzetű alkotás a műfaj egyik
legszebb darabja. Az alt-szóló mindvé
gig fátyolos színekkel érzékelteti .a ,lee
reszt alatt álló Szűzanya végtelen fáj
dalmát, belenyugvását. Krystyna Szos
tek-Riulkousa személyében gyönyörű han
gú énekesnőt ismerhetünk meg, aki a
Karol Teutsch vezényelte Varsói Filhar
monikusok Kamarazenelcarána,k kíséreté
ben valóban tökéletes zenei élménnyel
ajándékoz meg. Ez a mű nálunk jófor
mán ismeretlen, ezért felvételét valóban
a ritkaságot megillető megbecsüléssel
kell méltatnunk. (A lemezen Bach és
Purcell alkotásait hallhatjuk még.)

RÓNAY LASZLÓ

A stílus aligha több, millt hitvány edény, amelyben be lehet adni a világnak
a keserű orvosságot.

Thornton Wilder
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FILMEK VILÁGÁBÓL

A nagy kék jelzés, vagy A hűség ju
talma (magyar). írta: Hegedfis Z.; kép:
Ragályi K; zene: Vuitcsics T.; rendező:

Nádasy László, főszereplők: Káldi N.,
Tahi Tóth L., Latinovles Z., Darvas L,
8sota L, Mezey M.

Akármelyik jelzés mentén haladnak
e fíLm szereplöí, hűségük jutalma ugyan
az a banalitás. A boldogság kék mada
rának keresését jelképező "nagy kék
[elzésen" a kispolgári élet unalmas
szürkesége és a művészek életének köz
helyszerű bohémkedése találkozék. Ezek
a müvészek a tömegtársadalom új arisz
tokratái, a munkás hétköznapoktól el
választott világ irigyelt lakói, akik sze
rnélyiségüket lényegében alávetik az ép
pen uralkodó kommunikációs fogyasz
tás, igényeinek. 'I'ehetségüket - ha van
- aprópénzre váltJák, s erejükből leg
feljebb a pillanatnyi aktualitások ki
használására futja, s ennek során ugyan
úgy elhasználódnak, akár egy hűtőszek

rény, rádiókészülék vagy űrrepülő szer
kezet. Körükben a moderm f,i]ozófLai fogal
mak átvétele ugyanolyan automatikus cse
lekvéssé változik, akár a kisember életé
ben a természetjárás: formális rohanás
sá egyik várromtól a másikhoz, egyik
kllátótól a másikig. Puszta jelenlét ez
a világban, ahol ki-ki képességei sze
rint vegetál.

Nádasy filmje elsősorban a művészek

bohém világára épül; ez a társadalmi
réteg helyzeténél fogva "emelkedet.tebb",
látszatra szabadabb életformát képvisel,
valójában azonban az ipari világ víszo
nyaí között maga is a közhelytömegek
újratermelője és fogyasztóta. Kirándu
lásaik során fölszabadultnak látszó vi
selkedésük lelepleződik, kiderül, hogy
ugyanúgy alkalmazkodnak ahaltalmi
hierarchiák szabályaihoz, akár a tár
sadalom többi rétege, legfeljebb több
tréfával. szellemesebben és ironikus lát
vánvossággal teszik ezt. A lényeget
azonban mindez nem takarja el: hajbó
kolnak a hatalom e16tt, egymás közöt/
civódnak vagy üzekednek, akár a nyu
lak vagy az egerek. Mialatt a fák és a vi
rágok között pillanatnyi céljaik felé
szaladnak, mintha a természet elvesz
tette volna a varázsát: a növények leg
feljebb azért zöldek, mert a zöld szín
jól esik az ember szemének, a tiszta
levegő pedig azért jó, mert utána na
gyobb az étvágy, üdítöbb a délutáni szu
nyókálás, Személyiségükre az elvárások
és az előítéletek lelki struktúraja épül,
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és ez előbb-utóbb teljesen kitölti én
jüket.

A művészt divatos bohémnek képzel
ni; régebben az eszelős őrült, a lángoló
lelkű, megváltó próféta élt a tömegek
tudatában, ma a könnyed, fölszabadult
életű ember veszi á,t a helyét, aki mű
véltségénél fogva jobban ismeri a dőr

gést, és erőfeszítés nélkül jut az élve
zetekhez. Ebbe a körbe az arra alkal
mas egyén automatikusan bekerülhet
ha megfelelő kompromísszumon köL ~
személyiség és a kellemes élet között.
A szellem szempontjából azonban ez a
kompromisszum tragédia, mert közegé
ben megsemmisül a lényeg fölismerésé
nek lehetősége, és devalválódnak az
alapvető fogalmak, mimt a vélemény
nyilvánítás és az információszabadság
emberi jogai. Helyükbe a fölszínes jól
értesültség, a mindenütt megtalálható
kiskapuk ismerete, s a "levegőben ló
gó" kérdések ügyes meglovagolása,
esetenként pedig afféle jövedelmező lát
szatellenzékiség lép. Ezt a tragédiát a
film. a komédia eszközeivel próbálta
megközelíteni. Hálásabb bohózati témát
alig lehet elképzelni annál, ahogy egy
kispo!g;ír becsöppen ebbe a világba. A
lehetoség azonban legfeljebb fölvillan
néha, 'a maró gúny helyett, amit a néző
várna, legfeljebb bágyadt tréfálkozás
adja meg az alaphangot. A sablon-élet
ből kimerészkedő fiatal asszony szerepé
ben Káldi Nóra botladozik a jelzett
túristautakon. alakítása azonban előírt
szerepének függvénye. s alig ad lehe
tőséget él kibontakozásra. Mínt egyes
szám első személyű főszereplő minde
nűtt ott van mereven a képen: anélkül,
hogy tevőlegesen valamilyen szerepet
játszana a cselekményben. Esendő kis
polgári világának elképzeléseit csak nyo
mokban szembesítik a bohémkedés lé.g
körében mezszülető .gorndola.tokkal, s
,"zért elsikkad a mélyebh értelmezés le
hetősége: a vegetáló művészkedés és a
nyárspolgári életvitel azonossága.

A humopt végül is a kabarészövegek
fordulatai pótolják, azaz éppern olyas
miből merítettpk a szerzők, amit ábrá
zolni akartak. Mindez persze nem volna
baí addig, amíg csak a technika épült
volna föl erre. Koncepcionálisan azon
ban több távlatra lett volna szűksáz a
meglátás nazvobh erejére. hogy ezt"" az
anyagot megfelelően elrendezzék és a
részleteket kidolgozzák.

UNGVARY RUDOLF



DOKUMENTUM

TAIZÉ, KÉT HÓNAPPAL AZ IFJÚSÁGI ZSINAT
MEGHIRDETÉSE UTÁN

Május elseje víkendjén. majd pün
kösdkor, rnínt az utóbbi vasárnapokon
míndig; több száz fiatal sereglett össze
Taizében, különböző országokból, fiata
lok, idősebbek vegyesen. Mindannyiu
kat azért hívták, hogy részt vegyenek a

hosszú menetelés"-ben, mely húsvét
~pján kezdődött és egy ifjúsági zsinat
hoz vezet.

A közösség nem tervezett külön ta
lálkozókat az utóbbi időben, mégis, fel
használva a szünetet, sok fiatal érke
zik, hogy csatlakozzanak, vagy kér?~z
zenek de mindenképpen hogy reagáíja
nak ~ néhány héttel előbb meghirde
tett zsinatra.

Taizéban az ima minden találkozó
lelke' naponta háromszor, valamint
szombatról vasárnapra virradó éjjel
mindenki együtt van a templomban, a
közös imára gyűlnek össze. A déli imád
ság után körülveszik Roger testvért, a
taizéi perjelt, hogy feltegyék kérdései
ket:

- Mi volt az alapgondolata az if jú
ságí zsinat meghirdetésének?

- Együtt akartunk maradni egy bi
zonyos, hosszabb időre, nem azért, hogy
új mozgalmat létesítsűnk, hanem hogy
egyszerűen együtt legyünk, átmenetileg,
de kissé huzamosabb időre.

- Miért használja a zsinat szé t?
- Ahogy a húsvét ünnepére összese-

reglett nemzetközi csoport fiataljai meg
jegyezték. felidéztük az első kereszte
nyeket. Ok kezdetben egy szív, egy lé
lek voltak. Amikor ez az egységességüle
megszűnt, amikor a feszültségekből

széthúzás letrt, elhatározták, hogy ke
resztény találkozot szerveznek, s így el
kerülj ék a szakadást és fenntartsák az
egységet. A jelenlegi zűrzavarban jó
eszközül kínálkozott a megbékélésre egy
ifjúsági zsinat. A zsinat szót eddig
csak az egyházban használták, egyházi
tény jelölésére és ez döntő volt szá
munkra.

Az első "Taizéi levél"-ben, melyet a
húsvétkor jelenlévő fiatalokhoz intéz
tek, a perjel testvér ezt írta: "Az ifjúsági
zsinat bejelentése húsvét napján, először

is arra kötelezett bennünket, hogy legben
sőbb énünkben ünnepeljünk. A zsinat
majd később kezdődik, az a második
lépés lesz. Jelenleg megkezdtük az elő-

készületeket. Ez a készülődés út a si
vatagba. Elindulunk, de nem tudjuk ho
vá megyünk, várjuk egy ígéret megvaló
sulását és nem vagyunk hajlandók meg
torpanni."

Egyre több fiatal

A közösség testvérei számára is tel
jesen váratlan volt, ahogyan 'I'aizé a
hatvanas évektől kezdve egyre inkább
a fiatalok találkozóhelyévé vált. Lassan
ként mind többen és többen jöttek a
világ minden tájáról fiatalok Taizébe,
majd hoztak magukkal újabbakat és
most már tízezrével követik egymást.
A látogatók nagy többséget ők alkotják,
bár' Taizéban gondosan ügyelnek arra,
hogyelkerüljenek mínden megkülönböz
tetést a generációk között.

