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BENCSIK 18'I'VAN

a Hazafias Népfront főtitkára

ft HAZAFiaS NÉPFRONT ~S I VALLásos EMBER
A Hazafias Népfront-mozgalom minden megnyUvánulásában mindig hirdette,

hogy céljait a hivők és nem-hivők együttműködésével kívánja elén~i.

Csak így lehet megvalósítani a nemzeti egységet, mely alapfeltétele nagy fel
adatok: megoldásának. A népfront-mozgalom célja a nemzet boldog jövőjének a
formálása: a szocializmus felépítése. Ilyen cél csak az egész nemzet együttmun
kálkodásával, a nemzet egységes cselekvésével valósítható meg. Ez az egység pe
:Zig csak úgy valósulhat meg, ha a célban egyetértés van és így saját belátásból,
6szinte meggyőződésből vállalják a résztvevők a közös erőfeszítéseket.

A szocializmus felépítése? Mit jelent ez részleteiben? Olyanok-e ezek a cé
lok, amelyek eléréséért nyugodt lelkiismerettel, önként együttműködhet a hivő

a más hitűvel, vagy az ateistával?

Teljes meggyőződéssel mondjuk, hogy olyanok. Ez rögtön kiderül, ha részle
teire bontjuk a szocializmu,s felépitésének célkitűzéseit, ha legalább néhány voná
sában körvonalazzuk, hogy milyen feladat elvégzéséről van itt szó, milyen mun
kám ,hív a népfront-mozgalom. Ez a legkönnyebben megállapítható, ha kezünkbe
oessziű: a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Kongresszusi levelét, amely a fő

célkitűzéseket tartalmazza.

Mindenekelőtt célunk mozgalmunk nevének megfelelően a hazafiúi érzések
ápolása. Nem szorul bővebb magyarázatm, hogyamagyarok, a vallásos emberek
is, tiszta szívvel, emelt fővel vehetnek részt a népfront-mozgalom ilyen tevékeny
ségében. A haza védelmében a török-tatár elleni harcoktól a fasizmussal szem
beni ellenállásig részt vettek az egyházak, a hivők, nemegyszer életüket áldozva a
hazáért. Azt akarjuk, hogy az ifjú nemzedék ismerje meg történelmünket, amely
nek során annyiszor volt a magyarság az emberiség előrehaladásának élvonalában.
De azt is akarjuk, hogy ismerjék fiaink, l'ányaink a mai szocialista hazát is, a ma
alkotásával együtt, amivel ugyancsak a nemzetek élvonalában vagyunk. Legyenek
biiszkék, ha honfitársaink a tudományban, technikában, művészetben, sportban
becsületet szereznek a magyar névnek. Örüljünk mindnyájan, ha szocialista ha
,ánkban új gyárat építünk, új iskolát emelünk, új kórházat avatunk, mert a mi
mdgyar népünk élete lesz ezek által jobb, szebb, emberibb. És tevékeny haza
fisággal járuljunk magumk is hozzá. hogy a nemzet értékei gyampodjanak, hogy
szocialista hazánk fejlődjön. -

Célul tűzte ki mozgalmunk, hogy mindenütt erősítse a társadalmi összefogást
falvaink, városaink szépítésé1'e, lakótel'epeink kényelmesebbé tételére. Hogy jub
bak legyenek az utak, javuljon a világítás, legyen mindenütt egészséges ivóvíz,
több legyen az iskola, óvoda, bölcsőde; gyermekeink egészséges környezetben él
ienek, nőjenek fel, testben, lélekben gyarapodjanak, legyen életük boldog. A mun
kahely, a boltok, a szolgáltatások tegyék lehetővé, hogy az anyák és apák többet
tÖl'ődhessenek gyermekeikkel. A népfront-tanács együttm'ÍÍködés tegye lehe
tővé, hogy az emberek élete a városokban, a községekben kellemes legyen. Ne azt
jelentse a városiasodás, hogy egészségtelenné válik a levegő, a víz, hogy tönkre
teszi az emberek pihenését a járművek dübörgése és az emberek kíméletlensége.

Fogjunk össze lakóterületünk harmonikus fejlődéséért, a munkaalkalmak biz
tosításáért és a közélet tisztaságáért.

Keressük a különböző foglalkozásúak megértésének az útját.

Célunk, hogy belső életünkben a különböző foglal'kozásúak egyetértése alakul
jon ki. Hogya Hazafias Népfront fórumain elmondhassák az emberek gondjukat
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és megismerhessék mások gondjait. Hogy egy modern állam sokféLe viszonyLatá
ban egymássaL érintkező állampoLgárok kikerüLhetetLen érdekellentétei [eiszinre
keriiiienek és az áHamérdek, csoportérdek és egyéni érdek bonyoLuLt összefüggé
seibőL ne kibékíthetetLen érdekellentét alakuljon ki, hanem ezek az ellentétek
megoLdódjanak.

Célumk, hogy derítsük feL azokat a módokat, Lehetőségeket, ameluek népünk
műveLtségének növeLéséhez, ízLésének ieiteeztéséhez vezetnek. Hogy eLérjük: gyer
mekeinkben, a feLnőttekben rejLő értékek kibontakozhassanak. Hogy mindenki
örüLhessen önműveLése eredményeinek és annak, hogy a mi népünk meaoecsiüi
azért, amiveL a nép közös értékeinek gyarapításához hozzájáruL

CéLuL tűzi ki mozgaLmunk, hogy a végzett munka szerint becsüLjük egymást.
Hogy a társadaLmi rangot ne a vagyon, ne a fondorLattaL szerzett hataLom, hanem
a társadaLmunknak hasznára váLó munka adja az embereknek; hogy a munka (fi
zikai és szeUemi munka) hősei Legyenek a LegmegbecsüLt~bb tagjai társadaLmunk
nak, és a csalokat, a könnyen éLőket, a becsüLetes emberek hiszékenységébőL éW
harácsolókat eLitéLjük.

Azt akarjuk, hogy gyermekeink sziileik becsületes erőfeszítéseinek a tiszte
letében, a munka becsüLetében nőjenek feL és becsiüiék: meg, amit öröküL kaptak,
szeressék e hazát és gyarapítsák értékeit.

Hirdetjük a más népek megbecsüLését, más népek értékeinek tiszteLetbentar'tá
sát, minden nemzet jogát az önáLló, szabad fejLődésre. Békében akarunk éLni még a
más társa.daLmi berendezkedésűországokkaL is, éppen ezért összefogunk az erőszakos

hataLmaskodó államok ellen, ameLyek határaiktól messze uralkodni akarnak más
országokon és meg akarják szabni, más népek hogyan éLjenek.

Ezzel szemben együttműködünk mindazon áHamokkal, ameLyek a népek sza
badsága érdekében Lépnek [el. a nemzetközi fórumokon. Az a véLeményünk, hogy
az emberiség rettenetes pusztító fegyvereinek korszakában a 'vitás kérdéseket nem
Lehet a fegyverek szavával eLdönteni. Az atomkorszakban ez az emberiség ön
gyilkossága Lenne.

Azért építjük a kizsákmányoLó vagyontóL menies szociaLista társadaLmat, mert
meggyőződtünk az ember ember áLtaL történő kizsákmányoLásának eLnyomorító,
igazságtalan voLtáról, mert ez az aLternatíva nyomort és szen'L'edést hozott és hoz
ma is a népekre, egyes kiváLtságosok dúskáLása meLLett.

Azt akarjuk, hogy társadaLmunkban folytatódjék az egy főre jutó termeLés
nÖ'L'ekedése, növekedjék az anyagi javak bősége. Hogy a nők teLjes társadaLmi
egyenjogúsága vaLósuLjon meg. Hogy fiataljaink tetszés szerint műveLődhessenek.

Hogy az éLetben megfáradtakra kellemes, gondtaLan öregség várjon. Hogy a testi
bajok gyógyítása fejLődjön, egészségügyi intézményeink gyarapodjanak, szociáLis
gondoskodásunk erőteLjesebb Legyen.

Be kelt ismerni, hogy ezeknek a céloknak: a megvaLósítása érdekében még sok
a tennivaLó, jut még az utánunk következő generáC'Íónak is.

De úgy gondoLjuk, hogy ezeknek a célokmak: a szoLgáLatát jó lélekket vállal
hatja hivő és nem-hivő egyaránt.

A mi céLjaink a Magyar SzociaLista Munkáspárt X. kongresszusának szocializ
must építő programjára támaszkodnak. De programunk nem azonos ezzel a prog
rammal, hanem annáL kevesebb. Nem ellentétes veLe, de nem meríti ki teljesen.
PáTttag az Lehet, aki a marxizmus-Lenini,zmus világnézetét vallja és ez párt-prog
ram. A népfront a hivőket is munkára ltívja a fenti célok: eLérése érdekében, nem
vehette tehát programjába az ateizmust, nem követeLhet munkásaitóL teLjes világ
nézeti egységet.

De a Hazafias Népfront-mozgalmat a párt vezeti, mert a párt a szociaLizmus
építésének vezető ereje, az a hatalmi központ, amely az iránymutatásban és a~

megvaLósuLás megszervezésében legbiztosabb támpont.
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A párt tudja, hogy a szocializmus t csak az egész nép, a párttagok és a pár
tonkioűliek: összefogva építhetik fel. A párttagok és pártonkíviiliek ezen szövet
ségének kerete a Hazafias Népfront-mozgalom.

Elfogadható-e a hivők részéről az együttműködés, a párt vezette népfrontba;
a fenti célok elérésére, végső soron a szocializmus megvalósításáért?

Valaki cinikusan azt mondhatná, hogy nem fogadható ugyan el, de nincs más
alternatíva. Lehet, hogy ebben is van valami igazság.

De én· mégis a kérdés másik oldalát világítanám meg. Miért ne lenne elfo
gadható egy hivő katolikusnak a nép javát szolgáló programban való együttmű

ködés egyrészt más hitű hivőkkel, másrészt a nem-hivőkkel is.

Hiszen az egyháznak kezdettől fogva volt szociális tartalma. A szegények hi
teként indult és történelme során is számtalanszor állt ki a nép igaza mellett.
Azokban a korszakokban tudta megnyerni ez embereket, amikor nem a földi hiú
ságot követte (mert volt ilyen korszaka is), hanem a földi iga.zságtalanság ellen
lépett fel.

Igaz, hogy úgy próbálta meg az igazságtalanság elviselését, hogy türelemre
intett. A· marxizmus meg lázadásra izgatott. De a cél ugyanaz: valamiképpen
kimgadni az embert az elnyomás hatalma alól.

Volt olyan korszak, amikor a hit szerint boldoggá tett a szenvedések tűrése.

De ha erre megérett a történelem, akkor magának az igazságtalanságnak a meg
szüntetése az út. Valamikor tehetetlenségében az ember csak a túlvilágra apellál
hatott a boldogság keresésében, de nem indokolt az együttműködést visszautasí
tani azokkal, akik még a Földön akarják megvalósítani a boldogságot - vagy
legyünk szerényebbek: a boldogabb életet.

A társadalmi igazságtalanságok: megszüntetésére az egyház sok helyen össze
fog a szocialistákkal, a kommunistákkal. Hát akkor ott is összefoghat ilyen épí
tésre, ahol a jó alapot már megtalálták és a továbbfejlődésről van szó.

A kereszténység humanista inditékú vallás, az emberért indult harcba. Mi
marxisták is azt mondjuk, hogy mindaz, amit csinálumk az emberért van. Az
emberért való szolgálatban tehát együtt haladhatunk. Még akkor is, ha a lét
végső kérdéseiről másképp gondolkozunk. Hogy úgy mondjuk: elveink fenntar
tása mellett. A népfront kezdettől fogva a különböző világnézetűek összefogása
volt valamely közös cél érdekében.

Kezdetben ez a cél a fasizmus elleni harc volt, azután a békekötésért, a má
sodik világháború befejezéséért folytatott harc, később a földosztásért vívott
csata. Még később a kizsákmányoló tulajdon elleni fellépés volt a népfront-ösz
szefogás alapja, és ami ennek eredménye: az állami ipar, a kollektív mezőgaz

daság meateremtése. Most pedig a szocializmus teljes felépítése a közös cél. Mind
ez a magyar nép jóléte, a nemzet boldogulása, a szebb jövő érdekében.

Az a politikai tömörülés, amely a Hazafias Népfrontban testesül meg, mindig
fontos alkotórészeként tartotta számon a nép jólétével törődő egyházakat, és a
nemzeti összefogás mindig nélkülözhetetlen részének tekintette a vallásos ern
bereket. Nekem személyes meggyőződésem" hogya hivő ember minden belső ví
vódás nélkül, hitének megtartása mellett is, teljes lendülettel vehet részt népünk
szebb jövőjének, a szocializmusnak építésében. A népfrontban megtestesülő po
litikai összefogás, az összehangolt építőmunka, a felelős kiizélet, semmi összeüt-
közésben nincs a vallásosak meggyőződésével, világnézetével. .

Hazafiúi érzése, népének szeretete minden magyar embernek azt sugallja, hogy
a népfront-mozgalomban megvalósuló közös munka örömében ó is osztozzon. Ezért
tiszta szívvel <hívjuk sorainkba, a népfront táborába a vallásos embereket.
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HORVÁTH LÁSZLÓ

KRISZTUS FEL TáMBDT, VALÓBAN FELTáMADT
Jézus feltámadásának, értve ezen magát az eseményt, nincs semmiféle köz

vetlen bizonysága. Nem volt szemtanúja: nem voltak ott akkor még sem az asszo
nyok, sem az apostolok. Az evangéliumok leírása szerint a sír őrei nem láttak sem
mi mást, mínt fényességet, angyalt, üressé vált sírt, az elgördült követ, vagyis
csak azokat a jeleket, amelyek felhívták figyelmüket a már előbb megtörtént ese
ményre. Nem volt fizikai hatása: nem hagyott nyomot a sziklasír falán, nem ma
radt az eseménynek semmiféle anyagi jele.