Akár kifejezetten keresztények ezek
a fiatalok akár keresők, vagy éppen
hitetlenek' a lényeges az, hogy itt van
nak és naponta háromszor részt vesz
nek az Engesztelés Templomában a kö
zös imában, ami ott tartózkodásuk mag
vát jelenti. 'I'aizében míndennapí fela
dattá vált meghallgatni, mít üzen a lé
lek az egyháznak a illata! generációk
közvetítésével. "Igen gyakran kemény
szavakat intéznek hozzánk, azokhoz a
keresztényekhez, akik az egyház életé
nek központjában élünk - rnondja T'ai
zé perjele. - Nem könmyű megtalálni
Isten szavát ezeknek a fiataloknak a
hevességében. De ha Taizéban elzárköz
nánk azelől, amit a fiatalok mondanak
nekünk, akkor becsukhatnánk a kaput."
Hogy kellően fogadni tudja: a Iiatalok
ilyen méretű áramlását, Taizé mintegy
rákényszerült arra a megoldásra, hogy
megszabott dátumú találkozókat szer
vezzen, miközben továbbra is egész éven
át nyitva áll a fiatalok előtt. Az első

nagy nemzetközi találkozóra 1966 szep
temberében került sor. E21t újabbak kö
vették, mimden évben, 1500-2000 fiatal
részvételével, egészen az 1969-es találko
zóig,

1969: egy öröD1hír keresése

Ezen az 1969 augusztus végi találka
zón a komolyság, sőt néha komorság
uralkodott. Feltűnő volt, mílyen rontos-
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nak tartották Isten keresését és hogy
mílyen sokan választották a személyí
lelkigyakorlat lehetőségeit.

Nagyban hozzájárult a találkozó moz
galmasságához egy nő, Margarita Moya
noé, a katolíkus ifjúsági világszervezet
volt elnöknője. jelenleg latin-amerikai if
júsági főtitkár. Argentinából érkezett,
hogy jelenlétével képviselje az annyira
kívánt kölcsönösséget a déli és az északi
félteke között, A találkozó végén a per
jffi felhívást intézett egy "örömhír" ke
resésére, amiről néhány héttel a talál
kozó után a következőket írta minden
résztvevő fiatalnak: "A nyár folyamán
több ízben is kutattuk, mí lehet az oka
annak a pesszlmista hullámnak, mely
a ma egyházát áthatja. Néhány olyan
megjegyzés, mint "Mire jó az egyház?",
vagy "Ez már a múlté", úgy tűnik, elég
egyeseknek ahhoz, hogy magínogjanak,
elveszítsék bizalmukat; ennyire kiszá
míthatatlan visszhangjuk van a r03SZ
híreknek Isten népében. Már akkor el
érkezettnek láttuk az időt arra, hogy a
legszélesebb körben előkészítsük 1970
húsvétjára a mindannyiunk által közö
sen meghirdetendő örömhírt. Mert szen
vedélyesen szeretjük a közös és ajándé
kozó egyházat, azt szeretménk, ha az
egyházba a szomorúság megpróbálta
tása után visszatérne a~ öröm."

Míntegy ösztönzésűl a keresésre, a
nagy találkozó végén egy szöveget osz
tottunk szét köztetek, mely összefoglal
ta azt, ami a leglényegesebbnek tűnt

ezen a nyáron a taizéi dombon: "... A
remény ébrentartására a fiatalok hét
hónapon keresztül kutatni fogják egy
örömhír hirdetésének lehetőségét. Ennek
érdekében mostantól 1970 húsvétjáig há
rom dolgot akarnak megélni és elmé
lyítení : az imádságot, az egyház szere
tetét és az igazság keresését. Ti, akik
most épp azon dolgoztok, hogy ezt a
három erőforrást gazdagítsátok maga
tokban, hogyan tudtok majd részt venni
egy olyan hír kígondolásában és átélé
sében, mely kirobbanó, tehát szokat
lan, de elég egyetemes ahhoz, hogy na
gyon sokan fölfogják?"

Húsvét, 1970: ifjúsági zsinat hirdetése

"Tapsvihar tör ki, gyorsuló ritmus
ban árad, szétbornlik, ismét egységessé
válik, kifogyhatatlanul hömpölyög", Igy
írja le Francoís Bernard a La Croix
c~mű lapban a három napra összegyűlt

fIatalok első reakcióját a taizéi perjel
húsvéti bejelentésére : "Ifjúsági zsinatot
rendezünk."
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Kétezerötszáz fiatal volt együtt, har
mincöt nemzetiséget képviseltek és már
régen megbeszélték, hogy összejönnek
Taizében, a hír meghallgatására. Hús
vét előtt két héttel érkezett az első

csoport, mintegy húszan. Ot világrész
ről jöttek, hogy együtt dolgozzanak a
perjel testvérrel, összevessék elképzelé
seiket, élettapasztalataikat és kidolgoz
zák a hír taotalmát. A csoporthoz tar
tozott például egy Brazília észak-ke
leti részéről származó mezőgazdaságí

munkás, egy kivándorolt pontugál lány,
két fiatal chicagoi néger, egy afrikai
közgazdász. egy indiai asztrofizikus, stb.
Es közöttük Margarita Moyanoé.

A munka-csoport tagjai azzal kezdték
n:un~ájukat, hogy megfogalmaztak egy
kozlest, mely bemutatja, hogyan. talál
ták meg a hír végleges szövegét, Ezt
a közlést ismertette a csoport vasárnap
délután az Engesztelés Templomában
mely túl kicsinek bizonyult a kétezer~
ötszáz fiatal befogadására. Egymás után
beszélt az ázsíaí, az afrikai, a fekete
az észak-amerikai és a latin-amerikai:'
.. ~~A ,múlt .. é:;ben elhatároztuk, hogy
örömhírt kuldunk 'I'adzéből a fiatalok
nak; kihívjuk a reményt az egyháznak
ebben a nehéz időszakában amikor el
nyo.m,ó hatalmak áruba boc~átjákaz em
beríség egy részét, amikor egyesek tűr

hetetlen kiváltsága megfosztja a többit
még emberi mivoltától is.

Meghallgattuk öt világrész fiataljai
n~k .,Javasla:-ailt. Megértettük, hogy nagy
reszukben el az Isten iránti vágy, de
ugyanakkor az igény is, hogy előbbre

Iépienek az ember szolgálatában. Szá
mukra ez élet és halál kérdése. Krisztus
számukra miridenekelőtt az életet jelen
ti. Az egyháztól azt várják, hogy alkotó
legyen.

Amit l~ginkább megértettünk, az az,
hogy a fiatalok olyan, eddig szekatlan
ma~atart~ás;~ várn~k, amely a végsőkig

elkötelezi oket Krisztusnak felszabadítja
energiáikat és megadja ~zt az álkotó
lendületet, mellyal otthonossá tehetik a
!öld,et. Akkor a gyűlölet erőszakossága
IS atalakulhat il ,békesség erőszakává',

Hogy megtaláljuk a leginkább áhított
hírt, hallgattunk, gondolkoztunk, imád
keztunk. Szívünkön viseltük a két fél
teke közöttí kölcsönösséget és a lénye
get végül is a déli földrészek adták
meg. A latin-amerikai fiatalok érzik
'e..~ ~i~dinkább húsvéti egyház sürge
to igényét, olyan egyházét, mely lemond
minden hatalmi eszközről s hű bizony
ságot tesz az embert felszabadító evan
géliumról'. Afro-ázsíaí fiatalok vélemé
nye szerint az északiak leszűkítik az



egység, egyenlőség és ünnep meglévő ér
tékeit.

A hír tehát, melyet hirdetünk, hús
véti hír. Ime: A feltámadt Krisztus
örömmel tölti el az ember lelkét. Elő

készíti számunkra az egyház tavaszát:
egy hatalmi eszközeitől megfosztott
egyházat, mely az egész emberiség szá
mara az egység látható színhelye. Ele
gendő képzeletet és erőt fog adni ne
künk ahhoz, hogy meginduljunk az en
gesztelődés útján. Felkészít bennünket
arra, hogy életünket adjuk azért, hogy
ember többé ne legyen ember áldozata."

Ekkor Roger testvér vette át a szót,
maga körül csoport gyerekkel, Ami már
régóta foglalkoztauta, az egyrészt a látható
egyház nyers elvetése, másrészt az a
kérdés, amit évek óta hall a T'aizében
megforduló ezernyi fiataltól: rnit te
gyenek, miután Taizéből hazatértek. Vá
lasza a következő:

- Egy mód, egy eszköz kínálkozott
számunkm ahhoz, hogy beálljunk a
hosszú menetelésbe, hogy áthidaljuk az
ellentéteket, és ezt most bejelentem nek
tek: megrendezzük a fiatalok zamatját.
Ez az ifjúsági zsinat nagy többségében
fiatalokból áll majd, de az elkülönülés
megakadályozására részt vegyenek benne
idősebbek, öregek, sőt gyerekek is.

Minthogy minden fontos dolog végre
hajtásához időre van szükség, ma meg
kezdjük az első szakaszt. Mielőbt össze
gywnénk az ifjúsági zsínatra, gondol
koznunk és élnünk kell; élni az ünne
pet, az egységet, az egyenlőséget, "re
mélve mínden lehető reménnyel". E
perctől kezdve belépünk a zsinati ké
szülődés időszakába, melynek folyamán
mindenki igyekszik saját belső gyenge
ségeit megvízsgální, a feltámadt Krisz
tusra tekintve, mint égő lámpásra a sö
tétségben.

A zsinat meghirdetése után dr. Blake,
az Egyházak Vílágtanácsának főtitkára

nyomban közölte a fiatalokkal, mennyi
re örül ennek a zsinatnak. Felajánlotta
nekik, hogy működjenek közre a világ
tanács 1975-ös közgyűlésén és hozzá
tette, hogy mivel az ifjúsági zsinat
nemcsak fiatalokból áll, szeretné kérni
felvételét. Renard bíboros, Lyon érseke,
a jelenlevő katolikus püspökök nevében
is hangsúlyozta, mennyíre f,iataJ. és friss
a jellege míndannak, ami itt készülő

dik. Athenagoras patriarka szerétetét
fejezte Ici a fiatalok iránt. VI. Pál pá
pa táviratot küldetett a fiataloknak,
Aprilis 19-én, vasárnap, a déli harang
szókor az ökumeniárél beszélt a Szent
Péter ttiren összegyűlttömegnek. Kijelen
tette, erősen reméli, hogy sikerült az orto-

dox egyházakkal íö kapcsolatokat te
remtenie, majd hozzátette: "Az elője

lek jók, elismerő rokonszenvvel tekin-
tünk Taizé felé". '

Az ifjúsági zsinat előkészítésének kezdete

A zsinati előkészületek kezdetéül a
,fiatalolmak be kell kapcsolódniuk az
egyház benső tevékenységébe. Egy szö
veg készült a segítségükre, melynek fő

vonalai a következők: "A feltámadt
Krísztusnak minden életerő forrásának,
hármas ünneplésében éljük át az ifjú
sági zsinat 'előkészítő idejét; - ünne
peljük az eukarisztiában feltámadt
Krísztust . .. - ünnepeljük az egyház
iránti szeretetünkberi feltámadt Krísz
tust, a szeretetet, mely tüzet gyújt a
földön. . . ünnepeljük a feltámadt
Krísztust az emberben, testvérünk
ben ..."

"A hosszú menetelés fenntartásához
fontosnak tartjuk - mondja az első

taizéi levél, - hogy rendszeresen (éven
ként egyszer vagy kétszer) ima- és dia
lógus-heteit tartsunk T'aizében.

Kezdetben az örömhír első alapgon
dolatát fogjuk mélyítení, élni: a fel
támadt Krísztus örömmel tölti el az
ember lelkét. .

Már a kezdet kezdetén lépéseket kiell
tenni annak érdekében, hogy minden
világrész, minden nép és mímden faj
fiataljai részt vegyenek a hosszú mene
telésben. Mindenkinek meg akarjuk ad
ni az alkotás lehetőségét az 'Igéret, az
egyház tavaszának megvalósításában.

Az első nagy tailálkozók Azsiában, Af
rikában és Latin-Amerikában lesznek,
hogy minél több déli fiatal bekapcse
lódjék a zsinati előkészü1etekbe."

Taízé a hosszú menetelés egészének
összefogója, ahova a fiatalok minden
héten elmehetnek, hétfőtől hétfőíg, vagy
rövidebb időre, lehetőségeik szerínt, Ott
létük tartalma elsősorban az ima és a
csoportos, közösségi élet. De akik ide
genkednek a csoportos dialógustól, egyé
nibb utat is járhatnak. Idén nyáron kü
lőn találkozókat is szervezünk, július 13.
hétfőtől, szeptember 14. hétfőig, A téma
ugyanaz, amit mindenkinek ajánlottunk:
"Hogyan élje át az ember Krisztus fel
támadásának örömét?"
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BESZÉLGETÉS BORSOS MIKLÓSSAL

Ritkán sikerűl magyar képzőművésznek rajongóiból és követőiből olyan lel
kes tábort gyűjtenie maga köré, mint neki. Ez nemcsak munkásságának elisme
rése, magatartásáé is. Távol áll tőle minden póz. Közvetlen, természetes, nyitotí.
S amilyen az ember, olyan a műve.

AlkotásIaiban. megtaláljuk, amit keresiiuk: a művészetbe vetett feltétlen hi
tet, látomások, szellemi viaskodások és metajizikai élménye,k alakot ölfését. Szob
rai erőt61 duzzadó, zömök, de egyszersmind lelki megrendültséget és belső drá
maiságot kifejező figurák. Meglepő valóságközelség1'ől tanúskodnak portréi és
plakettjeI. Nála a fogalmak is megtestesülnek: csodálkozás, fájdalom, vágy, szeretet,
aranykor, megváltás. Tudatosítja az öntudatlant.

Tiszta és zárt formák jellemzik, amelyek materiális hatáTok közé szorítják
végtelenbe kívánkozó tTanszcendens elképzeléseit is. Példás biztonsággal él a szob
l'ászat technikai esz,közeivel, anyagszeretete, gondos mívessége beszéd tárgya.
Nem állapodik meg sohasem a tisztán művészi megoldásoknál, hanem fáradha
tatlanul kutat tovább a mindent átfogó metafizikai egyetemesség után. Rajzait ez
a törekvés hatja át, de még csupa-testiség szoboralakjai is egy imaginárius lciii
világgal állnak kapcsolatban. Mozdulataik, nyújtózkodásuk, figyelő vagy hallgató
testtal·tásuk vagy kifelé, a jelenségek felé fordul, vagy belső szenvedélyek emésztő

hatását tükrözi. S mindezt a mű szépsége teszi emlékezetessé. amit modern szob
TOkról nemigen lehet elmondani. Mintha "szakrális térbe" tervezné őket: ebbe a
világba, de más magaslatokra.

-- Kevés a szaklnai kéTdés ...

-- Hála Istennek! Mit lehet a szobrá-
szatról annyit teszélni ? Nézni kell, érezni
kell. Vagy érzi és szereti valaki, vagy
nem, akkor pedig kár minden szóért.

-- Miben lát,ja a képzőlnűvészet fela
datait?

-- A képzőművészet azáltal szerzett
magának rangot -- hiszen valamikor
mcsterség volt --'-, hogy egyesek olyan
fokon tudták művelní, amely már szel
lemi hatóerővei bírt, a lélek tájait jár
ta. Éppen ezért semmi köze a díszít
ményhez, a külsőségekhez. Sőt a tehet
séghez vagy az ügyességhez sem. A leg
tehetségtelenebb, a legügyetlenebb
Cézanne például remekművet alkotott
belső tűztől. szenvedélytől vezettetve. Ha
a készség mégvan. jó, de ha nincs, attól
még lehet valaki nagy művész. De hiába
a készség, ha a belső rnotoríkus hajtóerő

hiányzik. Mít csinál a képzőművész?

Önmagába néz és a világba. Ha abból,
amit lát, ki tud fejezni valamit, közöl
nivalója van, és ha az helyesen. ötvöző
dik, aszerint, mennyíre lírai, elbeszélő,

drámai vagy ironikus alkat -- irtt kez
dődik a művészet, A képzőművészetben

sincs másképp, mint az irodalomban.
Van irodalom, amely arra való, hogy
szórakoztasson, az ember agyoncsapja
vele az estéjét, ám van olyan is, amely
véleményt mond a világról és véleményt
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alakít ki olvasójában is. Ez ugyan a
müvész véleménye, de tükröződik benne
az egész kora. Itt van két szobrász: Ma
rino Marini és Manzú, Mindkettő egy
formán nagy rnűvész. Az egyik csupa
dráma, a másik egy jó értelemben vett
Erosz: család, szép nő, elegáns, palástos
püspökök. Az egyiket, Marmo Marinit
nem tudnám elképzelni a San Pietro
kapuján, a másik viszont ugyanott re
mekelt, 1950-ben megnyerte a Szent
Péter-bazilika bronz ajtajának pályáza
tát. Melyik fejezi ki a korát? Mind a
kettő. Az egyik az élet tragikus, a má
sik napsütéses és szelid oldalát.

-- Kinek dolgozik a művész elsősOT
ban: öwmagának, a nagyközönségnek
vagy egy, a műveit értő szűk Téteg
szálnára?

-- Igy egyiknek se. A kor közönsége
azonban megérti. Mert a közönség min
dig azokból áll, akik érdeklődnek iránta,
akiket magával tud ragadni. Ki a mozí
közönség? Aki jelen van az előadáson.

Aki nincs ott, nem a mozí közönsége, A
képzőművészetben is így van. Persze
olyan közönség, hogy mimden ember -
ez abszurdum. Élt a köztudatban egy
hamis törekvés, hogy a társadalom mín
den tagjának legyen köze a művészethez.

Ez abból indult ki, hogy a művészetnek

feltétlen propagatív hatóerőt t~lajdoní
tottak, és ideológiák elfogadtatására akar-



ták felhasználni. Amit az ideológus nem
tudott elhitetni, megpróbálta a szobrász,
a festő is bizonyítani, milyen nagyszerű.

Itt a tévedés. A művészetnek nem ez a
feladata. Közölni, kifejezni, jelenteni. Az
igazi művészet nincs korhoz kötve, de
minden kor számára van mondanivaloia.
Gondoljunk Shakespeare-re. ötszáz éve
zarándokolunk hozzá, s ahány este, annyi
élménnyel térünk viss-a. Az a csodálatos
benne, hogy a kocsisokat éppúgy lekö
tötte, rnínt a legmagasabb rendű szel
lemi embert. Mind a mai napig. Az olasz
asszony is, amikor másállapotos, oda
megy Raffaello Madonnájához, hogy a
bambinója olyan szép legyen ...

- Mi a véleménye az absztrakt képző

müvészetről?

- Ilyet nem ismerek. Ebben a kér
désben alapvető, mondhatnám zvermeteg
esztétikal zavarban van a kritika és a
kénzőmüvészetí nómenklatúra, Mikor ke
letkezett az absztrakt rnűvészet? Amikor
a rntkroszkőpoal everszeresér-e felnagyí
tott se iteket. amőbákat, metszeteket fotó
kon láthattuk. Azután a renülősén. a
ff'l h0k világa, az anersnektíva "th Ehhfíl
jöt,t létre az absztrakció. Absztrakt mű

vészet nincs, mert az ember nem tud
olyat k'találni, ami ne lenne meg valahol
a lényében, alkatában. Absztrakció ott
van, ahol a geometria kezdődik.