Az üressé lett sír, vagy az ott maradt leplek önmagukban nem bizonyítékai a
feltámadásnak, mint ahogy ezekből a jelekből Magdolna is, Péter és János is elő

ször Jézus testének elhurcolására gondoltak.
Nagyon jellemző, hogy az evangélisták, akik gyakran leírják Jézus életének

olyan eseményeit is, amelyeknek közvetlenül nem voltak szemtanúi, a feltámadás
"lefolyásáról" semmit sem mondanak. Mintha egyszerűségükben is tudatában len
nének annak, hogy a feltámadás tényét nem lehet a földi történetek képeivel és
adataival rögzíteni. Pedig milyen könnyen kínálkozott volna a "világos" el
beszélés: "Jézus föléledt a sírban, felült, angyalok felöltöztették, aztán átlépett
a sír falán és a sötétben eltávozott ..." Így mesélnék (vagy mesélik) el primitív
lelkek, pedig a feltámadás nem ilyen "történeti" esemény, hanem természetfeletti
átváltozás; nem életrekelés (mint a naimi ifjúé, Jairus leányáé vagy Lázáré), ha
nem megdicsőülés, egy új életrendbe való átlépés.

Igy tehát nekünk nem Jézus feltámadásáról, hanem a feltámadott Jézusról
van bizonyságunk. Mert ennek már vannak szemtanúi, akik vele voltak, látták,
érintettek, vele együtt ettek és ittak, akik különös eltávozásának szemlélői lehet
tek. És van egy történeti nyoma: az ősegyháznak az evangéliumokban, és a halálig
rendíthetetlen hitvallásokban megnyilvánuló hite. Ezek ugyanis történeti tények.

A mí hitünknek, Jézus feltámadását valló meggyőződésünknek egyetlen törté
neti alapja tehát az ősegyház hite, közvetlen meggyőződése, amelyet az evangéliu
mok és egyéb szeritírási könyvek fejeznek loi, fogalmaznak meg. Az pedig nem
kétséges, hogy az újszövetségi szentírás félreérthetetlen bizonyossággal hirdeti: Jé
zus feltámadt!

Az elmúlt években sok külföldi és hazai teológiai írást olvashattunk Jézus fel
támadásával kapcsolatban. Különféle elméletek születtek, amelyek alátámasztani
vagy megingatní igyekeztek a feltámadással kapcsolatos hitet vagy tévhitet. Mínd
ezek a tanulmányok általában a mai ember szemével. az emberről, halálról, fel
támadásról mostanáig kialakult nézetek, tételek alapján vizsgálják Jézus feltáma
dásának tartalmát. Pedig hát az ősegyháznak, az apostoloknak, az újszövetségi szent
írás íróinak és olvasóinak másféle fogalmuk volt emberről, halálról, feltámadásról.
Sajnálatos, de érthető, hogy nem maradt ránk tudományos összefoglalás Jézus kor
társainak embertanáról, elképzeléseiről, nézeteiről. Magából a szeritírásból kell ki
bogoznunk sajátos (korabeli) emberi vagy vallásos nézeteiket. És ha ezeket felis
merjük, nemhogy bizonytalanná válna hitünk alapja, hanem inkább világosabb és
meggyőzőbb lesz az ősegyház hite és bizonyossága.

Az evangéliumokban felhangzó első híradások: "Jézus feltámadt!", olyan embe
rekhez szólnak, akik előbb-utóbb (a "negyven nap" alatt) maguk is szemtanúi lesz
nek a feltámadott Jézusnak: az angyalok közlik az asszonyokkal, akik rövidesen
látják is a Mestert. Ezek továbbadják az apostoloknak; ők is hamarosan találkoz
nak vele. A többi tanítvány az apostoloktól értesül a nagy eseményről, de nem
sokára szemtől szembe állhatnak a feltámadottal.

Az első igazi "hithirdetés" (amikor szemtanúk beszélnek, de nem szemtanúknak)
pünkösd napján hangzik el Péter apostol szájából. A zúgásra összegyűlt tömegnek
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elmondja, hogy az a názáreti Jézus, akit abban a városban bűnösként halálra ítél
tek és kivégeztek, feltámadt és megdicsőülve a mennyben foglalta el helyét, mert
ő az Istentől rendelt Úr és Messiás (Apcs 2). Péter apostol beszédében Dávid jöven
dölésére utal (a 15. zsoltárra), és abból bizonyítja, hogy Jézusnak fel kellett tá
madnia. (Hadd jegyezzük meg: teljesen mellékes, hogy Péter apostol ott és akkor
idézte ezt a zsoltárt, vagy más alkalommal, vagy az egész beszéd a szentírás meg
fogalmazójának munkája. A lényeg az, hogy az ősegyház nézetét. gondolatát, hitét
mutatja.)

Péter beszédében ott szerepel ez a zsoltár-részlet: "Mert nem hagyod lelkemet
az alvilágban, és nem engeded, hogy Szented romlásra jusson." Az apostol meg
magyarázza, hogy ez nem vonatkozhatott Dávidra, hiszen az meghalt, és sírja mind
a mai napig látható. (Pál apostol később a piszidiai Antióchiában ugyanerre a
zsoltárra hivatkozva szemleletesen ki is fejezi, hogy Dávid bizonyelrothadt a sír
ban. Apcs 13,36.) Nagyon figyelemre méltó Péter további részletezése: a Messiás
sem az alvilágban nem marad, sem testét nem éri rothadás (31). Közismert, hogy
't zsoltárokban (és más ószövetségi iratokban is) jellegzetes stílusforma a párhu
zamos ismétlés: két egymást követő sor ugyanazt a tartalmat fejezi ki más sza
vakkal. Feltehetnénk tehát, hogy itt is ezzel találkozunk: a meghalast fejezi ki
az alvilági tartózkodás is, meg a test rothadása is. De ha a test és lélek különbsé
gét és különböző sorsát nemis látták és fogalmazták meg a zsidók Jézus korában,
itt mégis nyilvánvaló, hogy Péter két különböző dologról beszél: Jézus lelkének
sorsáról és Jézus testének sorsáról.

Első pillantásra észrevesszük hát, hogy Péter itt kifejezetten a test feltámadá
sát említi (tehát nem valami lelki feltámadásban, szellemi megjelenésben hittek,
ami egyébként más szentírási helyekből is nyilvánvaló). De nekünk most a "má
sodik pillantás" érdekesebb, vagyis az, hogy Jézus lelke nem maradhatott az al
világban, Péter kijelentése szerint.

Péter kijelenti, hogy Isten Jézusnál feloldozta a halál bilincseit. A legegyszerűbb

magyarázat alapján az apostol itt egyszerűen a feltámadásra gondol. De előtte el
hangzott beszéde, és a következő, említett zsoltár-magyarázat valami mást is meg
sejtet: a léleknek az alvilág bilincseiből való szabadulását,

Péter szavaiból valami ilyesmire lehet gondolni: A bűnösök, gonoszok lelke
"bilincsbe verve" sínylődik az alvilágban, a jók azonban nem szenvednek ilyen al
világi rabságban. Vagyis az apostol azt hangsúlyozza, hogy Jézus megjelenése, fel
támadása, az ő ártatlanságának, szentségének, isteni rendeltetésének bizonysága.
("Isten igazolta előttetek a csodákkal ... Ti ugyan keresztrefeszítettétek, Isten azon
ban feloldozta a halál bilincseit ...")

Jézus feltámadása tehát nemcsak a halál feletti uralmát bizonyítja (ezt előbb

is igazolta Lázár és a többiek esetében), nem is csak a jövő feltámadás reményét
akarta bizonyossá tenni, hanem Isten előtti ártatlanságát is.

Az ősegyháznak a szeritírásból sugárzó bizonyosságát, Jézusba helyezett fel
tétlen bizaimát és hitét tapasztalva, nem vesszük talán eléggé észre azt az éles
és kínzó ellentétet, amely Jézus barátai és ellenségei között kialakult. Az apostolok
hittek abban (még bizonytalanságaik közben is), hogy Mesterük . az ígért Messiás,
csodatevő, Isten embere, szent és feddhetetlen. (Egyedül Júdás fejezte ki nyiltan
ebben való kételkedését az árulás alkalmávaL) A főtanács tagjai, a Jézussal szem
ben álló uralkodó réteg viszont meg volt győződve arról (vagy makacsul ragasz
kodott ehhez a kényszerű véleményéhez), hogya názáreti próféta áruló, fölforgató.
demagóg, sőt Isten és a (zsidó) egyház ellensége. Ezt többszörösen ki is fejezték,
részben meggyőződésből, részben, hogy ezzel befolyásolják a nép véleményét.

A vakonszületett kihallgatásánál kijelentik: "Magasztald Istent! Mi tudjuk,
hogy ez az ember (ti. Jézus) bűnös!" (Ján 9,24) Az egész húsvéti per lényege ez:
a bíróság elé állított názáreti prédikátor gonosztevő, elvetemült ember, aki halál
büntetést érdemel. Amikor a főpap vallomásra akarja kényszeríteni Jézust a sem
mit érő és ügyetlen vádak után, tulajdonképpen azt akarja kikényszeríteni belőle,

hogy vallja be bűnösséget, vagyis azt, hogy jogtalanul és hamisan vette magára a
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messiási címet. Jézus tudja, hogy akár igent, akár nemet mondana, halál vár rá,
de figyelmezteti a főpapot: "Mostantól az Emberfia a Mindenható Isten jobbján
fog ülni" (Luk 22,69). Ami magyarul ezt jelenti: Te elítélhetsz engem, mínt bűnöst,

de én mégsem az alvilág rabja leszek, hanem Isten jobbjára kerülök. mert Ö is
mer engem, tudja, hogy igaz vagyok.

A köznép nagy része Jézushoz húzott, hitt neki, de mégis voltak bizonytalan
kodók és kétkedők. "Egyesek azt mondták: Jó ember. Mások: Dehogy, csak félre
vezeti a népet" (Ján 7,12). Még azzal is megvádolják, hogy az ördög oimborája,
Belzebub barátja (Luk 11,15). A bizonytalanság vagy éppen hitetlenség egyik fő

rka éppen a főpapság és az uralkodó osztály magatartása volt. A zsidó nép előtt

olyan feltétlen tekintélye volt a főpapnak, a papságnak, a főtanácsnak, hogy igen
nagy önállóság, "szabadelvűség" és kritikai érzék kellett ahhoz, hogy véleményü
kön bárki is túltegye magát. Krísztus megalázó és meggyalázó pere (megcsúfolás
és korbácsolás), a kereszthordozás. és maga a kiszögezés nagy befolyást gyakorol
hatott a köznépre. A zsidó átlagember számára az ítélet és a kivégzés valami 
csaknem isteni - bizonyosság volt a názáreti bűnössége mellett, "Hogyan is té
vedhetett volna ennyire Isten választott papjainak és tanítóinak serege "!" (Ezért
okozott bosszúságot a főtanácsnak Pilátus fricskája: díszsírba engedte temetni Jé
zust. A papok bizonyára meszesgödröt szántak volna neki, ahogy egy bűnözőhöz

illik ...)
:8s hogyan vélekedtek a tanítványok? Elfogultság lenne azt hinni, hogy ők kez

dettől mindvégig teljes bizonyosságban éltek. Tudjuk, a cezáreaí vallomásnál is
Péter volt az egyetlen, aki habozás nélkül kifejezte hitét. :8s hány meg hány, szá
mukra érthetetlen körülmény nehezítette meg bizonyosságukat! Az utolsó a leg
jobban: Jézust lefogják, elhurcolják, bebörtönzik. Itt nemcsak az a megdöbbentő

látvány rendíti meg őket, hogy Jézust le lehet fogni, föléje lehet kerekedni ("hova
lett csodatevő ereje?"),' hanem az is, hogy Jézus vádlottként bíróság elé került.
Nagyonis elképzelhető, hogy az apostolokban is felmérült a gondolat (hiszen őket

is a korszellem nevelte), hogy Jézus talán mégiscsak tévedett, helytelenül járt el,
Istennel és egyházával fordult szembe... Talán nem is azért hiányoztak a kereszt
alól, mert féltek, hanem mert a teljes bizonytalanság kerítette hatalmába őket.

Nem tudtak hinni abban (a hivatalos egyházi véleménnyel szernbefordulva), hogy
egy ártatlan ember halálának szemtanúi. Persze, annak sem tudtak hinni, hogy
a főtanács helyesen ítélt, hiszen mégiscsak ismerték és szerették Mesterüket.

Jézus feltámadása, megjelenése, ;,szabadulása" a halál bilincseiből a tanítvá
nyoknak tehát először ezt a boldogító megkönnyebbülést és büszkeséget jelentette:
a Mester nem bűnös, nem került az alvilág rabjai közé, hanem Isten feltámasz
totta őt, és ezzel "igazolta" Jézust, bizonyságot tett ártatlansága mellett, bizonyí
totta a vád alaptalanságát, az ítélet igazságtalanságát,

Húsvét öröme először ezt jelentette a tanítványoknak: Jézus győzelme a vád
lók és váddal egyetértők felett. Jézus szent, ártatlan, tehát igaz mind, amit róla
hittek, amit ő magáról mondott: ő a Messíás, az ígért megváltó. Ezt az örömet
fejezi ki Péter apostol, amikor jelenti a jeruzsálemi népnek: Jézus az "Isten jobb
jára" szállt - tehát nem elkárhozott - (Apcs 2,33), erről vall akkor is, amikor a
főtanács előtt hangoztatja: "Ti keresztre feszítettétek (mint bűnözőt), de Isten fel
támasztotta" (4, 11), majd így: "Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti a ke
resztfára feszítve meggyilkoltatok" (5,30). Ne felejtsük: a keresztfa hangsúlyozása
a bűnözőként való kivégzésre utal, és ezt a szégyent cáfolta meg Isten Jézus fel
támasztásával. Erről beszél István diakónus, aki a Jézust "bűnösként" számontar
tó főtanács előtt hangoztatja: "Látom az Emberfiát Isten jobbján állni!" (7,56)

Ezt neveztük itt "első" feltámadásnak: Jézus lelkének "szabadulását" az alvi
lágban fogvatartó bűnök bilincsétől. Az apostolok számára ez volt az első nagy
és boldogító híre húsvét vasárnapjának.

Krisztus "második" feltámadása csodálatos "ráadás" volt, külön isteni ajándék:
testben is feltámadott, új életre kelt. (Természetesen a "két feltámadás" egyszerre
történt!) Nekik ez nem volt még olyan természetes a feltámadás fogalmában, mínt
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nekünk. El tudták képzelni, hogy valakinek csak a lelke mutatkozzék (bár emberi
formában, ami az ő akkori nézetük szerint nem látszott lehetetlennek), hiszen a
vízen járó Jézust kísértetnek gondolták (Mt H,26), a börtönéből szabadult Péter
kopogtatására megjegyzik: talán az angyala (lelke) kopogtatott, hiszen testileg a
börtönben van ... (Apcs 12,15). Pál védelmére pedig a farizeusok kijelentik: talán
egy szellem szólt hozzá (23,9). Ezért ds hitetlenkedtek Jézus testi megjelenésén,
ezért akarták megfogni, sebeit érinteni, ezért nyugtatta meg őket a vele együtt való
testi táplálkozás. Majd ezért hangoztatják mindenféle formában, hogy Jézus nem
csak lélekben, hanem testben is feltámadt.

Ez az élmény, a fényben és hangban jelentkező Jézus dönti halomra Pálban
is előbbi nézetét, Jézusról alkotott elítélő véleményét. Aoz, "első" feltámadás győzte

meg őt, hogy Jézus mégsem az, akinek a főtanács ítélete beállította, hanem az,
akinek a názáretiek eretneksége vallja. Míg az apostolokban, tanítványokban az
"első" feltámadás a kétkedést törölte el, addig Saul-Pálban a teljesen ellenséges,
hitetlen magatartást.

A korintusi levélben arról beszél, hogy Jézus megjelenése őt vakságából és bú
nösségéből megszabadította. Jézus nem azt akarta igazolni Pál előtt, hogy él, ha
nem azt, hogy szent és igaz, hogy Messiás, hogy nem az alvilág rabja. Pálnak ez
elég is volt. Ö nem kutatta, hogy az mí is volt: megjelenés? látomás? képzelet já
téka? álom? Személyileg teljes bizonyossággal meggyőződött arról, hogy a názáreti
Jézus mégis a Krisztus, Isten küldötte, az, aminek mondta magát, hiszen fényben,
dicsőségben szólt hozzá, távol az alvilág börtönétől.

PFEIFER JANOS

OCTAGESIMA ADVENIENS
VI. Pál pápa a Rerum novarum szociális enciklika megjelenésének nyolcvan

éves évfordulóján egy nagy jelentőségű és horderejű apostoli levelet intézett Mau
rice Roy bíboros, quebecki érsekhez, a "Béke és Igazságosság" pápai bizottság és
a "Világiak Tanácsa" elnökéhez. A világ közvéleménye azt várta, hogya pápa na
gyobb szabású és terjedelmű körlevélben fog a jelenkor társadalmi helyzetével kap
csolatban megnyilatkozni, de úgy látszik, hogy még nem látta érettnek és elérke
zettnek az időt arra, hogy korunk társadalmi problémáihoz enciklikában széljon
hozzá.

A II. vatikáni zsinat külön konstitúcióban (Gaudium et spes - Az egyház a
mai világban) rögzítette az egyház szociális tanításának alapelveit, azóta pedig új
enciklika foglalkozott a fejlődésben lévő országok szociális helyzetével és a világ
méreteket öltött társadalmi problémákkal (Populorum progressio).

Elődjei is felhasználták már az alkalmat, hogy a munkásság nyomorúságos
helyzetéről szóló enciklika megjelenésének évfordulóján megnyilatkozzanak. XI.
Pius 1931-ben adott ki körlevelet a társadalmi rend talpraállításáról és az evan
gélium szellemében történő megújításáról (Quadragesimo anno). XII. Pius a má
sodik világháború borzalmai közepette rádióbeszédében (La solennita, 1941 kará
esonyán) nyilatkozott az igazi gazdasági közösség útkereséséről. XXIII. János a tár
sadalmi fejlődés dinamizmusáról adott ki körlevelet az évfordulóval kapcsolatban
(Mater et magistra, 1961). Békeenciklikájában pedig hangsúlyozza, hogy az emberi
ség békéjét igazságban, igazságosságban, szeretetben és szabadságban kell és lehet
helyreállítani (Pacem in terris).

Ez az apostoli levél nem egyenértékű ugyan egy enciklikával, de mégis az
egyház tanítóhivatalának autentikus megnyilatkozása, melyet minden hivő ernber-
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nek tiszteletben kell tartania. Elvi jellegű, mínt az állami életben a legfelsőbb bí
róság döntései, melyeket az alsóbb bíróságok ítélethozatalukban mérvadónak tekin
tenek. "Útmutató az aktuális szocíálís problémák szemléletében" (Informations catho
liques internationales, 385), a "Szabadság dokumentuma" (Stirnmen der Zeit, 9), az
"Uj szegények védelme" (Wiener Kirchenzeitung, 21) címen jelentek meg róla
ismértetések és hozzászólások a nyugati katolikus folyóiratoleban.

Az 1971. május 14-én kelt apostoli levél a bevezetésen és befejezésen kívül há
rom részből áll és 52 artikulusra tagozódik. (Cikkünkben a zárójelbe tett számok
utalnak ezekre.) A bevezetésben megállapítja, hogy az emberek nagyobb igazságos
ságot, békét, kölcsönös megbecsülést akarnak. Az első részben fölsorakoztatja a
legsürgősebben megoldandó szociálís problémákat, a másodikban állást foglal a
Iegújabb törekvésekkel és eszmei áramlatokkal szemben, a harmadik részben pedig
vázolja a keresztények föladatait társadalmi tevékenységükben. A befejezésben
rníndenkit cselekvésre szólít.

A levélben a pápa nem ad újat, nem törekszik az egyház szociális tanításának
rendszeres továbbfejlesztésére, csak fölsorakoztatja a jelen fontosabb szocíálís prob
lémáit, hogy a világ figyeimét ezekre irányítsa. Tartalmilag sem egységes, hiány
zik belőle a szisztematikus és tematikus egység. Eligazításokat, intelmeket, tanácso
kat ad, hogy meglássuk a problémákat, keressük azok megoldási lehetőségeit, tud
junk különbséget tenni eszmei áramlatok, azok konkrét megvalósítása és a törté
nelmi mozgalmak között. A levélből láthatjuk az egyház szociális tanításának alap
vonásait a jelen társadalmi és gazdasági helyzetének megítélésében.

A LEVÉL JELLEGZETESSÉGEI. A levél alaptónusa az ember személyi mél
téságának tiszteletben tartása az igazságosság és egyenlőség alapján. Nem úgy lép
föl mínt "anya és tanítómester". A hivő ember lelkiismeretére és döntésére bízza,
hogy mindenki saját maga ítélje meg, mí a jó és helyes, mít kell tennie, hogy
azután saját belátása szerint cselekedjék. A pápa tudja, hogy az egyház tanító
hivatalának az erkölcstörvény nevében tett konkrét megnyilatkozásait sokszor és
nem egészen alaptalanul félreértették. Az egyház nem ad és nem is adhat biztos
és tévedhetetlen eligazításokat a társadalmi kérdések megoldására, mert a prob
lémák megítélésében az értelemre és tapasztalatokra. tudományos ismeretekre van
szükség, Az egyház a mai világban él és bizonyos fokig a körűlmények determi
nálják. Szociális tanítása nem tévedhetetlen. Érthető, hogy a pápa óvatos és tartóz
kodó a problémák megítélésében. Híveitől józanságot kér, de együttműködést is
követel. Tudja, hogy a problémák több oldalról megközelíthetök és sokféle módon
megoldhatók (50). Az egyház nem rendelkezik sem szakemberekkel, sem szaktudo
mányokkal, hogy evilági téren megfellelő megoldásokat nyújthatna.

Sokszor nagyon nehéz az erkölcs és politika vagy gazdasági és technikai kérdé
sekben az éles határt megvonní, azért az egyház rníndig elvi síkon marad és nagy
lehetőségeket enged az emberi értelemnek, szaktudósoknak, az élet sokoldalú prob
lémáit ismerő, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező embereknek. "A konkrét
helyzetekben, tekintettel a bennünk élő és mindent átfogó szolidaritás-tudatra, el
kell ismernünk a döntések különféle jogos lehetőségeit. Egy és ugyanaz a keresztény
hit különböző elkötelezettségekre vezethet. Az egyház minden keresztényt felhív a
lelkesítés kettős feladatára és a struktúrák megújítására. hogy azokat a jelenkor
valódi szükségleteihez alkalmazza. Elvárja azoktól a keresztényektől. akik az első

pillantásra egymással ellentétes következtetésre jutnak - mert különbözö célki
tűzésekből indulnak ki -, hogy állásfoglalásaiknak és indítóokaiknak kölcsönös meg
értésére törekedjenek" (50). Ez egészen új hang és módszer szinte döntő fordulat
az egyház szociális tanításában, mert eddig eléggé háttérbe szorult az egyén véle
ményalkotásának szabadsága.

A föladatok megoldását az egyes emberektől és keresztény közösségektől várja,
hogy azok hazájuk, társadalmi rendszerük, gazdasági helyzetük és természeti
adottságaik mérlegelésével cselekedjenek. Rájuk tartozik, hogy az evangélium vál
tozatlan szavainak Iényénél, az egyház szociális tanításának szellemében, püspö-
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keíkkel, keresztény testvéreikkel és minden jóakaratú emberrel párbeszédben meg
fontolva maguk döntsenek a társadalmi, politikai és gazdasági átalakulások szük
ségességéről és sürgősségéről. Az evangélium nem túlhaladott álláspont, még ha
más társadalmi viszonyok között és kultúrában keletkezett is. Az évszázados ta
pasztalatokkal gazdagodva mindíg új marad. Az emberek megtérítésére és a közös
ségi élet fejlesztésére törekszik, de nem feledkezik meg egyetemes és örök érvé
nyű üzenetéről (4).

A társadalmi problémákat nemcsak ökonómiai szempontból ítéli meg, habár el
ismeri, hogy ezek is determinálják a társadalmi életet. A problémák nem oldhatók
meg kizárólagosan gazdasági eszközökkel, azok megoldásának lehetőségeit társadal
mi, szociológiai, kulturális és politikai téren látja megoldhatónak. "Az emberi kap
csolatok értéke és őszintesége, a felelősségben és döntésben való részvétel foka
nem kevésbé fontos és jelentős a társadalom jövő sorsának alakításában, mint a
termelt javarc és fogyasztási eszközök rnennyisége és változatossága" (41).

Eddig a gazdasági érdekek voltak előnyben. A jövő társadalmában a politikai
és közösség! érdekeknek kell előtérbe kerülniök, mert az individualizmus borzalmas
katasztrófakba döntötte az emberiséget és a szociális gondolkodás felel meg az
emberi természetnek. A kapitalizmus korszaka elmúlt, lejárta magát és mindenütt
átalakulóban van. A kapitalista talajon és szellemben kifejlődöttgazdasági rendszerek
még mindíg nagy veszélyt hordanak magukban. "Fönnáll a veszély, hogy elnyelik
az erőket és szabadságot" (46). Az ember elveszti szernélyí rnéltóságát, független
ségét, önállóságát, szatiadságát, Elidegenedik önmagától, deperszonálódtk. "Ez az
oka annak, hogy átmenetre van szükség a gazdaságból a politikába." Társadalmi és
gazdasági téren - nemzeti és nemzetközi viszonylatban - a végső döntés a poli
ti Imi hatalmat, vagyis az államot illeti meg (46). Az államhatalomnak, mint ter
mészetes és szükséges összetartó erőnek, az a föladata és célja, hogy a közjót meg
valósítsa, az egyén, családok és kisebb társadalmi közösségek jogainak és szabad
ságának tiszteletben tartása rnellett megteremtse azokat a szükséges és hatékony
feltételeket, amelyek az ember igazi és teljes jólétét, beleértve az ember szellemi és
lelki javait, biztosítja" (46). A gazdasági autokráciát a demokratikus társadalmi és
gazdasági rendnek kell felváltanda, amely az állam uralmának és a politikai jogok
érvényesülésének megvalósításában áll.

Ez a politikai dimenzióra való áttérés megfelel a mai ember ama törekvésé
nek, hogy mindjobban részt vegyen a felelősség és együttes döntés megosztásában.
Ez a jogos törekvés az emberi természet egyik alapvető követelése és annál inkább
jelentkezik, minél jobban emelkedik a kultúra és minél nagyobb lesz a szabadság
iránti vágyakozás. A bizonytalan jövő felé haladó világban egyre nagyobb lesz az
emberekben a felelősségtudat. "A felelősségben és az együttes döntésben való rész
vételt (participatio actuosa, consortium curationis) törvényhozással kell megerő

síteni és intézményesíteni, mert a felelősség megosztása a demokratikus fejlődés

útja, az alapvető emberi jogoknak a gyakorlása, a tevékeny szolidaritás előmoz

dítója" (47).