- Az op art eszközei: fény, mozgá
so'c, optikai játékok a forma szolgálatá
ba állhattak volna, mint ahogy a cso
port egyes képviselőinél, Agamnál,
Yvaralnál történt. De Vasarely, Schöffer
vagy éppen Soto műveiben a kinetikai
hatások nem a formális rendszereket
hangsúlyozzák, hanem a tekintet szaka
daUan megeroszakolására törekednek.

- Pontosan. Ornamentika. Semmi kö
ze a képzőművészethez. Amít először is
negyven tagú műhely csinál, mert a
müvész egyedül nem is tudná, külön
ben beleőrülne ; másodszor pedig amit
mértaní számítás alapján dolgoznak ki,
nem lehet más, legfeljebb dekoráció.
Hogyan keresi egy század a maga orna
mensét, az rejtély. Vasarelynek nem le
hetne vílágsíkere, ha nem volna valami
alapja. Talán ő lesz az, aki a század
ornarnensét megteremti. mert még mín
dig a barokknál tartunk. (A szecesszió is
barokk, de úgy néz ki, hogy szervülrui
tud a modern architektúrával.) Optika
artnak nevezik, tehát a szem számára
készül, de ugyanakkor a szem nem tudja
elviselni. A vallató helyiségekben ezt
már régen megcsinálták. Aki nem volt
ott, nem tudja, én tudom. A görbe tük
rökkel végzett sakktábla eltolódások, a
fehér, fekete és más színekben vibráló

mértani idomok az emberllelket és szel
lemet halálosan elfárasztják, rnonotóniá
jukkal majdillem a hipnózisba víszík.' Az
ember küzd a hovahelyezhetőségével is.
Próbáljon valaki egy ilyen képet betenni
a lakásába. Hallom, ahogy mondják 
Blickfang. Divatos szó lett. De a 'tekintet
megragadása a plakát és a sajtócímek fel
adata. Ha már míndenáron német kife
jezésnél akarunk maradni, akkor a kép
zőművészetre inkább a Begeistert illik,
azaz lelkesít, meghat. Ezt azonban az op
art nem igényli. A lelket, a gondolatot
nem képes érinteni. Ennek ellenére nem
mondom, hogy Spenglernek igaza volt
az Untergangban. Szerinte Rembrandt
tal tulajdonképpen befejeződött a festé
szet. Én nem így látom. Nagyszerű dol
gok szűletnek ma is a szobrászatban és
a festészetben, Olyan mesterek vannak
akiket oda lehet állítani a nagy korszakok
szobrászai mellé.

- vasarely azt hangoztatja hogy
m?dszerével bárki megtanulhat ~ajzolni,
mwel az op art lemond az ember' és a
valóság között lejátszódó csereviszony
fenntartásáról és ábrázolásáról.

-: D~ mi!1ek? ~ütyülni sem lehet meg
tamtam mindenkít, mert van, aki nem
szeret fütyülni, Ez primitív igyekezet.
Hasonlít Léger kijelentéseihez. O a szo
cialtzmust teljesen rétreértette. Naiv
szaloncukron hízlalt szocialísta lévén azt
állította, hogy a jövőben mínden ember
fog tudni festeni. Erre mondták neki
hogy úgy igen, ahogy Ő. Miért kell tudni
mindenkínek festeni? A művészetet nem
lehet úgy felfogni, hogy az valami cso
dás dolog, amire rníndenkí vágyik. Nem.
Van, aki kuglizni vágyik, kártvázm sö-
rözní. Menjen! '

- Hogyan ítéli meg az "izmusok" jö
vőjét?

- Fiatalkorunkban szörös-szakállasan
orosz ingbéri jártunk, kerestük a formát'
ahogy a fiatalság ma is. Azt mondták
egyesek, a század férfitípusa úgyis a
sofőr meg a pilóta típusa, a. nyírott hajú
széles vállú, mindig frissen borotváIt
férfi. Fordult egyet a század, és a közép
kori egzaltált, útszéli csavargó lett az
ideál. Kiszámíthatatlan. Egy szót sem
lehet arról ejteni, mí lesz a jövőben.

Nem tudni, hogy az absztrakt hullám
után egy erős figuratív hullám jön-e.
Lesz ez is, az is. Minden.

- Egyik nyilatkozatában olvastam:
"A biblián nevelkedtem, és ezzel a ne
veltséggel az ember pontosan tudta

. mindig, mi a jó, mi a rossz." Sartre
szerint, bár választásunk a jóra esik,
sosem tudjuk, helyesen választottunk-e,
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mert ami az egyik esetben jó, a másik
ban rossz.

- A lelkiismeret míndíg megmondja.
Annál is, aki nemhogy a. biblián de
- ma egész nemzedék - vallás nélkül
nevelkedett. Az ember elköveti, de
nyomban mérlegelí is, amit cselekedett.
Idegorvosok a megmondhatói: elme
gyógyintézetek, a Hárshegy tele van
olyan emberekkel, akiknek annak ide
jén megmagyarázták, nem az a rossz,
amit csinálnak. Azt kell csinálni. Utá
na aztán megszélalt a lelkiismeretük ...

- Vannak, akik tagadják a lelkiisme
Tet szerepét, emberi találmánynak, sőt
"az ember megcsonkításának" vélik.

- Az ember születése percétől kezd
ve olyan körülmények közé kerül, ahol
szüntelenül működik a szabad-nem sza
bad törvénye. A kisgyermek, amikor
az anyja rendreutasítja. érzi, hogy V3n
igen és nem. Hogy ez aztán míben áll,
azt később, eszmélése során magyaráz
za meg neki. Még az egzisztencialisták
is eljutottak oda - nem Sartre-ra gon
dolok, a vulgárisokra, hanem Heideg
gerre -, hogy az embernek végered
ményben szabad választása, döntése
van. Mi ez, ha nem a lelkiismeret el
ismerése? Az ember szabad akarata.
választása folytán lett szellemi lény:
ez kell, az nem kell, ezt elfogadom, aze
nem. Lehet erkölcsi kitérőket tenni, de
allt bizonyosan tudja, míndenkí, hogy
ölni - rossz, ha zsidót ölök akkor is,
ha svábot, akkor is... Ölni nem lehet,
ehhez nincs joga az embernek. A re
formáció kimondta: ezután többször
kell bibliát olvasni, és felkötötte a
kardot, levágni allt, aki nem így cse
lekszik. S jött a hatalom, amihez a Ná
záretinek az égvilágon semmi köze nem
volt, hogy terjessze a maga parancsait a
lelkiismeret ellenére.

Az emberiség ma egy könnyebb meg
váltást keres, ami teljesíthetőbb, mert
a jézusit nem tudja teljesíteni. Olyan
megváltásru vágyik, ami mellett lehet
bármit cselekedni, hisz van rá magyará
zat. De mégsem megy,

- Pedig éppen ott tartunk, hogy
mindent remekül meg tu,dunk magya
rázni. A háborúkat is ...

- Ezeknek aháborúknak - amiket
szünet nélkül rendeznek a világban - a
hazugsága abban van, hogy nem Észak
Vietnam és a Vietkong, Kambodzsa és
ne~ Kambodzsa szembenállása táplálja
elsosorban, hanem az üzlet. Itt a poli
tika aljassága. Azt írja Máraí a Napló
jában, hogy Európát nem a szellem em
berei, hanem a kereskedők tették Eu
rópává. Nyilván a Fuggerekre, a Medí-
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etekre céloz, de nem folytatja a gondo
latot és megreked ennél a bonmct-nál.
Nem mondja ki, hogy a háborúkat is
a kereskedők csinálták és csinálják ma
is. Az üzletemberek.

- Nem hisz a megváltásb9-n?
- Meg van váltva az emberiség

azért ilyen. Mert milyen lenne ha ne~
volna 'megváltva l Az az ember ame
lyik a lövészárokban szembetalálja ma
gát egy másikkal, vagy a légnyomás
becsapja őt egy gránáttölcsérbe a má
sik mellé, és akkor rádöbben: míért
öljem meg; már meg van váltva. Az
ószö~etségben a, bosszú még törvényes
ereju volt, de ketezer évvel ezelőtt jött
egy fiatal rabbi, Jézus, aki azt mondta
-- nem. Nem szemet szemért IDem fo
gat fogért! Egyetlen fogalmat' változta
tott meg, s az már majdnem követ
hetetlen. Kiderült. Vérengzések, a leg
nagyobb borzalmak kisérték az embe
riséget történelme folyamán. Alig va
lósult meg valamí abból, amit az evan
gélium szerint a Genezáreti-tó partján
elmondtak.

- Nem tartja magát pesszimistának?
, - Ennél nagyobb optimizmus nincs.
En szembenézek a dolgokkal, A vallás
köznapi alkalmazásával nem lett jobb
az ember. Csak lefékezte öt, és ha ezt
is elveszik tőle, semmi nem fogja visz
szahúzni a szörnyűségelotől. A keresz
ténység egész történetére rányomta bé
lyegét a hatalom megszerzéséért bir
toklásáért folytatott küzdelem. S ha ez
zel összevetjük az elvet a tanítást
hogy szeresd felebarátodat; "azért jöt~
tem, hogy életetek legyen és tökéletes
legyen"; "nem megszüntetní jöttem a
törvényt, hanem teljesíteni" - akkor
kiáltó ellentmondást fedezünk feL Ke
resztény ember van. Csak olyan nem
igen, aki a kereszténység alapvető el
vert míndíg be tudná tartani. Ezek a
szentek. De ez is már óriási dolog. Gon
doljunk a teilhardí fejlődéselméletre

Félelmetes gondolatsorok, de valahol iÚ
n,eh~z Teilhardot is követni, ment olyan
leptekekben látja a fejlődést, úgy is,
mínt antropológus, tehát materialista tu
d~mánnyal foglalkozó ember, úgy is,
mmt a lélek, a vallás, az egyház em
bere, hogy már-már reménytelennek
tűnik előttünk. Holott ő igenis az evo
lució, a biológiai fejlődés mellett van
ezt tapasztalhatta, de" a lélek fejlődés~
sokkallassúbb. A gyors megváltások
pedig rendszerint vérengzésekhez vezet
nek.