A katolikus egyház szociális tanítása nem egy megkövesedett elmélet vagy
forma a társadalmi rendről, hanem "világos, nyílt elveknek a rendszere". "Az egy
ház szociális tanításának dinamikus erejével segít és kíséri a keresztény embereket
a problémák megoldásának útján. Szociális tanítása a magábaszállás erejével fej
lődik és kapcsolatban áll a világ változó eseményeivel, teljesül az evangélium szel
lemében. Minden megújulás forrása az evangélium, ha azt teljes egészében és kö
vetelményeivel elfogadjuk. Az egyház szocíálís tanítását az önzetlen szolgálatkész
ség és a szegények szeretete határozza meg. Ez a tanítás évszázados tapasztalatokra
~pül és lehetővé teszi, hogy az új és merész, de termékeny újításokat, melyeket a
világ jelenlegi helyzete meg is kíván, átvegye és tovább fejlessze" (42). Az egyház
szociális tanítása nemcsak az általános és örökérvényű alapelveknek az isrnétlése,
hanem azoknak a mindenkori idők, helyek, társadalmak és gazdasági rendszerek
szükségleteihez és követelményeihez való alkalmazása.
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AZ EGYHAZ ÉS A SZOCIALIZMUS. A pápa ebben az apostoli levelében különb
séget tesz az ideológiák és társadalmi mozgalmak között. Először általánosságban
nyilatkozik az ídeológiákról : "A keresztény ember, aki hite szerint akar élni, poli
tikai tevékenységének gyakorlásával másoknak is hasznos szolgálatot tesz, de hogy
önmagával ellentétbe ne jusson, nem csatlakozhat olyan ideológiák követelményei
hez, amelyek meggyőződésből fakadó hitétől és az emberről vallott fölfogásától el
riasztják" (26). A keresztény fölfogással ellentétben álló ideológiákkal tehát nem
azonosíthatjuk magunkat.

A marxista ideológiáról azt mondja: "Nem csatlakozhat a keresztény a mar
xista ídeológíához, sem annak ateista materíalízmusához, sem erőszakot hirdető

dialektikájához, sem olyan eszméhez, mely a személyí szabadságot a közösségbe
fölszívj a, az embertől és a történelmi eseményektől minden transzcendens vonat
kozást megtagad, legyen az egyéni vagy közösségí természetű" (26). Ugyanezt állítja
a marxista ideológia ís a keresztény világnézetről. Ideológiai téren tehát nem be
szélhetünk nézetazonosságról vagy együttműködésről. Más a helyzet azoknál a tör
ténelmi és társadalmi mozgalmaknál, amelyek a marxista ideológia konkrét ered
ményei. Ezekkel a mozgalmakkal igenis lehetséges és szükségss is az együttműkö

dés. Az ideológiák mindíg hajlanak megmerevedésre, míg a konkrét történelmi és
társadalmi mozgalrnak a dinamikus fejlődés következtében változásokon mennek
keresztül. Ezek után érthető, hogy még eddig egyetlen pápai enciklika és megnyi
latkozás sem tartalmazott annyi pozítívumot a szocializm,usról, mint ez a pápai do
kumentum. Korunk szociális problémáinak és szellemi áramlatainak vizsgálatában
azt keresi, mí a jogos és igazságos.

A keresztények pozitív megnyilatkozásaínak fölsorolásával elismeri a marxiz
musból és szocializmusból fakadó történelmi és társadalmi mozgalmak érdemeit:
"A szocialista áramlatoknak és azok különböző fejlődési formáinak nagy vonzó
.ereje van a keresztényekre. A hivő ember azokban bizonyos vonásokat fedez föl,
amelyek azonosak hitünk tanításával. A keresztények úgy érzik, hogy ők is bele
tartoznak ebbe a történelmi áramlatba és igyekeznek abban aktívan részt venni.
Ez a történelmi áramlat kontinensek és kultúrák szerínt különbözík. Ugyanazon
név alatt más és más formákat ölt, bár sok esetben a múltban és jelenben egyaránt
a hittel összeegyeztethetetlen ideológiákból fakad. Okos megkülönböztetésre van szük
ség. Nagyon gyakran előfordul, hogyaszocializmushoz vonzódó keresztények túl
ságosan elismerő szavakkal nyilatkoznak: a szocializmus határozottan kiáll az igaz
ságosság, szolidaritás és az egyenlőség mellett. A szooializmus nagylelkűen törek
szik és keresi az igazságosabb társadalmi rend fölépítését. Mint megszarvezett és
politikai célokat követő mozgalom a teljes és autonóm ember szemléletére törek
szik. A tényeknek ez a világos meglátása megengedi a keresztényeknek, hogy egy
bizonyos fokban együttmúködjenek a szocializmussal. Ilyen megkülönböztetések
mégsem vezethetnek oda, hogya szocializmus különböző megnyilatkozási formáit
egymástól elválasztva és függetlenül ítéljük meg" (31). "A konkréten átélt marxiz
musban megkülönböztethető szempontok és kérdések a keresztényeknek magukba
szállásra és cselekvésre adnak okot" (34).

Ezek a megnyilatkozások följogosítanak bennünket, hogy a levél megjelenése
után az egyesektől várva várt, a másoktól pedig félt "balra tolódásról" beszélhe
tünk, hiszen társadalmi, gazdasági és politikai téren nemcsak együttműködhetünk

a szocializmussal, hanem kötelességünk is vele együtt építeni a szocialista társadal
mat, az emberiség boldogabb jövőjét. A magunkbaszállás lelkiismeretvizsgálatra,
mulasztásaink felismerésére, a cselekvés pedig keresztény küldetésünk fokozottabb
teljesítésére figyelmeztet bennünket.

Ez az apostoli levél arra is kötelez bennünket, hogy bátran és egyenesen nyúl
junk hozzá a magunk társadalmi problémáihoz, és hogy mi, a szocialízmusban élő

emberek és keresztények, világosan meglássuk társadalmi és gazdasági rendszerünk
pozitív értékeit. Kétségtelen, hogy anagy történelmi változásokban és fejlődésben

súrlódások, emberi hibák és gyarlóságok is felszínre kerültek, de ezek nem jogosí
tanak föl senkit sem arra, hogy csak a negatív vonásokat lássuk és magunknak
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hamis ítéletet alkossunk. A pápa levele példát mutat a tárgyilagos állásfoglalásra
és a jóindulatú együttműködésre.

A marxizmus történelmi fejlődésében bizonyos mozzanatokat lehet megkülön
böztetm: mint osztályharc az emberek között fennálló uralkodói és kizsákmányolási
viszonyok leküzdésére permanens harcot hirdet. A politikai és gazdasági hatalom
kollektív gyakorlását egyedül a pártra ruházza. Ideológiája a történelmi materíalíz
musra épül. Mint tudomány a forradalmi átalakulásokat dialektikaval magyaráz
za (33). A pápa ezekben is meglátja a közös vonásokat, és főleg azt az igényt, hogy
li társadalmi fejlődésben is belső hatóerők működnek. Sohasem jut arra a követ
keztetésre, hogy keresztények és marxisták között a gyakorlati életben az együtt
működés elképzelhetetlen vagy lehetetlen volna, de figyelmeztet arra, hogy a sze
mély szabadságát és függetlenségér minden körűlmények között tiszteletben kell
tartani, az embernek és közösségnek túlvilági elhivatottságát nem szabad leta
gadni (26).

A LIBERALISTA-KAPITALISTA IDEOLÚGIA. Aliberalista ideológiáról sok
.kal keményebben és elítélőbben nyilatkozik a pápa: "A keresztény ember nem
csatlakozhat a Liberális ideológiához sem, mert az a személyi szabadságot eltúlozza,
az embert minden erkölcsi megkötöttség alól feloldja és arra ösztönzi, hogy az
anyagi javakat csak saját hasznára és hatalmának növelésére szerezze meg. Az
emberek közötti társadalmi kapcsolatokat pedig úgy fogja föl, mintha azok többé
kevésbé csak egyesek kezdeményezésébőlerednének és nem úgy értékeli, hogy azok
az emberi értelem és egy rendezett társadalom céljának elsőrendű követelmé
nyei" (26). A liberalista-kapitaLista fölfogás szerint az emberi szabadság teljesen
korlátlan. Nem ismer erkölcsi törvényt és megkötöttséget. csak egyéni érdeket, ön
zést, uralmi törekvést, anyagíasságot és kapzsiságot. A társadalmi kapcsolatokban
is az egyéni érdek érvényesül, nincs igazságosság, szolgálatkészség, segíteni akarás,
csak önzés és törtetés. Szinte megcsúfolja az egész embert. A sok társadalmi baj

-nak, kegyetlenségnek, igazságtalanságnak, kizsákmányolásnak, nyerészkedésnek,
pénzéhségnek és hasonlóknak is ez a forrása.

A kapitalista ideológia a gazdasági eredményekre hivatkozik. Amikor az em
ber szernélyí szabadságát akarja védeni a társadalmi szervezetek, intézmények és
a totalitásra törekvő államhatalom ellen, igaza van. De a másik oldalon az egyéni
szabadság eltúlozásával az embert szembeállítja a törvényekkel és magával a kö
zösséggel. Nem veszi tudomásul, hogy az ember közösségi lény, csak az indivi
dualitás tulajdonságait látja benne, figyelmen kívül hagyja, hogy az ember szel
lemi és fizikai képességeit csak a szolidárisan élő emberek közösségeben tudja
igazán kifejteni és gyümölcsöztetní, az egész emberiség javára fordítani. Az egyéni
kezdeményezés ürügye alatt nem lehet az ember öncél, nemcsak az önzés és kap
zsiság érvényesülhet benne, mert ezáltal csorbát szenved a társadalom egysége,
rendje és békéje, eltűnnek a közösségí erények és ordasokká válhatnak az emberek.

"A liberális ideológia fölébredésének vagyunk tanúi. Ez az áramlat egyrészt
úgy jelentkezik, mint a gazdasági eredmények zászlóvívője, másrészt pedig az
egyén jogainak és függetlenségének védője az organízácíók és a totalitásra törekvő

politikai hatalmak túlkapásaival szemben. Igaz, hogy támogatni kell az egyéni kez
1eményezéseket, da vajon azok a keresztények, akik ez irányban elkötelezik ma
gukat, nem idealizálják-e a liberalizmust, hiszen a fílozófdaí liberalizmus gyökeré
ben téves tanokat hirdet az egyes ember autonómiájáról, cselekvési módjáról, sza
badságáról és ezek indítóokairól?" (35). Az egyház ennyire egyértelműen még so
hasem ítélte el a kapitalizrnust, mint VI. Pál ebben a levelében.

AZ UTÚPIÁKÉS A HUMÁN TUDOMÁNYOK. Utópiák újjászületésének vagyunk
szemtanúf, amelyek azt állítják, hogy a modern társadalom politikai problémáit
jobban megoldják. mint az ideológiák. Veszélyes volna föl nem ismerni, hogy az
utóplákra való hivatkozás gyakran kényelmes ürügy azok számára, akik a konkrét
Iöladatok megoldása elől egy álomvilágba menekülnek. Aki egy föltételezett jövő-

'ben él, ez könnyű alibi lehet számára, hogy a közvetlen felelősséget elhárítsa ma-
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~ától. De azt is ismernünk kell, hogy a fönnálló társadalom kritikájának ez a mód
la megköveteli tőlünk, hogy már a jelenben is meglássuk a rejtőző lehetőségeket

és azokat a jövő felé irányítsuk. A jövőbe vetett bizalom erősíti a társadalmi élet
cJ.inamikáját. Ha ez elől nem zárkózunk el, akkor észrevesszük keresztény elhiva
tottságunkat. Az Úr' Lelke, aki a Krisztusban megújult embert élteti, állandóan
tágítja azokat a horizontokat, amelyeken belül az emberi értelem igyekszik meg
'alální a biztonságot és megszabni tevékenységének határait. Olyan erő lakozik
benne, amely képessé teszi arra, hogy minden rendszert és ideológiát maghaladjon.
A. világban a legnagyobb titok maga az ember, aki történelmi és lélektani fejlő

dése állandó folyamatában, szabadságban és kényszerben. a bűn súlya alatt és a
szellem vívódása közben is magára talál mint Isten gyermeke C7).

A keresztény hit legyőz minden egoízmust és önző számítást. Krisztus vezet és
-rősít bennünket, hogy békés, igazságos és testvéries társadalmat építsünk. És va
lóban "az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie a mostani föld szebbé
tételének szorgoskodását, hanem inkább fokoznia kell, hiszen itt egy új ember
család teste van növekedőben, amely némiképpen már sejteti az eljövendő új vi
lág körvonalait" (GS. 39).

A tudományos és technikai változások uralma alatt álló világban egy újabb
kétellyel állunk szemben. Miután az emberi értelem meghódította a természetet,
maga is értelmességének határai közé szorul, a tudományok tárgya lesz. A humán
tudományok (antropológia, pszichológia, szociológia) alapos vizsgálódás tárgyává
teszik az emberről szóló ismereteinket. Olyan társadalomról beszélnek, ahol az em
ber összes vágyai és kívánságai teljesülnek, igényei és szükségleteí kielégítést
nyernek. Az egyház kész ezekkel is dialógust kezdeni, mert látja azok pozitív érté
két, és tudja, hogy az ember mélyebb megismeréséhez segítenek bennünket. Segít
ségükkel jobban kialakulhat a tökéletes ember. De fennáll az a veszély is, hogy
a humán tudományok metodológiai kényszerűséggel és előre kialakított ídeológíá
jukkal a különféle helyzetekben csak az egyes emberi szempontokat veszik figye
lembe és annak általános érvényességet tulajdonítanak. így csorbítják az embert
(38-40).

AZ IDEOLÖGIAr{ ÉS A HALADAs. A társadalmi ideológiák kétértelműek. A
keresztény hit az ideológiák fölött áll, de amennyiben elismeri a teremtő Istent
és az ember túlvilági elhívatottságát, ellentétben is áll velük. Isten a teremtés min
den szintjén szól a felelősségtudattal rendelkező szabad emberhez. Veszélyes lenne
olyan ideológiákhoz csatlakozni, amelyek nem szerves tanra épülnek és nem kifor
rottak. Ha elfogadnánk ilyen ideológiáknak totalí tásra és elnyomásra törő [ellegét,
talán igazolást találnánk erőszakos cselekedeteinkre, de magunk is rabszolgasorsba
jutnánk. Ha manapság az ideológiák hanyatlásáról beszélünk, ez azt is jelentheti,
hogy elérkezett a kereszténység konkrét transzcendenciájára való nyitás ideje, de
jelentheti a pozitivizmus felé tolódást is (27-29).

"~C A pozitívízmuson túl _ amely az embert egy dimenzióra vezeti vissza és ezáltal
méltóságát kisebbíti - a keresztény ember tevékenysége során összeütközésbe ke
rül az ideológiákból születő konkrét történelmi mozgalmakkal. János pápa béke
enciklikájában rámutatott arra, hogy különbséget kell tennünk filozófiai tanok és
történelmi mozgalmak között: "Nem lehet a természetről, a világegyetem, az em
ber -származásáról és rendeltetéséről kialakitott hamis filozófiai doktrinákat gaz
dasági, társadalmi, kulturális és politikai célkitűzésektől vezérelt történelmi moz
galmakkal azonosítani még akkor sem, ha a mozgalmak ezekből a doktrinákból
származnak és még mindíg ezekből nyerik inspirációikat. Amíg az egyszer már
kídolgozott, meghatározott doktrinák változatlanok maradnak, addig a fent em
lített mozgalmak szünet nélkül fejlődő történelmi helyzetekben alakulnak és nem
mentesek ezek hatásától. Ily módon mélyreható változásokon mennek keresztül.
Ezenkívül ki tagadhatná, hogy e' rnozgalmakban - amilyen mértékben megegyez
nek a tiszta igazság tanításával és az ember helyes törekvéseit tolmácsolják _.
vannak pozitív és elfogadható elemek" (PT. 59.)
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Az ember jobb megismerése is azt eredményezi, hogy tisztábban Iáthatjuk a
fejlődés lényegót. A múlt század óta az ember minden reménységét a haladásba
vetette. A fejlődésbe vetett hit általános ideológia lett, de rájöttünk arra is, hogy
a fejlődés egyedül nem tudja az embert boldoggá tenní. Az ember mindig többet
akar, mint amit elér. Nem a kvantitatív gazdaság-növekedés, hanem a kvalitatív
célok elérése a fontos. Az emberi kapcsolatok értélee és őszintesége, az együtt
működés és felelősség foka sokkal fontosabb a társadalomban, mint a termelt ja
vak tömkelege és sokfélesége. Nem gazdasági eredményekkel. nem üzleti szellem
mel és hatalmi törekvésekkel kell mérni a fejlődést, hanem lelkülettel, a tudo
mány és kultúra terjesztésével, a kölcsönös segélynyújtással és együttműködéssal

kell és lehet segíteni a társadalmi bajokon és visszássúgokon. Az igazi haladás az
erkölcsi tudat és felelősség ébresztgetésében rejlik. Ez nyit utat Isten és ember
társaink felé. A fejlődésnek eszkatologikus jelentősége is van és figyelmeztet ben
nünket a halál mísztéríumára (41).

ÚJ TARSADALMI PROBLÉMAK. Az egyház a történelemben közös úton me
'netel az emberiséggel és osztozik sorsában. Eldgazítást akar adni a keresztény em
bereknek, hogy a világ változásaiban megtalálják helyüket. Szeretetével segíti őket,

hogy a rájuk zúduló problémák és nehézségek súlya alatt is meglássák a történel
mi fejlődésnek és változásoknak célját és értelmét. Ezt az evangélium világosságá
val teszi, de mégsem tud minden téren érvényes megoldást adni. Támasz akar
lenni sorsuk és jövőjük irányításában. Az egyházat isteni küldetése kötelezi arra.
hogy az emberiség szolgálatába álljon. A pápa azokra a kérdésekre hívja föl fi
gyelmünket, amelyek sürgősségük, nagyságuk és bonyolultságuk miatt a kereszté
nyek gondjainak a középpontjába kerültek, vagy a jövőben nehézségeket okoznak.
"A szociális kérdés világrnéreteket öltött" (PP).

Nagy különbségek vannak a fejlődésben a népek közott gazdasági, kultu
rális és politikai téren. De különbségek vannak országok és társadalmi rendszerek
közott is. Egyesek jólétben, mások nyomorúságban és tudatlanságban élnek. Mín
denfelől árad a vágyakozás a nagyobb ígazságosságra, föltámad a jobban biztosított
béke vágya, az egyes emberek és népek kölcsönös megbecsülése. Egyesek radikális
és erőszakos megoldásokat keresnek, mások forradalmi ideológiákba merülnek (1-7).

Világjelenség az iparilag fejlett és fejlődésben levő országokban a városba
település. Az elmaradt és hanyatlóban lévő mezőgazdaság következtében az embe
rek életszínvonala az átlagon alul van és nem méltó az emberhez. A nyomorúságos
helyzet következtében -a falu lakossága a városokba menekül. Az ipar növekedése
és a városok vonzóereje demográfiai hullámzast idéz elő, tízmilliós megapoliszok
keletkeznek. Fokozódik a szabadverseny, kizsákmányolás és állandóan fenyeget a
munkanélküliség. Felvetődik a kérdés: nem lesz-e az ember saját vívmányainak
a rabszolgája? A városiasodás megváltoztatja az életformákat és az emberi létezés
struktúráit. Az ember elmagányosodík és elidegenedik önmagától. A külvárosokban
f'elgyulernlett tömegek nyomortanyákat alkotnak és csendes tiltakozásban támadásra
indulnak a városok égbekiáltó tényűzése, tébolya és pazarlása ellen. Megkülönböz
tetés, közönyösség, spekuláció és nyerészkedés üti föl a fejét. A nyomor következ
tében terjed a bűnözés, paráznaság, kábítószerek fogyasztása, amelyeken az em
beri méltóság hajótörést szenved (8-12). Szétzüllenek a családok, törés keletkezik
a szűlők és gyermekek között, elhomályosul a tekintély és csődbe jut a nevelés.
Ellentétek mutatkoznak a fiatalság és a felnőtt nemzedék között. Konfliktusok van
nak a családon belül is. Szükség van a nők hátrányos helyzetének a felülvizsgá
lására. A jogegyenlőség keretein belül tiszteletben kell tartani a női méltóságot, a
nők természet adta tulajdonságait. Törvényhozással kell biztosítani a női hivatás
magasztosságát, szernélyí függetlenségét, édesanyai elhívatottságát kulturálís, társa
dalmi, politikai és gazdasági téren (13-14).

A pápa - mint elődei - ismét állást foglal a szakszervezetek mallett. A szak
szervezetek föladata a munkások érdekeinek védelme a közjó érdekében. Elismeri
a sztrájkjogot, mint a jogos védekezés eszközét. Minden embernek joga van a mun-
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kához. Arra a lehetőségre, hogy szellemi és fizikai képességeit kífejleszthesse ön
maga és a társadalom javára. Joga van a méltányos munkabérre, hogy család
jával együtt emberhez méltó életet élhessen anyagi, társadalmi, kulturális és szel
lemi téren, segítségre a betegség vagy az öregkor által indokolt szükség esefén (14).
Igaz, hogy sok minden történt a munkásság védelmében, de a dolgozók még mándig
elmaradnak jogos követeléseikben. Nagyobb igazságosságra és a felelősség fokozot
tabb megosztására van szükség az emberi kapcsolatokban (15).

Az egyház figyelme különösen az "új szegények" - a csökkent murikaképes
ségűek, gyámoltalanok, öregek és a különböző okokból kirekesztettek - felé fordul.
Az igazságtalanság áldozatai közé kell számítanunk a diszkrimináltakat is, akik
bőrük, hajuk, származásuk, kultúrájuk, nemük vagy vallásuk míatt szenvednek
hátrányt (15-16).

Az államhatalomnak kell gondoskodnia a munkanélküliség szörnyű veszedel
mének megelőzéséről. Munkaalkalmakat kell teremtenie, beruházásokat kell eszkö
zölnie, a termelést és fogyasztást Irányítania, a kereskedelmet megszerveznie, a ja
vak igazságos elosztásáról gondoskodnia, a munkabérek fölött őrködnie. A népesedés
kérdését nem fogamzásgátlással és magzatelhajtással kell megoldani, hanem család
védelmi törvényekkel és rendelkezésekkel. Nagy gondot kell fordítani és anyagi
áldozatot hozni a szociális gondoskodás fejlesztésére és ápolására. Kötelessége az
államnak a közjó érdekében a hírszerzési módszerek és eszközök ellenőrzése. Ert
hető, hogy ezek a követelések a szocializmusban könnyebben rnegvalósíthatók, mint
a liberalista-kapitalista államokban (17-20).

Az apostoli levélnek ez a része azzal a gondolattal zárul, hogy az ember a ter
mészet meghódításával és kizsákmányolásával önmagát is veszélynek teszi ki, sőt

el is pusztíthatja. Ha az ember beszennyezi anyagi környezetét. saját jövőjét teszi
tönkre, mert nem tud a természet erőinek feltétlen ura lenni (21).

FELHÍVAs A CSELEKVÉSRE. Társadalmi téren az egyház mindig kettős fel
adatot tartott szeme előtt: megmutatni az igazságot és helyes utat a különféle vé
lemények között, a konkrét cselekvést és szolgálatkészséget az evangélium erejé
vel. "A világiaknak sajátos föladata, hogy vállalják a földi rend megújrtását. A
hierarchia föladata, hogy autentíkusan tanítsa és ínterpretálja ezen a téren az
erkölcsi alapelveket. A világiaknak az a kötelessége, hogy szabad elhatározásukból,
minden utasítás és intézkedés nélkül, átitassák keresztény szellemmel a közfelfo
gást és közerkölcsöket, közösségi életük törvényeit és rendjét" (PP. 81). Mindenki
vizsgálja meg önmagát, hogy mít tett eddig és mi a tennivalója ezután. Nem elég
az elveket csak hirdetni, jószándékunkat bizonygatni. a kiáltó igazságtalanságole
míatt panaszkodni és prófétai jóslatakat hangoztatni: ezeknek a szavaknak csak
akkor van súlya, ha azokat eleven felelősségtudat és hatékony tevékenység kíséri.
Túl könnyű az igazságtalanságokért a felelősséget másokra hárítani, ha nem lát
juk meg, mi a teendőnk és mennyire szükséges a belső megértés. Ez a mélységes
alázat megóv az elbizakodottságtól és erőt ad a nagynak látszó föladatok meg
oldásában (48).

Különféle szellemi áramlatokban élünk, amelyek mögött jogos törekvések mel
lett kétes célkitűzések is meghúzódnak. A keresztényeknek okosan és éberen kell
elüljárníok, nem szabad olyan ügyekbe belebonyolódniok, amelyek az igazi humá
num elveivel ellentétben állnak, mégha azok a szelídaritás leple alatt jelentkez
nek is. Ha mi keresztények néha külön utakon is járunk, míndíg tudatosan és hi
tünk szerint kell cselekednünk - ezt a nem-hivők is elvárják tőlünk. Eljárásunkat
és a kitűzött célokat a dolgok nagy összefüggésében kell meglátnunk. nem szabad
egyéni érdekek miatt az önzés és erőszak gyanújába, veszélyébe jutnunk (49).

Kétségtelen, hogy sokan a modern struktúrák és körűlmények hatása alatt, ta
lán anyagi érdekből, kialakították gondolkodásmódjukat és rögzítették cselekvésük
irányát. Mások viszont átérzik az osztályok és kultúrák szolidaritását és minden
fenntartás nélkül részt vesznek a környező világ döntéseiben és törekvéseiben. Bár
hogy is legyen, míndenkínek kötelessége, hogy önvizsgálatot tartson és ezt a sza-
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badságot Krisztus mértéke szerint valósítsa meg önmagában (50) Isten Lelke kí
séri a keresztényeket embertestvéreikért végzett tevékenységükben, ahol az em
beriség léte és jóléte eldől (51).

A pápa levelében a modern társadalmi és gazdasági élet diagnózisát adja. A
megoldást nemcsak a keresztényektől. hanem az összes jóakaratú emberektől várja.
Nem a múltba, hanem a jelenbe és a jövőbe néz. Nem fél a szemrehányásoktól sem,
mert tudja, hogy míndíg jobb cselekedni, mint hallgatni. Az emberi haladás lénye
gét a lelkek belső átalakításában látja. Nem ajánl előre elkészített modelleket, nem
szentesít rendszereket és struktúrákat, nem ismétel általános elveket, csak tanácsol,
eligazít, segít, hogy egy új társadalmat tudjunk felépíteni igazságosságban és szere
tetben. Az építés módját és eszközeit a szakemberek és tudományok vannak hivatva
megválogatni. A fejlődés útja az egyenlőség, igazságosság, a felelősségmegosztás és
együttes döntés irányába vezet. A problémák megoldása nemcsak ökonómiai síkon,
gazdasági eszközökkel és törvényekkel valósul meg, hanem társadalmi és politikai
téren. Az államra vár a legfőbb feladat az emberi méltóság megőrzésében.