- Nem gondolja, hogy Jézusnak mint
örök emberi eszménynek követése' meg
oldaná az emberiség problémáit? Teil-



hard írja egy helyütt: "A misztíkus
Krisztus még nem fejezte be teljes nö
vekedését. Mínden teremtett tevékeny
ség végső hajtórugója az, hogy meahose
szabbítsa születését.· Krisztus a létezők

fejlődésének - még természetes jejlő

désének is - végpontja."

- Jézus semmiképpen sem lehet
példakép. öt nem követhetjük, legfel
jebb szavainak kis részét. Ö a jóság
nak egyszeri megtestesülése az emberi
ség történetében. Hozzá nincs hasonló.

- Hisz az ölcumenizmusban, a keresz
ténység találkozásában?

- A kereszténység csak szavakban, meg
állapodásokban találkozhat, aranybullák,
szerit szövetségek lehetnek az egyházak kö
zött is, de a tényeken ez nem sokat fog vál
toztatni. Tudjuk, hogy az ún. eretnek
ségek, szakadások az ugyanazon elvet
vallók között mílyen rettenetes követ
kezményekkel jártak két évezreden ke
resztül. Meg lehet egyezni valamiben,
de nem történik majd semmi. Látjuk,
mí van az íreknél. Igaz, hogy az in
kább politikai-társadalmi és jogrendi
probléma. És Hollandiában? Ott is van
nak helységek, ahol az utca két ol
dala esküdt ellensége egymásnak, mert
az egyik oldalon katolikusok laknak, a
másikon evangélikusok. Mi itt Magyar
országon nem tudjuk elképzelni, mílyen
lehetett a vallásháborúk ideje. Ott érzi
az ember. Katolikus vagy evangélikus
- vérre megy. Ilyen az ember.

- Véleménye szerint milyen' lehető··
ségei vannak az emberiségnek a feszült
ségek és ellenségeskedése,k felszámolá
sára: anyagi kielégítettség, egy racio
nalista világeszme vagy netán az ateíz
mus?

- A technika, a kémia váratlan, ug
rásszerű f'ejlődése csaknem megszüntette
a gazdasági egyenlőtlenségeket. Ha kö
rülnézünk, hol van a gyári munkás
osztály? Nincs. Az autornatizácíó ma
Nyugaton olyan mértékű, hogy az em
ber megijed. A világ anyagi javaival
úgy sáfárkodni, hogy egyformán jusson
a termelőnek és a fogyasztónak. a szel
lemi és fizikai dolgozónak egyaránt" ez
már nagyjából megoldódott. Ezzel azon
ban nem lehet az emberi lelket, az em
beri "vadat" megszelidítení. Az ateiz
mus sem megoldás. Mert az egyik em
ber ateista lesz, a másdk nem. S ha
az ateista öregszik, akkor kezd szentí
merrtális, primitív vallási érdeklődést

tanúsítani. Nem egyről tudnék beszél
ni. Az ateizmus emberi csinálmány. Az
Isten nem törődik azzal, hogy hisznek
e benne vagy sem. Ahogy a Venus boly-

gó nem tudja, hogy annak hívjuk ...
Csak az ember híszd, hogy az jelent va
lamit, ha ő ateista. A magunk eligazo
dására használjuk ezeket a fogalmakat.
A félelmetes univerzumban szerétnénk
eligazodni, de az egyetemes világban is
tenség, ateista, hogy az a féreg hisz-e
vagy sem törpe, katekizmus ízű

problémák. AmarxiZ!mus gazdasági és
társadalmí egyenlőséget hirdet. Rendben
van. De tulajdonképpen csak egyenjo
gúságot tud adni, egyenlőséget nem.
Az egyik ember szebb, értékesebb, te
hetségesebb. mint a másik. A különbsé
gcket nem lehet eltörölni.

- Miből táplálkozik az istenhite?
- Assisiben döbbentem rá. Naphim-

nusz. Gondoljunk arra, hogy a XII. szá
zad végé felé, még Dante előtt írta.
Ma talán szokványosnak tűnnek a so~
raí, de akkor, amikor ezt kimondani
nem volt szabad, mert egyedül csak
az istenség létezett, az ember féreg
volt, akinek semmi köze a természet
hez, a mindenséghez! Akkor ezen le
hettek is ingerült viták, mert olyasmit
érintett, ahol az emberi lélek már sza
badon szárnyalhatott. Itt kezdődött a
reneszánsz, a humanizmus, addig nem
vetitek tudomást az emberről. Sanyar
gatták magukat, a' legszörnyűbb dolgok
voltak: elmebeteg igehirdetők, vitus
tánc, a vásáron produkálták a stigmá
kat stb., s mindezt a túlvilág, a Meg
váltó és az isteni boldogság jegyében.
Ezeknek semmi közük nem volt a val
láshoz, Istenhez, a tanításokhoz. . Az
ember mind maga találta ki. S akkor
jön valaki és kimondja: "Aldot:t légy
Uram, s mí.nden alkotásod, / Legfőkép

pen urunk-bátyánk a Nap... ! Áldjon,
Uram téged Hold nénénk és minden
csillaga az égnek / Áldjon, Uram ,té-
gedet víz húgunk / Áldjon. Uram té-
gedet Földanya nénénk ..." Nem va
gyok gyakot-ló vallásos, templomba járó,
de valahol itt, Szent Ferencnél tudnám
keresni saját istenfogalmaenat.

- 1946 és 60 ,között tanár volt az
Iparművészeti Főiskolán ...

- Nem akartarn vállalni, mert én nem
jártam főiskolára, tehát tanári műkő

désemhez semmiféle előképem nem volt.
Pátzay beszélt rá. A tanítást roppant
egyszeruen fogtam föl, minthogy ma
gam is úgy tanultam az összes mcster
ségeket, hogy gyerekkoromban végignéz
tem, mít hogyan csinálnak. Az órákon
elkezdtem dolgozni, fqragni, és kiderült,
az ifjúság rendkívül fogékony ez iránt,
velem együtt csinálták, Nem panaszkod
hatom rájuk, nagyon szép eredményeik
vannak, azoknak is, akik közülük kül-
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földre kerültek. Ami mondjuk tanári
működésemet igazolja, az az, hogy so
hasem utánoztak a növendékeim. En
gem ma is a képzőművészeti főiskolá

sok utánoznak, akiket nem is ismerek.
Aztán egyszer váratlanul kaptam egy
elbocsátó szép levelet: " ... idealista
művészetszemlélete miatt nem alkalmas
a szocialista művészífjúság nevelésére."
Támadható voltam, az bizonyos, de a
felmondás teljesen törvénytelen volt.
Személyes índokok álltak a háttérben.

Amikor Cézanne-t és az impresszio
nistákat a könyvtár elzárta, én otthon
ról vittem be a 'gyerekeknek, mert olya
nokkal, akik sem az anyjukat, sem az
apjukat nem ismerik, nem tudok foglal
kozni. Aztán megmagyaráztam nekik 
és ma is vallom -, hogy a múlt szá
zadban, amikor a materializmus (Marx,
Büchner, Darwin stb.) kibontakozott és
létjogosuhttá vált a társadalomban, az
egyház pedig nem igényelt művészetet,

az ízléstelenség, a giccs uralkodott el,
a jó tehetségek mit csináltak? Nincs Is
ten, csak materializmus? A természet
hez fordultak, mert a lélek rögtön ke
res valamit, amiben megkapaszkodhat,
Ekkor jöttek a vegetarianizmus, nudiz
mus, az összes izmusok. A festők kiáll
tak a szabadba, az életet, a realisztikus,
egyszerű jelenségeket vitték vásznaikra.
Ez volt a naturalizmus. Az elején na
gyon szép dolgokat csináltak, Bastien
Lepage-ra, Millet-re gondolok. Ebből

nőtt ki az impresszionizmus, ezt kellene
jobban becsülnie a szocialista művé

szetnek, mert ez az övé. Az impresszio
nizmus után az emberi lélek a mélyebb
formákat, tartalmakat kezdte keresni.
Üjabb izmusok keletkeztek: kubizmus,
expresszionizmus stb., de a mesterek
nem csináltak izmust, műveket csinál
tak.

Ma már örülök annak, hogy megsza
badultam a Főiskolától. Soha nem ké
szültek volna el azok a dolgaim, amik
re ma büszke vagyok. Akik az Istent
szeretik, azoknak mindenek a javokra
vannak. Ilyenkor ez míndíg az eszem
be jut s félelmetesen igazolódik az éle
temben. Legtöbbször az ártó erők lök
tek előre, azok emeltek. A barátok
jót akartak, de mégis a küzdelem hozott
mindenre jobbulást.

- Ú j tünet a mai magyar festészet
ben a szimbolizmus felerősödése, külö
nösen a fiatalok között, akik szívesen
időznek bibliai témáknál, sokat meríte
nek a vallás forma- és rendteremtő

erejéből, visszanyúlnak a mitológíához,
vagy korszerű mítoszokat segítenek
megszületni. Mi a véleménye az után
pótlásról?
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- Sok a tehetség. A baj az - mínt
már az előbb említettem -, hogy egy
időben tilos volt az impresszionizmus,
ismeretének hiánya most bosszulja meg
magát. A fiatalok teljesen naivan 50,
60 évvel ezelőtti izmusokat utánoznak
gátlástalanul. Az epigonizmus olyan mé
retű - ezt végre Perneczky is megírta
schwarz auf weiss a Stúdió 70-ről -,
hogy nem érzik, a művészet küzdelem,
nem pénzkeresés, Utánoznak. Kritika
nincs, a zsüri elfogadja. A festők Bar
csayt, a szobrászok engem. Nézem, né
zem, olyan, mintha én csináltam volna.
de közelebbről szemügyre véve: én
ilyen rosszat nem csinálok. A portréi
mat nem tudják plagízální, de az el
vont munkáimat igen. Ez ijesztő. Éppen
a napokban mondtam, itt valami hiba
van, meg kell jól vizsgálnom a dolgot:
Érdekes, hogy a zenészeknél is hasonló
a helyzet. Egy zeneakadémiai tanár
baracom mondta, hogy amivel a régi
művészek egész életükben küszködtek
- technikai és elméleti problémák -,
azt ma minden harmadeves növendék
tudja. 'I'echriikailag felkészültek, de a
lélek hiányzik belőlük. Ha Cézanne
fele úgy tudott- volna festeni, mint a
mai fiatalok! De a mű, az üres.