;,A szocializmusnak, mint szellemtörténelmi mozgalomnak, különösen aktuális
föladata, hogy az igazságosságnak, egyenlőségnek, szolídarításnak és szabadságnak
az eszméit az emberek tudatában ébresztgesse és hatékonyari ébrentartsa. A ka
tolikus szociális tanításnak pedig az a föladata, hogy az ezzel kapcsolatos szociális
ideológiákat és utópiákat felismerje és oda hasson, hogy az igazi problémákat fi
gyelmen kívül ne hagyjuk és az együttműködést el ne mulasszuk" (Weiler).

Igaz, hogy a problémák fölvetésével kapcsolatban az egyházban is találkozunk
antagonizmussal. Az egyház belső életében is vannak megoldatlan kérdések. Az
egyház, mint isteni intézmény, emberi arculatot visel, zarándokútját járó tagjaiban
hordja a gyarlóságokat. A történelem folyamán vonásokat és struktúrákat szedett
magára, melyek a múltban talán hasznosak voltak, de ma már tehertételek az
egyház életében. Ezeket le kell és igyekszik is levetní : az autoritatív centralizmus,
az alapvető emberi jogok és méltóság negligálása az engedelmesség nevében, a
történelmi determinációból eredő diszkrimináció a nőkkel szemben, a barokk kül
sóségek eltorzulása, a franoia munkáspapok elítélése, a legalizmus túltengése, a
klerikalizmus kialakulása, a világiak szerepének az elsorvadása, általában a de
mokratizmus hiánya és egyéb emberi gyarlóságok. Az egyház is sokszor konformá
lúdott a világhoz, elvesztette a magasságok és mélységek horizontjait, de mínd
annyiszor megvezekelt érte. Mindezek ellenére sem vagyunk hívei a kríziseket és
anarchizmust előidéző radikalizmusnak és elítéljük azokat az irányzatokat, amelyek
nem tudják az egyház emberi arculatát a történelmiség tárgyilagos mérlegére tenni
és csak a negatívumok keresésével próbálják szernlélní Krisztus egyházát.

A pápa e levelet az egyház belső önvizsgálatára szánta, de nem a belső föl
forgató erők táplálására, hanem az igazi megújhodás elősegítésére, hogy az egy
ház hívei "előmozdítsák az apostoli küldetést nemzetközi síkon" és "hogy az Isten
népét fölébressze a jelen pillanat föladatának teljes megértésére."

E 8 t e

Igy is jó, fekete fehér a nyir és az éj. A nyáj hazaballag. Bánat és viola vi
rágzik s valahol egy fényes kéz integet. A fecskék kék vonalakat húznak az
alkonyatba, mely az almafák puha gallyai közé akadt s nem tud s nem is
akar kiszabadulni.
Egyszerre száll a táj fÖlé szivem és a vacsoracsillag.
Ég úszott a vizben s a szememben, s kettőt lépett a lépegető virág. A hold
valószinűtlenül vékony, aláhúzásnak is kevés, sejtelem csupán.
A távoli erdőben, a berek szélén vágták a fát, s mintha a horizont alját fű

részelte volna görbe türészük, kidőlt. Ime, este.
PUSZTA SANDDR"
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AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN
j\ PUBLIK "HALÁL.,,"

A múlt év őszi szinoduson kívül nem
volt az európai katolikus életnek még
egy olyan eseménye, amelyről az el
múlt hónapokban annyit írtak, annyit
vitatkeztak volna, mínt a nyugat-né
metországi Publik című katolikus heti
lap megszűnéséről, Hogy egy sajtóorgá
num eltűnese az egyébként is túlzsúfolt
piacról ekkora vísszhangot váltson ki,
ez csak akkor lehetséges, ha az ese
mény valamiképpen túlmutat önmagán
és valamiféle szimptomatikus, általános
jelentőséggel bír. Ezért nem lesz ha
szontalan a magyar olvasók számára is
röviden fölvázolni a történteket.

Kétéves előkészítő munka után, 1968
őszén jelent meg ez a nagy formátumú
hetilap, amelynek megindulásához a
nem csekély indulási tőkét, 15 míllíó
márkát, a német katolikus püspöki kar
bocsájtotta rendelkezésre. A lap meg
jelenését kezdeményező, majd kiharcoló
dr. Hans Suttner szeme előtt egy olyan
katolikus orgánum képe lebegett, amely
országos jellegű és alkalmas arra, hogy
a katolikus egyháznak a II. vatikáni
zsinat által kezdeményezett "dialógusát
a világgal" hasábjain megvalósítsa. Az
"országos jelleget" azért kellett hang
súlyozni, mert a német sajtóra általá
ban sosem voltak jellemzőek az úgyne
vezett országos lapok. Az átlagos német
újságolvasó, akár katolikus, akár nem,
nagy többségében mindmáig inkább a
helyi lapokat olvassa. Karl Farber, a
német katolikus újságírás 90 felé járó
nagy veteránja, a Publik megszűnéseal
kalmából a saját lapjában a Ch1'ist in der
Gegenwartban írt tanulmányszerű cik
kében föleleveníti. hogy a két világhá
ború között és a náci hatalomátvétel
előtt az országos igénnyel megjelenő ka
tolikus lapok közül a berlini Germaniá
nak 7000, az Augsburger Postzeitungnak
8000, és a még 1B6B-ban alapított Köl
nische Volkszeitungnak is mindössze
csak 14.500 előfizetője, illetve eladott
példánya volt.

Tudták ezt a Publik kezdeményezői

is, és ezért a lap megindítása előtt egy
évvel még kikérték az Allensbachi De
moszkópiai Intézet szakvéleményét is.
Az intézet egyéves közvélernénykutatás
után arra a megállapításra jutott, hogy
az elképzelések szerintí lap miritegy
110.000-et kitevő olvasótáborra számít
hat. Egy ekkora eladott példányszám el
érése azt jelentette volna. hogy alap
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a várható hirdetéseket is beleszá
mítva - képes lesz fönntartani önma
gát. Ma sokan azt rnondják, hogy a
Publik még ilyen példányszám mellett
sem tudta volna önmagát eltartani.
Mindenesetre a tény az, hogy az el
múlt év októberéig 120.000 kinyomott
példány mellett 90.000 hasznos - tehát
eladott - példányt tudott biztosítani a
Publi7e és ezekből 40.000 ment ki rend
szeres előfizetőknek, míg a többit az
újságárusoknál adták el. Ez viszont azt
jelentette, hogy anémet püspöki kar
nak meg nem határozott ideig évi 6
millió márka szubvenciót kellett volna
biztosítania, ha azt akarta volna. hogy
a lap fönnmaradjon. A német püspöki
kar 1971. november 15-én megtartott
teljes ülésén foglalkozott a Publik preb
lémáiával és többórás vita után egy, az
egvharrnadnál valamivel nagyobb ki
sebbség véleményével szemben úgy dön
tött, hogya lap további szubvencioná
lását megtagadja. E határozatnak meg
felelően -november 19-i utolsó számának
első oldalán ökölnyi vörös betűs címmel
jelentette be a lap, hogy ..Publik ist
tot" (A Publik halott), A cím alatt
a lap felelős szerkesztőjének, Alois
Schardtnak rövid búcsúcikke. alatta pe-o
dig a német püspökkari konferencia
titkárságának közlernénye volt olvasha
tó. Ez a közlernény. öt pontba foglalva.
számszerűen és egy üzleti beszámoló
han-tvételével tárja föl mílvcn anyagi
sezélvbcn részesítette a püspöki kar -a
lanot, amelvennek ellenére csak 40.000
előfizetőt tudott biztosítani (az 50.000.
a kioszkokban eladott példányról hall
gat a jelentés). Mínthozv a lan ilyen
módon nem tudott a tervezett két-há
rom év alatt il maga lábára állni. a
nüsnöki kar többsége úgy látta. hogy a
további szubvenciót nem biztosíthatja.

Ennek a püspökkari közleménynek
mindenesetre már eleve volt egy logi
kai hibája. Lényegében ugyanis a szub
venció megvonását azzal és csakis az
zal indokolta, hogyalapvállalkozás
nem lett rentábilis, holott ha a lap
rentábilis lett volna, akkor nem lett
volna szűksége szubvencíóra, tehát a
püspöki karnak egyáltalán nem is kel
lett volna foglalkoznia vele. Helyesebb
lett volna tehát eleve bevallani, hogy a
szubvenciót azért tagadták meg, mert
a megtagadás mellett szavazó püspö
kölmek a Illp irányzata nem tetszett. A
Pub lile beszüntetését követő széles kö
rű és olykor rendkivül ingerült ref'le-



xíók amúgy is így értelmezték a dön
tést.

Mielőtt azonban ezekre a visszhan
gokra rátérnénk, még egy fontos adat
a lap történetéből: Hans Suttner aki
mírit említettük, a lapot kezdeményez~
te, szerkesztőségét összeállította és lé
nyeges vonásaiban programját is felvá
zolta, egy hónappal a lap megjelenése
előtt halálos autóbaleset áldozata lett.
A lap anyagi ügyeit intéző és külön
erre a célra életre hívott korlátolt fe
lelősségű társaságnak tehát hetek alatt
kellett utódról gondoskodnia és válasz
tásuk egy, a német televízió köreiben
ismertté vált és bizonyos népszerűségre

IS szert tett fiatal újságíróra, Alois
Schardtra esett. Noha egyesek megpro
bálták, meddő dolog lenne arról vitat
kozni, milyenné lett volna a - Publik
Hans Suttner szerkesztése alatt. Schardt
mindenesetre nagy tapintattal irányí
totta a lapot. Nem volt radikálisan el
lenzéki a Publik, de hasábjai mínden
esetre nyitva álltak a legkülönfélébb és
sokszor a haladó teológiai irányzatok
képviselői számára is. Búcsú vezércik
kében Schardt tragikusan elhunyt előd

jét, Hans Suttnert idézte, aki a lap ala
pítása alkalmából ezeket írta: Ez az
újság azon fog fáradozni, hogy 'katoli
kus legyen, éspedig olyan legeredendőbb

módon, ahogyan az már alig jut vala
kinek eszébe, ha a katolikusságról szó
esik. Ez a lap csak akkor maradhat
fenn, ha sikerül neki elfogulatlanul kér
deznie és válaszolnia; tekintet nélkül
arra, hogy kérdése kényelmes vagy ké
nyelmetlen, hasznos vagy kevésbé hasz
nos-e." Akik a Publikot rendszeresen
olvasták, tanúsíthatják, hogy nagyjából
és egészében a lap hű maradt ehhez a
programhoz. Hogy miért szünt meg
mégis? Ebben Schardt a tőle megsze
kott és udvarias módon az úgynevezett
,:k~t?likus mílíőt" marasztalja el, amely
állítás szerinte annak ellenére igaz,
hogy alap fennmaradása ellen a püs
pökök döntöttek.

"Az általunk kért évi hatmillió márka
nem csekélység - írja Alois Schardt.
- Ostobaság lenne ezt elbagatelízálni.
De éppen olyan ostobaság lenne, ha el
akarnánk hitetni, hogy ez a finanszíro
zás tökéletesen lehetetlen lett volna, ha
a Publikot meggyőződésből továbbra is
fenn akarták volna tartani. A püspökök
kisebbsége hajlandó volt erre. Ötörás
vita ellenére sem tudott azonban fel
fogásának érvényt szerezni. A többség
érve: ,a Publik nem tudott a várako
zásnak megfelelően olyan olvasótáborra
szert tenni, amely a további fenntar-

tást lehetövé tenné', Az elvárás és a
megbízatás egy olyan katolíkus lapra
szólt, amely újszerű azokhoz a több
millió példányszámmal rendelkező ka
tolikus lapokhoz és folyóiratokhoz ké
pest, amelyek a míliőt meghatározzák
és általa hordoztatnak. Az új kísérlet,
nevezetesen, hogy az egész társadalom
mal, minden csoporttal és párttal pár
beszédbe elegyedjünk. úgy látszik túl
ságosan drága lett. Tehát félbe keÜ sza
kítani. A Publik nem válságot jelen
tett a német katolicizmuson belül, ha
nem az ott már meglévő válságot, a.
gyakran fájdalmasan jelentkező feszült
ségeket nyilvánosságra hozta, Sokszor
nem látták és sokszor nem értették ezt
Inkább gyakran úgy jártak el a Pub~
Iikkal, mint ahogyan a zord ókor ki
rályai cselekedtek, akik a rossz hírek
hozójának leüttették a fejét. Nem köny
nyebbedett meg a püspökök helyzete
ezzel .a döntéssel, A Publik problémája
kapcsan egy olyan konfliktus anyagá
ba ütköztek, amely nem ezzel a lappal
ke~?ő~ött és nem is fog vele együtt
eltűnni, Ez a konfliktus azzal a kér
?éss.el kapcsolatos. vajon egy nyílt vagy
ismét egy zárt katolicizmust akarunk-e
a jövőben. A miliő - úgy látszik 
nem szereti, ha zavarják. A maga köré
ben akar maradni, inkább nem veszi
tudomásul a konfliktusokat semhogy
megharcolja őket, és gyűlöli, ha úgy
szóln~k bele kívülről a dolgába, hogy
az kényelmetlen. A probléma, amelynek
a" :r:u?lik csak jelképe volt, e lap el
tunesevel nem oldódik meg."

A leginkább érdekelt főszerkesztőnél

sokkal élesebben reagáltak a la,p meg
szüntetésére a német és egyéb európai
értelmiségi körök kiemelkedő képviselői.

Karl Rahner a hamburgi Der Spiegel
számára írt külön cikket, amelyben a
többek között megállapította, hogy a
Publik színte páratlan lehetőséget biz
tosított a német katolikus egyház szá
mára, hogy példát adjon a német tár
sa?alomnak, miként tud egy csoport a
saját kebelén belül olyan kritikus fó
rumot létrehozni, amely vállalja annak
kockázatát, hogy esetleg kellemetlensé
geket is mondjon. Rahner szerint a
Publik volt az egyetlen katolikus lap,
amelyet pirulás nélkül egy nem-hivő

kezébe mert~dnL A német kereszténv
ség szerinte nagy csatát vesztett e I11P
megszüntével, Rahner a Stimmen der
Zeit e~ évi januári számában még egy
szer visszatért a Publik megszűnésével

kapcsolatban felvetődött problémára és
felteszi a kérdést, vajon arról van-e szó,
hogy a katolikus egyház vissza akar vo
nulni a társadalmi gettóba,
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Nem kevésbé éles hangú volt az a
vezércikk, amelyet Mario von GalLi írt
a svájci jezsuitak lapjában, az Orientie
rungban. A tévekommentárjairól is hí
res svájci jezsuí ta páter, miután kime
rítően elemzi a PubLik létrejöttének és
megszűnésének körülményeit, élesen bí
rálja a német püspöki kar döntését, és
ennek kapcsán többek közott ezeket ír
ja: "Persze itt, legalábbis hallgatólago
san, mindazok az indulatok érvényre
jutottak, amelyek a Publik irányvonalát
baloldalinak mondták és nem értettek
egyet vele. Nem kétséges, hogy a Pub
lik is követett el hibákat, éppen úgy,
mint ahogy ellenfelei is gyakran félre
nemérthetően irigységből vagy merő fél
tékenységtől indíttatva mondták el vád
jaikat. De hagyjuk ezt. A lap általános
irányvonalát, amelynek állandó javítga
tására nyilvánvalóan törekedtek, nyu
godt lelkiismerettel mondhatjuk hiteles
katolikus magatartásnak. Nyilván nem
az egyetlen lehetséges magatartás volt
ez, de minden bizonnyal a lehetségesek
egyike. Személyesen nekem az a véle
ményem, hogya nem katolikus világgal
való kapcsolat megteremtésére vala
mennyi lehetőség közott a legalkalma
sabb volt. Ezen lehet vitatkozni. De
vajon mentségül szelgálhat-e ez arra,
hogy letaglózzanak egy ilyen eminensen
keresztény vállalkozást? Szó sincs róla.
Az egyházon belül is van jogos, sőt

szükséges pluralizmus. Ebből vita kelet
kezik, ez azonban normális és helyén
való. De odáig sohasem éleződhet ez a
vita, hogy a különféle érdekek a ke
resztények általános tanúságtételét aka
dályozzák. Ha valaki - egyetlenként 
a keresztény tanúságtétel egy lényeges
aspektusát meg tudja valósítani, akkor
a részletekben való minden distancíro
zás mellett is a többi partnereknek ké
szeknek kell lenniük arra, hogy éppen
e lényeges megvalósítás érdekében, a
melyre ők maguk nem képesek, ezt az
egyet támogassák. Lehet, hogy kemény
követelmény ez, de kereszténynek len
ni kemény dolog és főként mindig mély
ségesen föltételezi a fairness-t, és ez az
a pont, amelyben a német püspöki kar,
sajnos, csődöt mondott. Nemcsak kicsi
nyesnek mutatkozott. hanem vélemé
nyem szerint tárgyilag is méltatlanul
járt el; egy assisi Szent Ferenc soha
sem cselekedett volna így. ő mindig tel
jes tisztelettel ismerte el más rendek
teljesítményeit, noha életstílusukat a.
maga közösséze szempontjából radikáli
san elutasította."

Az idézetteken kívül is se szeri, se
száma nem volt a Publik beszüntetésé
vel kapcsolatos megnyilatkozásoknak.
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Kétszer is foglalkozott vele a Christ im
der Gegenwart, úgyszólvan valamennyi
napilap, tv- és racuoanomás, és Mün
chenben mintegy kétezer résztvevővel

nagygyűlést is rendeztek tiltakozásul a
lap beszüntetése ellen. A nagygyűlés el
nöki asztalánál az elnöklő Hans Heigert,
a Siuldeut.sche Zeitung főszerkesztője

mellett ott volt Karl Hahner professzor,
Mario von Galli, dr. Karl Forster pro
fesszor, a német püspöki kar egykori
titkára, Ferdinand Örtel, a katolikus
sajtó munkaközösségének elnöke, Hans
Wagner sajtótudományi professzor stb.

Élénk visszhangja volt a Publik meg
szűnésének a nem német sajtóban is.
Mint az egyik legtárgyilagosabban elem
ző cikk, álljon itt a párizsi Informations
Catholiques Internationales beszámolója.
A cikk, amely alap megszűnésének

társadalmi és politikai hátterét is föl
vázolja, Hannes Burger tollából szár
mazik:

A német katolicizmusnak mindössze
három évig volt egy minöségi hetilapja :
miután 23 éven keresztül irigykedve
nézték a protestánsok rendelkezésére
álló két országos hetilapot, a német püs
pökök elhatározták, hogy utánozni fog
ják "elszakadt testvéreiket", és 1963
őszén létrehozták a Publik című heti
lapot. Ugyanilyen módon most meg is
szüntették. így 27 évvel a háború és
hat évvel a II. vatikáni zsinat után a
német katolikus egyház nem lesz többé
képviselve az újságárusok polcain, és a
sajtó világában csak a hagyományos
egyházmegyei hetilapok képviselik majd,
amelyek a sajtó összességében nem ját
szanak túl jelentős szerepet.

Senki sincs Németországban, aki ko
molyan vette volna azokat a pénzügyi
indokolásokat, amelyekkel ezt a határo
zatot alátámasztották. Világosnak tűnik,

hogy egyházi és politikai jellegű meg
fontolások estek súlyosabban latba a
püspökök döntésénél. Mindenesetre ez.
az általános vélemény a sajtóban, füg
getlenül attól, hogy katolikus vagy nem
katolikus orgánumokról van-e szó : a
Publik halála, rnondják a lapok, egé
szen más, mint egy olyan minőségí ki
advány eltűnése, amelynek pénzügyi ne
hézségei támadtak. Sokkal inkább an
nak szimptómája ez, hogy anémet egy
ház visszatért azokhoz a pozíciókhoz.
amelyeket a zsinat előtt foglalt el.

A II. vatikáni zsinaton a német
püspökök olyan álláspontot foglaltak el,
amely mindenkit meglepett: ők, akik
mindaddig olyan hírnek örvendtek, hogy
a megbízható konzervativizmus állás
pontián állnak - bizonvos körökben ..pá
pistáknak" mondják őket-, azoknak a;



zsinati atyáknak oldalára álltak, akiket
általában mínt "nyitottakat" tartották
számon. Ennek egyszerű oka volt: a
németországi püspökök a legkiválóbb
német teológusofkal kísértették el ma
gukat Rómába és ezek szakértőként

döntő befolyást gyakoroltak a zsinatra.
A püspökök maguk nem nagyon vál
toztak meg, de nem volt kedvük elle
nére, hogy "haladóknak" tűnjenek a köz
vélemény szemében, teológusaik mun
kájának hála. Amikor hazatértek, az
egyházfejedelmek közül sokan az eddi
ginél jobban fölismerték, mílyen gya
korlati következményei vannak azoknak
az elveknek és elméleteknek. amelyek
re Rómában igennel szavaztak. Meg vol
tak győződve róla, hogy mélységesen
"megreformálták" az egyházat, minthogy
elfogadtak a liturgia átalakítását és an
nak keretében az új szellemű szövege
ket. Hamarosan meglepetéssel kellett
azonban tapasztalniuk, hogy a papság
nak és a híveknek széles rétegei sok
kal messzebb akartak menni, és immár
a kollegialitást, az egyház nagyobb
transzparenciáját, a véleménynyilvání
tás nagyobb szabadságát, a felelősség

megosztását és az egyház kebelén be
lül demokratikusabb módszerek alkal
mazását követelték : röviden a struktu
rális reformok egész sorát.

A püspökök nem fordultak elvben
rninden kívánsággal szembe és bízo
nyos számú reformot elfogadtak, így a
plébániákon, az esperességeken és az
egyházmegyékben felállították a zsinat
által előírt egyházközségi és lelkipásztori
tanácsokat. A laikus szervezetekben a
választások során fokozatosan dinami
kus és gyakran széles látókörű szemé
Iyiségek kerültek a vezető pozíciókba.
Kissé mindenütt új szelek kezdtek fúj
ni. Hamarosan azonban eléggé kelle
metlen jeges légáramlássá változtak
ezek a szelek. A legfelsőbb csúcsokon
egymás után zárták be azokat az abla
kokat, amelyeket XXIII. János nyitott
ki a világ felé, miközben az alsó réte
gekben nagyon sok katollkus úgy érezte,
hogy nem elég gyorsan halad előre a
zsinati megújulás.

Ilyen körűlmények között a nyers ösz
szeütközés elkerülhetetlen volt. A fel
halmozódott íngerültségek közepette a
Humanae vitae enciklika megjelenése
volt az a szikra, amely 1968 szepternbe
rében a Katholikentag nagygyűlésén az
"esseni robbanáshoz" vezetett. Két év
vel azután, hogya német püspököket
még rníndenki ünnepelte nyíltságuk,
megújító és reform-szellemük alapján,
most hirtelen a katol ikus közvélemény
egy része nyiltan megbírálta és reak-

010S szellemmel vádolta őket. A Katho
likentagon fordult elő először, hogy a
"halado" és fiatal értelmiségiek szabad
folyást engedtek kontesztacióíknak. Ez
az epizód jelezte a fordulatot. Ezek
után mínden úgy történt, mírrtha abban
a pillanatban elhatározták volna, hogy
irányt változtatnak.

Es pontosan ez volt az az időpont 
két héttel az esseni gyűlés után -, ami
kor megindult a Publik. A hetilap meg
indítását a zsinat utáni teljes eufóriában
határozták el és két éven át készítették
elő. Még egy közvéleménykutató inté
zet véleményét is kikérték a várható
előfizetők számát illetően. És az bizo
nyos, hogy közvetlenül a zsinat után
egy modern és a dialógus számára nyi
tott lap, amely ugyanakkor szószólója a
reformok útjára lépett egyháznak, nagy
számú olvasót vonzott volna. Csak ép
pen senki nem látta előre, hogy a ka
tolíkus sajtó "zászlóshajóját" pontosan
abban a pillanatban bocsátották vízre,
amikor a vezérkar elhagyta a fedélze
tet és amikor a tradicionalista irányza
tok reformellenes mozgalomba kezdtek
tömörülni.

Biztosítva a püspökök által kiutalt 15
millió marka induló tőkével, a Publik
eközben hű akart maradni eredeti kül
detéséhez, amely úgy szólt, hogy az
egész német katolicizmus fórumává le
gyen. Ez azonban nyilvánvalóan szinte
legyőzhetetlen nehézségekbe ütközött
olyan időpontban, amikor egyre nehe
zebbé vált a dialógus a katolikus ber
kek különböző irányzatai között,

A légkör politikai szempontból sem
volt kedvező. Az egyetemes egyház ag
giornarnentója, valamint a világgal el
kezdett párbeszéd érdekében, valamint
abból a célból, hogy a keresztények ki
lépjenek a társadalmi gettóból, jócskán
meglazították azokat a kötelékeket, ame
lyek miridaddig Németországban a ka
tolikus egyház és a keresztény pártok
(a CDU és a CSU) között fennállottak.
Ugyanakkor a szociáldemokrata párt a
maga részéről a godesbergí programban
szakított e múlt antiklerikális elveivel
és azon igyekezett, hogy jobb viszonyt
létesítsen az egyházzal. Ebben a légkör
ben egyre több katolíkus érezte úgy,
hogy immár nincs alapvető oka arra,
hogy elvesse a szociaIizmust, és elkezd
tek az SPD-re szavazni.

A Publik támogatta ezt a fejlődést, és
ugyanakkor, amikor gondosan ügyelt ar
ra, hogy semmiképpen se azonosítsák a
keresztény pártokkal, a másik oldalon is
igvekezett függetlennek maradni és ese
tenkint dicsérte vagy bírálta a nagy
pártokat. Az nyilvánvaló, hogy a szo-
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ciáldemokrata párt és a vele koalíció
ban kormányzó liberális párt vezetői

pozitív jelnek vették, hogy a katolikus
hetilap nem volt ellenséges velük szem
ben, de odáig azért nem mentek el,
hogy alapot a magukénak tekintették
volna. Ezzel szemben a CDU és főleg a
bajorországi, egyértelműbben jobboldali
CSU nem titkolták rosszallásukat, ami
ért a Publik nem lépett fel az ő érde
kükben. Igy azután nem meglepő, hogy
1969 őszén, amikor az SPD hatalomra
jutott, mégpedig éppen a katolikus vá
lasztók egy részének átpártolása folytán,
sokan voltak, akik a Publikot tették
ezért felelőssé. A püspökök jelentős ré
sze már ekkor bánni kezdte, hogy se
gítséget nyújtott a hetilap kísérletéhez.