- Mit tart művészi élménynek?
- Az az elsőleges, ígazí élmény, ami

közvetlenül hat az emberre, nem átté
teresen. A képet, a szebrot nem repro
dukción kell látni. En gyalog mentem
el, hogy. megnézzem, vajon Cézanne mi
ért festette pirosra a földet. S amikor
odaértem, hát köszönöm szépen, olyan
a föld, mint Csopakon, a festő ilyennek
látta. Pedig a kollegák pirosra festet
ték a szürke aszfaltot is Cézanne ha
tására. A szín felfokozása. A művészet

történészek elméleteket gyártottak. Azt
mondtam, ha a barna földet pirosra
festi, akkor a fát miért nem festi
hupikékre? Zöldre festette. Elmentem
gyalog, megnéztem. Mindennel így va
gyok. Képről, szoborról amit tudni kell,
azt látni kell tudni.

Voltak emberi példaképei?
- Egry József például. Különös em

ber volt, az erkölcsi, művészerkölcsi

és emberi magatartásának olyan példá
ja, aki számomra nagyon sokat jelentett.
Egy ecsetvonást nem tett pénzért, pe
dig szüksége volt rá. A festést soha
nem vette könnyelműen. ünnepszámba
ment nála, legnagyszerűbb emberi pil
lanatai közé tartozott. Megértő volt,
még azokkal szemben is, akik őt tá
madták. Szerette az igazságot. Én még
ahhoz a nemzedékhez tartozom, ame
lyik nagyon tisztelte az előtte járókat.



Mindig az idősebbektől tanultam. Med
svessv Feri, Pátzay. Pátzayval a Villám
utcai műteremben folytatott beszélgeté
sek, az ő iróniája, óriási műveltsége 
feJerlhetetlenek. Németh László világot
nyitott számomra. Mlndenekelőttazonban
Egrv József, mert abban volt valami a
véremből való.

- Hogyan foglalná össze egy követen
dő, az On számára is érvényes magatar
tás normáit?

- Tisztábbaknak kell lennünk. Ne
hazudj unk. Legyen tiszta a lekiismere
tünk. A jóra és a rosszra a lelkiismeret
figyelmeztet, kövessük a tanácsait. Az
értelem befolyásolható, a lelkiismeret
nem. Tulajdonképpen ez az isteni ere
detű, minden más megtévesztheti az em
bert. A lelkiismeretet nem lehet se
pénzzel elhallgattamj, se [óléttel, se nő

vel, se dicsőséggel. Ez a spiritusz, az
isteni láng az (emberben, amellyel nem
tudunk vitába szállni. "Igenléstek le
gyen: igen, tagadásiok : nem!" Egyszer
azt mondta Illyés - mert mindig ját
szunk, ugrat juk egymást -, hogy magá-o
nak a tehetsége erősebb, mint az erköl
cse. Tudniillik lehet, hogy erkölcsileg
megtennék valamit, de a természetem
nem engedi. Nagyon régi székely csa
lád vagyunk a legnagyobbak egyike Er
délyben - Borsos Tamás, Borsos Sebes
tyén, ez a mí családunk -, és olyan
deleokat őriz és hord az ember a gén
jeiben, hogy ha félek is, nem tudok
másként cselekedni, mint ahogy a ben
sőm diktálja. Ha valami ér, állom.
Amikor itt az emberek sorba megta
gadták mindazt, amit csináltak vagy
vallottak, én miért tagadjam meg. olyan
hatalom nincs. Én azért az életemet ad
tam. Ha egyszer igaznak érzek valamit,
amellett kiállok. A tévedéseimet haj
landó vagyok belátni. Tudtam mindig
nemet is mondaní. Sajnos, legtöbbször
nem gondoltam a következményekre, de
azt tapasztaltam, hogy akiállásomért
becsültek. 1951-ben az államvédelmibe
is bejuttattak azzal a feltételezéssel,
hogy tudok valamit a növendékek osz
szeesküvéséről. Kilenc napig voltam bent
és a végén átvittek Péter Gáborhoz a
Belűgyminisztériumba, aki gratulált ne
kem: - Ilyen egyenes élettel még nem
találkoztam, mint az öné. A feleségem
is olyan asszony, akinek nem kelleft a
külön kívánságai miatt engedményeket
tennem. Soha nem vezérelt és nem
befolyásolt, hogy nekem egy életformát
kell fenntartanom, amit nem bírok,
csak ezen az áron. Ö ugyanúgy gondol
kodik, mint én. Számtalanszor mondta,
hogy most ezt minek csináljuk, van

ebből valami örömünk? Nincs semmi.
Akkor ne.

- Matisse igy vallott végrendele..tében:
"A figurán kereszttit tudom a legjob
ban kifejezni azt a - mondjuk - val
lásos érzést, amit az élet iránt érzék:"
Ez azt is jelenti, hogy a képzőművészet

sem tehetetlen, közvetíteni tud erkölcsi
igazságokat és nemes törekvéseket tud
ösztönözni.

- Rembrandt erre a legjobb példa.
Képeiből kiderül, hogy tiSlJta ember volt.
A Rembrandt-képek és a nagy meste
rek műveinek láttán csendesebbek le
szünk, megilletődve hallgatunk. Igy ne
vel a képzőművészet, így figyelmeztet
valami jobbra, valami többre. Ami egy
műből árad, amit egy mű forma- vagy
színvilágától kapunk, az vezeklésre
készteti az embert. Bernáth Aurél he
gedűs képén csak egy hegedűtok van,
de valami olyan mélységet érzünk, hogy
meghatódva állunk előtte. Dürer Melan
koltá-ja az egyik kedvenc rézkarcom,
rajta van az emberiség mínden szim
bóluma. Ott ül a lelkiismeret is, mínt
az igazság, a rend őre.

- Miért hagyta abba a festést? Félt
attól. hogy az epigonok útjára téved?

- Annyi ízmuson vergödtem át. Igaz,
csak pillanatokig tartottak, mert mihelyt
észrevettem, ez Kandinszkij vagy Klee
befolyás, már dobtam el, téptem össze.
Nem az epigonizmustól féltem. Láttam,
hogy közvetlen hatásokra dolgozem és
ez nem elégített ki. Nem tartottam a
munkáírnat elég érettnek, elég tartal
másnak. Nem éreztem, hogy a festészet
ben tovább jutok.

- A művészetnek olyan titokzatos ör
vényei vannak, amelybe ha egyszer. be
letekinthetett valaki, mindig hallja a
Loreleq-t, Az alkotómunl,a tele miszti
kával: meglopni az eget, lehozni a
szent tüzet.

- Amikor a dolgokra már IDem tu
dunk teljes magvarázatot adni, akkor
elérünk a misztikához. Lehet, hogy na
gyon is van magyarázata. Válságos
időkben, amikor az ember élete kö
teleken, láncokon meg hajszálakon függ,
a kötelekről és láncokról kiderül, hogy
nem érnek semmit, de a hajszálak
megmentenek bennünket, bár láthatat
lamok, Azt rnondják, ez misztika. Mísz
tika. de törvényszerű. Nincsenek vé
letlenek.

A festő, a szobrász nem képes az
alkotás folyamatát. fázisait követni.
Hogy miért csinálok meg egy portrét
sokszor két délelőtt és egy másikat he
tekig, hónapokig ... Nem lehet látni a
munkám, hogy az egyik fríssebb, a má-
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sik fáradtabb. Nem, erre mind nem
tudunk pontos. magyarázátot adni, utó
lag valamit mondunk, de az nem magya
rázat. Itt van például Pap Károly. Annak
idején csak egyszer láttam, de abban
a pillanatban megmintáztam magamban.
Németh Lászlót vagy Illyést sokkal
jobban ismerem, mégis csak most aka
rom megfaragni őket. j\. Szabó Lőrinc fe
je? Kis Klára már három évvel a
halála után szöu: Miklós, míért
netP csinálja meg? Meg fogom csinálni.
Később találköztam vele egy fHmbemu
tatón, azt mondja, emlékszik az ígére
tére? Lementem Tihanyba és három
nap alatt meglettem vele. A lelkiismeret
nem nagyott nyugodni. Bernáth Aurél
is azt mondja egyszer: - Nem készítsz
rólam érmet? Hogyne, ott a kávéház
ban vmegcsínálom, Nem ment. Jó, majd
telefonálok. Legközelebb találkozom ve
le a földalaéti megállóban. Előre szól
tam neki: - Aurél, ráérsz holnap? Más
nap elmentem hozzá s amíg a kávét
főzte, megvéstem negatívra. Nem akar
ta elhinni. Kihordtam már.

- Olvassa a Vigiliát?
- Nagyon tetszik nekem. A legizgal-

masabb szellemi problémákkal is fog
lalkozlk, még ha nem is táría föl egé
szen. A lap spiritualitása az, ami ro
konszenves. Hogy mindennel, még a ma
terialízmussal vagy egy-egy bölcseleti
problémával kapcsolatban is a -s7-ellem
létét és jelenvalóságát keresi, az embe-.
ri lélek felé vezető utakat. VoLt egy kor
szaka, amikor elhalvámvult, elszürkült
de melyík lap nem szürkült el akkor?
:Én most nagyon jó lapnak tartom, ezt
minden hízelgés és udvariasság nélkül
állítom.

- Ahogy itt ülünk, az a benyomá
som támadt, nem szereti a várost... A
város zaklatott légkörét, ami a művészi

alkotómunkának, elmélyülésne,lc nem
kedvez.

- Városban születtem. Nagyon sze
retem a várost, ha az olyan. A meg
markoiható dolgokat' szeretem a művek
ben is, nem az áttekinthetetlen monst
rumot. Már Palermót sem szeretem,
mert elnyeli az embert. London is.
Párizsnak megvan a maga kis városa,
azt kézben tudom tartani. Firenze, Ve
rona, Róma - ezek a városaim. Róma
- csoda. Egy óriási város, mégis együtt
vagyok, együtt Iélegzern vele. Pontosan
tudom, hová és rnerre indulok. De a vá
rostengereket, ahol az ember nem tudja,
merre jár, azokat nem. Annyira város
igényes vagyok, hogy. Győrben is azért
birtam ki, mert ott is vannak falak. De nem
tudnék bent lakni Pesten. A Bartók Béla
úton sem tudtam. Gyerekkoromtól kezd
ve kertes, városvégi házakban laktunk.

- Miért r.(Lgaszkodik annyira Tihany
hoz?

- Az ege miatt. Ez is Iíatalkori él
ményhez kapcsolódik: a tengerhez. A
tengerek felett ílyen az ég. Perneczky
írta valahol, hogy ez nálam nosztalgia
a tenger iránt. Nagyon téved. Én már
annyi tengert láttam életemben, hogy
talán a tenger mellett élők sem látnak
annyit. De Tihany ege! Attól, hogy
félsziget, egész félkörívű, majdnem pat
kóalakú, omegaformájú, és ez egészen
külörnlegesen hat rám. Sok ilyen elem
van a munkáimban: egész félkörívek,
ellipszisek, és bennük helyezkedik el a
horizont, a keresztforma vagy a tárgy.
Nem tudok más magyarázatot adni,
mert táj ilag nem vonz. Régen gyönyö
rű volt, a kopár dombokkal, mandula
fákkal Provence-hoz hasonlított. Igaz,
ma már Provence sem hasonlít Pro
vence-hoz és TIhany se Tihanyhoz,

HEGYI BÉLA

A szabadidő azért van, hogy az embert a rnindennapi élet kényszereiböl határ
időről határidőre folyó hajszájából kiszabaditsa, és nyugalmat és békét teremtsen
a lelkében. Az ebből származó megelégedett.ség mindig ajándék és megsejtése az
ör'őkkévalónak. Aki jól bánik a szabad idejéveIt, olyasmit tanulhat meg, ami a
legnehezebb dolgok egyike a világor..: az időt úgy látni, mint a lehetőségek so
kaságát és úgy elfogadni, mint ajándékot, amely a legnagyobb mértékben lehetővé

teszi, hogy mind jobban megtaláljuk magunkat.
Ambl"Osius Karl Ru!

Nem lehet egyszerre szeretni az embereket és kívánni az emberek szeretetét.

Barbusse
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LE SAI NT

par Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa
István Ier, de la dynastíe d'Arpád, premier roí couronné de la nation hong

roíse, était un saint. Cette distinction de "saint" ne lurí a pas été décernée que
par l'histoire, maís c'étaít pour .ainsi dire son propre nom. En-deeá et aü-delá
des Irontíeres, pour les hongrois,il est "le Sairut", Et bien plus qu'"Il Santo", Saint
Antoine de Padoue, pour le peuple itallen. D'ailleurs, ce dernier étaít de nationaIité
portugaíse, et n'avait passé en Italie pue les dernieres dix années de sa vie,

Le sang et la vie de Sainit István étaient hongroís. Il est devenu saint, un saínt
hongroís, Il fut saint avarit d'étre roi, Lorsque le pape Sylvestre II Iul envoya la
couronne royale, il l'avait déja classé au nombre des saints apótres. "Je ne suis
qu'apostolique, maís lui, c'est un vrai ap<\tre", dit-il aux membres de la déléga
tion hongroise, chargés de porter la couronne au roi.

Les apótres ont été choisis par le Christ qui leur a confié leur míssíon, maís,
dans sa priere de la Cena, il s'est adressé au Pére dans les cieux, Pour le ur
"sanctification" : "Sanctifie-les pour ta vérHé... et je me sanctífie moí-méme
pour eux aftn qu'eux aussli solerit sanctifiés par la vérité". C'est dans ce méme
discours d'adieu que Jésus donne le véritable aspect des relations du "saint"
avec le monde, L'homme qui vit dans le monde a tendance il qualífier le saínt
d'"étmnger" dépourvu de "vitalité". Dans - le monde d'aujourd'huí, cette concep
tien est pour ainsí díre courante. ".Je ne .te prie pas de les őter du monde,
mais de les préserver du mal"a dit Jésus dans sa príere,

La raclne sémitique du mot "saint" est qodes, qui sígnifíe "distingué" "plus
élevé", Done, le saínt vtt dans le monde de sa propre époque, maia il est dif
férent des autres,pense et agbt autrement qu'eux. C'est un étre supérieur, un
homme d'élíte.

La personnalité historique de notre Saint, son caractere et l'oeuvre de sa
vie tllustrent éloquernment cette conceptíon évamgélique, Il étaít l'homme de
son sicele. Le sang de sa race bouillonnait dans ses veínes, Son esprit, son
coeur ont síncerement accueillí la vérité chrétíenne; il a transformá sa vie selon
la religion européenne rénovée a cette époque, mais surtout dans I'esprit de
la réforme de Cluny, de tacon il assurner dans le travail constructeur de l'his
toire de l'Europe, au tourriant du millénaíre, non seulement un röle auxiliaire,
maís celui d'un "Maitre". Il a donné a son peuple ee qui lui manquait le plus
lors de la fondation d'un É'tat: il a donné un salrit hongorois a la séríe des
saints hongroís qui le suívront: son flis fut Sairit Imre (Emeríc), sa femme la
Bienheureuse Gizella, ISaint Adalbert et Sadrit Gellért, s'ils n'étaient pas con
sanguins, appartenaíent a sa íamálle spírrtuelle.
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Celui ui lui suecéda sur le trőne royal: Sairit László - fut pour ainsí dire
son image mémo pour le peuple - puis Sainte Margit la "victime sacrífíée"
sur l'autel de la pacríe ; la grande sainte du moyen-áge chrétien: Sainte Erzsé
bet de la dynastíe d'Arpád. Saints nongroís, saints. Leur nom n'est pas eonnu
que par I'histoi.re, maís II est révéré par I'Eglise, le peuple, et la société.

Dans le Ille volume des Mémoires paru en 1938, Géza Karsai a écrtt une
étude récapitulative de cent pages sur le culte du roí Sainot István. Les lieux
durables du cuhe religieux sont les églíses et d'autres institutions. En résumé,
l'étude mentíonne 29 églises et chapelles détruítes du pays et 3 de l'étranger
dont le souvenár est gardé il partir des XlIe et XIIe síecles par des documents,
tandis que de nos [ours, il y a eneore 292 églises du pays et 17 de I'étranger,
de mérne que 65 chapelles du pays et deux de I'étranger ou le eulte de Saint
István est resté vivace. Le savant auteur de I'étude eite eneore en détail les
témoignages artistíques, populaires ertJ socíaux du culte de Saint István, dans le
pays aussí bien qu'a l'étranger.

Dans le Ier volume des Mérnolres mentionné il l'occasíon du 900éme anniver
saire de la mort de Saint István, la cardinal-primat Jusztinián Serédi avaít aussi
écrit un résumé sur le culte voué au saint roí par le peuple hongrois. Aujourd'hui
eneore. ses paroles forrt l'effet d'un panégyrique, c'est pourquoí elles peuvent
étre cítées pour I'ouverture de I'année [ubilaire qui aura lieu le 20 aoút 1970:
"La Sainte Ecriture a vraímerit ratson: "qui ad Justitiam erudíent multos, Iulge
bunt, quasi stellae in perpetuas alternitates", "Ceux qui autont été íntelligents
brílleront comme la splendeur de l'étendue et ceux qui en auront arnené plusie
urs a la justice brilleront comme les étoíles, il toujours et il perpetuíté". La
preuve la plus éclaiante en est qu'en dehors de la Sainte-Dextre et d'autres
reliques, des fe tes, messes et légendes, d'ínnombrables monasteres, églísss, cha
pelles, autels. cíboires, chasubles et de nornbreuses statues, tableaux, banníeres,
cloches, cantdqires et prteres airisa que des associatíons religieuses et scientifiques,
des institutions et fondations, enfin des localités, des places, des rues, des poernes
laiques, des pieces de théátre et des prénorns conserverit la mémoíre du sai nt roi.
En lui, le saínt est ínséparable du 1'01. C'est pourquoi on l'a toujours nornmé le
Saint roi, et représenté comme tel.

Le jubilé millénaáre ac.uel se propcse de se [oi ndre le plus dignernerit pos
síble au culte dix fois séculaire de notre Saint.

* * *
INFORMATIONS

Au Séminaire Central, on a organísé une Journée Orientale. Le professeur de
théologíe Szilárd Keresztes a fait une conférence intitulée "La conception de
I'Eglise adoptée par les théologiens orthodoxes d'aujourd'hui", Les discours
d'iruroductron et de clőture ont été prononcés par le professeur Imre Timkó, grand
vicaire catholique de rí te greco

Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa s'est entretenu avec le collaborateur
de új Ember sur son récent voyage il 'Rorne. - Je voulais exprirner les hommages
du corps épíscopal, de tout clergé et du peuple catholique hongro.s il l'occasion
de la messe d'or du Saint Pere. Le deuxierne but de ma mission était d'annoncer
que cette année le Corps Épiscopal Hongrois célébrera I'année de Saint István, qui
sera en mérne temps la comméradon du début du christianisme en Hongrie. J'ai
profirté de mon séjour a Romo pour me rendre aux lieux qui évoquent les fondations
et la grandeur de Saine István, J'ai vu la plaque que l'on a posée il La place de la
premiere maison de péleríns de Rome, sur le rnur extérieur de la sacristie de la
Basilique Sairit Pierre. Je suis allé voír quels souvenirs étaient restés il I'église
ronde Saint István, qui fut pendant quelque temps un sanetuaire hongroís. Puis
j'ai visi té la maison hongroíse de pélerins récernment eonstruitc qui porte le nom
de Saint István, a déclaré Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa.

Le 28 Juin 1970 il I'occasion de l'anniversaire de I'intronisation du pape Paul
VI Mgr József Ijjas archéveque de Kalocsa président du corps épiscopal a célébre
une mes!se en la basilique Saint IstvMI de Budapest. Le sermon a été prononcé par
Kornél Pataky, prévot général de Csanád, directeur du bureau de Szeged.

F'k.: Várkonyi Imre - 8686-70. Fővárosi Ny. 5. telep - Fv.: Ligeti Miklós
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ünnepre készül az ország: S z e n t
I s t v á n k i r á l Y s z ü l e t é s e 1000.
évfordulójának megünneplésére. Ebből

az alkalomból - Szablyá'r Ferenc váló
gatásában és összeállításában - a Ma
gyar Rádió is ünnepi programot sugá
roz. A műsorban magyar írók és l~öltők

állítják elénk Istvánt, az államalapítót
és országépítőt, aki egyszerre volt erős

kezű, de igazságos u'ralkodója és atyja
is a népének. A királyról és az ember
séges emberről szólnak a prózai és ver
ses szemelvények, amelyek sorából a
pápától koronát kérő, hitvalló ,Joeresz
tényt bemutató írások sem hiányoznak.
Régi pergamentek, klasszikus és modern
alkotóművészek sorai, írói-költői vallo
másai, maradandó értékei csendülnek
meg a programban: Heltai krónUcája és

egy középkori himnusz, a Szilveszter
pápához írt levél és Kós Károly: "Az
országépitő" című drámájának részlete,
Vörösmarty Mihály, Kosztolányi Dezső,

Babits Mihály és Sík sándor vel'seiből,

vett szemelvények és Veres Péter: "Hol
vagy, István király': címmel írt megem
lékezése. Mindmegannyi szín, hang, ér
ték irodalmunk elmúlt évszázadaiból
és jelenéM!. Hadd említsük itt mégegy
szer, külön is kiemelve Sík Sándor ne
vét. Az ő "István király" drámájából
az évek során már hangzottak el "ész
letek, születése évfordulóján pedig ver
sei ből mondtak el néhányat, míg most
az 1938-as Szent István jub~1eumi év
re írt versének szemelvényeit halljuk.

B. L.

Ijjas József kalocsai érsek legutóbbi római látogatásáról beszélgetett az Új
Ember munkatársaíval. - A püspöki kar, az egész magyar papság és a ma
gyar katolikus nép hódolatát akartam kifejezni a Szeritatyának aranymiséje alkal
mából. A másik küldetésem az volt, hogy bejelentsem: a Magyar Püspöki Kar
Szent István-évet rendez az idén. Ez egyúttal megemlékezés is lesz a magyar ke
reszténység kezdeteiről. A Rómában eltöltött időt arra is felhasználtam, hogy fel
keressem azokat az emlékeket, melyek Szerit István alapításait és nagyságát
idézik. Megtekintettem a táblát, amit az első római zarándokház helyén állítottak
fel a Szent Péter bazilika sekres'yéjének külső falában. Megnéztem, milyen em
léke van a Szerit István kerek templomban, amely egy ideig: magyar szentély
volt Rómában Utána meglátogattam a legújabban épült Szent István magyar za
rándokházat - mondotta Ijjas József kalocsai érsek.

A katolikus papok budapesti békebizottsága az Újvárosháza dísztermébelll ün
nepi ülésen emlékezett meg a papi békemozgalom megalakulásának huszadik
évfordulójáról. Az ünnepségerr részt vett dr. Horoátii Richárd, az Elnöki Tanács
tagja, a Budapesti Katolikus Bizottság elnöke, dr, Szabó Imre püspök, eszter
gomi apostoli kormányzó, dr. Bánk József váci megvéspüspök és több más ve
zető budapesti egyházi személydség. Az elnökségben foglalt helyet Miklós Imre,
az Allarní Egyházügy! Hivatal első elnökhelyettese. Dr. Babocsa Endre apát
plébános, a budapesti békebizottság titkára ünnepi beszédében méltatta a két
évtizedes békemozgalom jelentőségét. A Hazafias Népfront budapesti bizottsá
gának képviseletében dr. Nyilas József professzor tolmácsobta a társadalmi szer
vezetek üdvözletét az egybegyülteknek. Az Országos Béketanács Katolikus BiZQItt
sága nevében dr. Várkonyi Imre kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója
köszöntötte a budapesti papságot. Az emlékünnepség a Központi Szeminárium
kamarakórusának műsorával ért véget.

Konferenciát tartott a Mhgyar Püspöki Kar. Ijjas József kalocsai érsek, a püs
pökkari konferenciák elnöke a tárgysorozat első pontjaként beszámolt VI. Pál pápa
aranymíséjéről. Megemlékezeitt elődjének, Hamvas András volt kalocsai érseknek a
haláláról, és méltatta az elhunyt érdemeit. A konferencia ezután a Laikusok Taná
csának VII. üléséről, a Szent István jubileumi év megünnepléséről. a papnevelés
és a papi továbbképzés ügyéről, majd a Központi Szemínáríum tatarozásáról tár
gyalt. Foglalkoztak továbbá a gyermek-keresztelés szertartásának új rendjével,
szóba kerültek a jövő liturgikus év új perikópáí, az új temetési szertartás, a
Directoríum és végül a piarista rendnek az a kérése, hogy Kalazanzi Szent József
rendalapító ünnepe bekerüljön a naptárba, Tárgyaltak még a római Pápai Magyar
Intézet jövő évi ösztöndíjasainak kijelöléséről, a híttankönyvek ügyéről és. a Köz
ponti Hittudományi Akadémia új dékánjának tisztében való megerősítéséről. Végül
Brezanóczy Pál egri érsek, püspökkari titkár tette meg titkári jelentését.
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A VATIKÁNI RÁDIÓ A VIGILIA MÁJUSI SZÁMÁRÓL

Május 16-i adásában olvasta be a vatikáni rádió az alábbi jegyzetet:

"A párbeszéd jegyében folytatja fontos tájékoztató szerepét a Vigilia. A Rónay
György által szerkesztett katolikus folyóirat a zsinat szellemét akarja képviselni,
és cikkeivel az aggiornamento-t szolgálja. A májusi számban Nyíri Tamás - a lap
szerkesztőbizottságának tagja - -Szekularízáció és transzcendenca« címmel egy
ma igen vitatott problérnát tárgyal: szellemtörténeti példákkal rávilágít arra, hogy
a szekularizáció nem is új keletű. Talán kissé jobban meg kellett volna különböz
tetnie a szekularizáció és a szekularizmus fogalmait. Az előbbi - ahogy erre
a zsinat is rámutatott -, pozitív szerepet játszhat a kereszténységen belül is:
a világ, a földi valóságok helyes autonómiáját követeli. De manapság a szekulariz
mus Ideológiájaval is szembe kell néznünk: ez a szemlélet tagad minden természet
felettit és csak erre a világra (saeculum-ra) rendezkedik be. A szekularizmus
tulajdonképpen az ateizmus egyik modern változatát képviseli. Ezt szerencsésen
húzza alá P. Békés Gellért »Ki voltaképp az Isten« című cikke. A római Szent
Anzelm kollégium professzora a mai keresztény gondolkodók (főleg protestánsok)
istenkereséséről beszél és jól megvilágítja az evilági kereszténység buktatóit, az
ún. »Isten meghalt- - teológia túlzásait. A Vigilia májusi számából kiemeljük még
Longauer Imre »A papi cölibátus mai magyar szemmel« című [egyzetét, amely
néhány sajátosan magyar papi problémára hívja fel a figyelmet. Végül megemlítjük,
hogy a Vigilia mírit dokumentumot közlí azt a beszélgetést, amelyet február 28-án
P. Szabó folytatott a vatikáni rádióban Weöres Sándor költővel és költőnő felesé
gével, Károlyi Amyval."

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL

Száz esztendeje, hogy az első vatikáni zsinat megszakadt ; ebből az alka
lomból tisztázza körülményeit, méri föl hiányait, eredményeit és [elentöségét
a második vatikáni zsinat távlatából szemlélve nagyszabású tanulmányában
Cserháti József pécsi püspök. - Meszlényi Antal a keresztény egység törek
vések történetét ismerteti; Rónay László a Kapisztrán Kórus alapítójának és kar
nagyának, a három éve elhunyt Tamás Gergely Alajosnak, a modern magyar
egyházzenei élet e színes és jelentős alakjának pályáját és művét mutatja be.
- Közöljük Puszta Sándor és Toldalagi Pál versei t, Gerl '?i József elbeszélését;
Karunk kérdései rovatunkban beszámolunk a holland katolicizmus problé
máiról és reményeiről, és a teológiai oktatás reformjáról Hollandiában.

SZÁMUNK fROIROL. - Timkó Imre görögkatolikus püspöki helynök, kanonok,
a Hittudományi Akadémián az ókeresztény egyház- és irodalomtörténet tanára.

Pelsőczy Ferenc törökbálinti plébános, az egyháztörténet magántanára a Hit
tudományi Akadémián.

Pénzes Balduin az Új Ember főszerkesztője. irodalomtörténész, 1967 októberi
számunkban közöttük Arany, az ember és a költő című tanulmányát.

Szigeti Endre az Új Ember munkatársa, írásai - főként filozófiai és kultúr
bölcseleti tanulmányai - rendszeresen jelennek meg lapunkban, legutóbb (1969
december) Jaspersról.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.
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