Néhány héttel később jelentkezett az
első pénzügyi válság alapnál. 1969 no
vemberében világossá vált, hogy a püs
pöki kar által eredetileg biztosított 15
millió márka nem lesz elegendő az ere
detileg tervezett öt évre. És a püspökök
egy része már ekkor azon az álláspon
ton volt, hogy ezt a kísérletet félbe kell
szakítani. A püspökök fele azonban ek
kor még, megszavazta a további 13 mil
liós szubvenciót és ez átmenetileg meg
mentette a lapot. A Publik azonban
ebből az első válságból soha többé nem
állt lábra. Felelős vezetői nagyon jól
tudták, hogy az ilyen fajta közvéle
mény-irányító sajtó Iehetőségei megle
hetősen korlátozottak. Németország leg
tekintélyesebb hetilapjának, a Die Zeit
nek tíz évre volt szüksége, míg a de
ficitjéből ki tudott lábolni. Ami az or
szág másik három jelentősebb hetilap
ját illeti (Christ und Welt, Deutsches
Allgemeine Sonntagsblatt és Rheinischer
Merkur), ezek vagy szubvenciót élvez
nek, vagy állandóan éppen csak súrolják
a rentabilitás határát, így tehát már ele
ve illuzorikus volt azt hinni, hogy a
Publik ötévi fennállása alatt kiegyen
súlyozott helyzetbe kerülhet. Annál ke
vésbé volt erre remény, minél kevésbé
reruélhetne a lap, hogy az össznémet
katolicizmus fórumává lehet, Ez utóbbi
nak pedig két oka is volt, A lap szer
kesztői egyrészt nem akarták, hogy 01'

gánumuk egyszerűen csak afféle rezo
náló szekrény legyen, másrészt pedig a
konzervatív körök szisztematíkusan el
utasították. hogy a lap által szervezett
kerekasztal vitákban részt vegyenek.

A Publik ily módon egyre inkább a
"haladó" körök orgánuma lett, akik vi
szont a német egyházon belül csak ki
sebbséget képviselnek, Ugyanakkor, a
lap nem foglalt elég határozottan állást
ahhoz, hogy ID'inden "haladó" irányzat
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mggáénak vallhatta volna. Sőt, a püs
pökök tanácsára az utóbbi időben még
nagyfokú bölcsességet is tanúsított a val
lásos információk terén. Ahhoz azonban
már nem volt eléggé "bölcs", hogy a
konzervatívokkal kössön szővetséget.

A Publik helyzete politikai síkon sem
volt kényelmesebb. A lap támogatta
Brandt kancellár és az SPD kelet felé
nyitó politikáját, amivel magára hara
gította a keresztény pártokat. Ugyan
akkor kritizálta a kormánypolitika bi
zonyos aspektusait is, ami, anélkül,
hogy ezáltal a kereszténydemokraták
szövetségesévé tette volna, azt eredmé
nyezte, hogy az SPD és az FDP (liberá
lis párt) körei se tekintették baloldali
nak. Végül a szociális kérdésben vallott
nézetei éppen eléggé radikálisak voltak
ahhoz, hogy a vállalkozók megtagadják
tőle a hirdetések feladását. Több mint
90.000 eladott példánnyal a Publiknak
kevesebb mint harmad annyi hirdetése
volt, mint konkurrensének. a jobboldali
Rheinischer Merkurnak, amelynek a
példányszáma ugyanakkor a Publikénak
felét sem érte el.

Mindezek a nehézségek tették volna
szükségessé, hogya lap tartósan 6 mil
lió márka szubvenciót élvezzen. Jelentős

összeg ez, de a gazdag német egyház
könnyedén elő tudta volna teremteni.
Ha ezt nem tette meg, az azért van,
mert nem akarta, hogy a lap tovább
éljen. Az egyház jelenlegi kontextusá
ban ez világosan látszik. Az 1970-ben
Trierben tartott Katholikentag és az
1971 pünkösdi augsburgi ökumenikus ta
lálkozó bebizonyította, hogy anémet
intézményes egyház gyanakvással néz
immár mindenféle díalógusra, reformra
és kontestációra. Ez viszont sok értékes
katolikus személyiséget indított arra,
hogy lemondjon a lelkipásztori és egy
házközségi tanácsokban vállalt szerepé
ről. A hierarchia egyedül illetékes így
a döntésre, hogy mire használják fel
azt a kétmilliárd márkát, amit a német
katolíkus egyház mínden évben egyházi
adó címén inkasszál. Nagyon jellemző,

hogy a püspökök egyetlen mentő ja
vaslata a Publik számára az volt, hogy
fuzionál ion a konzervatív Rheinischer
Merkurral.

Eddig az Informations Catholiques
Internationales cikke, amely alap idei
február l-i számában jelent meg.

Talán elég is ez annak szemléltetésére.
hogy itt valóban többről volt és van
szó, mínt egy anyagilag balsikerűnek

bizonyult lapvállalkozásról.

DOROMBY KAROLY



DOBSZA y LAsZLÓ

A NÉPÉNEI( HAZAI TÖRTÉNETE

TÉNYEK ÉS TANULSÁGOK

Kodály: Akadtak, akik a régi dal ápolásába holmi reakciós hát
ratekíritö, visszafelé haladó szándékot szeretnének betemagvarázní.
Elfelejtik, hogy minden nagy müvészetnek kettős arca van: men
nél régibb századokba nyúlnak vissza gyökerei, annál messzibb
jövőbe sugárzik ki. A fa koronája oly magasra nő, amilyen mé
lyen fúródik gyökere a talaiba. 1:2

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre
elpárolog, ha mínden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk. esetleg
megszenvedtünk.s

Bevezetésül: "Múzeum?"

Tanulmányunkban ismételten visszatérő fogalom lesz: "hagyomány". A szó he
lyes fogalma föltételezi: 1. a közösségi átadásban közölt anyag belső értékességét ;
~. intenzív és tartós közösségí használatát; 3. a használat közben végbement vá
logatás, értékelés és csiszolódás eredményeit, melyekben mintegy a közösség ta
pasztalata tükröződik arról, mennyiben vált be a szóban forgó anyag. így elválik a
hagyomány egyrészt a rutintól, másfelől a divattól. Ha egy anyaget értékére való
tekintet nélkül meggyőződéstelen megszokás tart fenn, akkor ezt rutinnak nevez
hetjük. Ha a hagyomány fenntartása mellett egy új lehetőség kerül kipróbálásra,
akkor ezt kísérletnek nevezhetjük, melyről az idő dönt, vajon fenntartásra érde
mes-e, s mi módon tud a hagyománnyal ötvöződní. Divatnak nevezzük viszont az
ujat, ha nem annyira igazolt belső értékére, hanem efemer eszmeáramlatokra tá
maszkodik, s éppen ezért a hagyomány kontrollját elveti magától.

Ezek szerint a hagyomány funkcióját egy pedagógiai folyamatban így foglal
hatjuk össze: 1. lehetővé teszi az objektívebb értékelést, megvéd a megbízhatatlan
egyéni ötletektől; 2. az egyetemesség biztosítéka: közösségíbb alapra helyezi az
egyén tevékenységet: 3. a befogadás lélektani segítője: rábeszélés helyett a bele
szoktatás hatásosabb nevelő eszköz; 4. a befogadás "morális" segítője: fokozza a
nevelő szavahihetőségét, mert egy rajta kívül álló tartalmat közvetít; 5. megóv
az emberek ismételt megzavarásából eredő relativizmustól; 6. értéktermelő erő:

a tökéletesség hosszú és folyamatos gyakorlás eredménye (mint a népdal ese
tében is).

I. ll. kezdetek

Népénekeink középkori "előzményeire" eddig jobbára csak következtetni mer
tünk, félénken. Ismeretes, hogy a nagyszombati zsinat 1560-as határozata (hogy
ti. csak száz évnél régibb énekek énekeltessenek a templomban) föltételezi ilyenek
Jététi, s aligha kétséges, hogy a Telegdi Miklós prédikációskönyvébe felvett nyolc
énekf régi hagyományból merít'', Legkorábbi írásos dokumentumként a Nádor kó
dex két énekét tartották számon". A ma élők kőzül legrégibb és legnemesebb kará
csonyi énekünket, a Csordapásztorokat Werner - bár bizonyíték nélkül - grego
rián eredetűnek'', mások a szöveget is a "friss palota" kifejezés alapján XV. szá
zadínak? tartják. Az újabb kutatások közvetett és közvetlen bizonyítékai messze
meghaladják e félénk föltevéseket.

Az 1971 januárjában fölfedezett ún. Iglói töredék magyarul adja Európa leg
népszerűbb húsvéti tropusát: Krisztus feLtámada mind ő nagy kínjából, ezen mi
is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, kirelejszom'", Mind a szővegösszefüggés,

mind a nyelvállapot!' alapján állíthatjuk, hogy e trópusnak legkésőbb az Anjou-
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korban élnie kellett, tehát jó száz évvel az eddig csak föltételezett terminus ante
quem előtt. Több más népénekről is közvetlenül bizonyítanunk lehet az ősiséget,

sőt nem egy későbbi énekeskönyví népéneknél is valószínűsíthető (pl. a 'I'elegdí
féle karácsonyi énekek egyíkérőív) azok legalábbis késő középkori ismert volta".

Az idézett énekek mínd a kelet-középeurópai gyakorlatban kedvelt strofíkus,
többnyire rímes, nem liturgikus népének, összefoglalóan így mondhatjuk : a pa
raliturgikus kanció műfajának hazai ismeretét dokumentálják. Ma fontosabbnak
látszanak azok a kutatások, amelyek a liturgikus jellegű, főként recítácíós-antí
ionális tételek fordítását, magyar nyelvű éneklését valószínűsítík.

Kardos Tibor által ismertetett adat szerínt Erdélyben már a XIV.(!) század
ban magyarul is szolgáltattak ki szentségeket-s. Későbbről is van adat - ha ér
telmezése nem is teljesen világos -, hogyacsángóknál jelentős szertartási szö
vegek és dallamok hangzottak magyarul15. Első pillanatra talán meglepő, alapo
sabb átgondolással azonban érthető, hogy éppen a legszegényebb csángó falvak
azok, melyekben egyrészt legmesszebbmenőleg használják a magyart liturgikus
szövegek éneklésére, másrészt régi hagyomány alapján latinul is éneklik a misét
{beleértve pl. Gloria, Alleluja, Credo tételeket'), olykor többféle gregorián dalla
mon is, mántegy bizonyítva, hogy a latin nem gyengíti, sőt megfelelő nevelés ese
tén erősíti és támogatja egy színvonalas anyanyelvi liturgia virágzását. Ismét
újabb kutatások mutatták ki, hogy Erdélyben még ma is énekli a falu a teme
tésnek, bár többször átdolgozott, de alapvonalaiban ősí szövegeit, dallamait. Egyes
helyeken töredékesebb. másutt teljesebb (egy nocturnusos) formában a halotti ma
tutinumot is fönntartotta a népi emlékezet, méghozzá a Tridentinum előtti alak
ban, tehát a magyar egyház régi rítusát követve.

Domonkos Pál Péter figyelmeztetett a Te Deum ősibb, hitelesebb, rímtelen for
májának középkorí kottás jelentkezésére a Peer kódexben", Ennek dallamát több
magyarországi kódex összevetésével Szendrei Jankának sikerűlt rekonstruálnía'",
s ugyanő kimutatta, hogy a régi esztergomi ~ariáns folytatódik a mai erdélyi
forrnákigf'.

A protestáns graduálok imponáló gazdagságban tárják elénk a középkorí ma
gyarországi liturgia dallamainak, szövegeinek magyar nyelvű alkalmazását':'. Ta
lálunk bennük himnusz-dallamokat is (ezek egyik-másikának továbbélését is SiÍ

került napjainkig követnié'), nagyobb részük azonban kötetlen szerkezetű, tehát
formájában is a legsajátosabban liturgikus anyag. Első jelentős dokumentumáról,
a Batthyány-gráduálról megállapítható, hogy bár protestáns liturgikus könyv, de
anyagában nagyrészt katolíkus hagyományra épít?'. így közvetve igazolja, hogy in
tenzív kezdeményezések történtek a középkor végén a liturgikus ének forrnahű,

s általában az eredeti iránt illő tiszteletet tanúsító fordítások meghonosítására.
Ilyen típusú tétel későbbi katolikus énekeskönyvekben is található, bizonyára
régebbi hagyományra építve".

További történeti példákat most mellőzve, rá kell mutatnunk a ma élő - s
imént már többízben bizonyítékként kezelt - néphagyomány tanúságának ere
jére. A népi emlékezet - bár többnyire a templomi használatból erőszakosan ki
szorítva - mindmáig őriz olyan recitatív és antifonális jellegű, tehát nem rímes,
nem strotíkus formákat is, malyeknek eredését nehéz lenne a liturgikus uzusban,
jogban és ízlésvilágban egyre távolodó későbbi századokban keresni, viszont be
illeszthetők abba a képbe, melyet az imént a történeti források alapján fölvá
zoltunk. így tehát a gyérebb számú történeti adatot - Kodály tanításához híven23

-- a népi anyagból gazdagíthatjuk mind strofikus (kanció-típusú) népénekö, mind
a nem strofikus, gregorián eredetű, illetve jellegű népének25 tekintetében.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogya népnek a liturgikus énekbe való be
kapcsolására három, egymással szembe nem helyezett úton indult meg a közép
kori gyakorlat: 1. a nép bekapcsolása a latin énekbe (responzumok, állandó, ill.
gyakrabban visszatérő tételek, mint ordínáríum, rorate, requiem26) ; 2. paraliturgikus
szővegű strofíkus kanciók, tropusok'"; 3. szöveg-, forma- és dallamhű antífonális,
recítatív anyag, valamint himnuszok strofíkus fordításaP8. Talán megkockáztat
hatjuk azt az állítást, hogy míg a 2. csoport nagyobb mértékben követett közvet-

238



"len külíöldí dallammintát és divatot, éppen a 3. csoport inkább gyökerezett a "mos
patriae", a hazai dallamgyakorlat talajában-", ha általános ösztönzések érhették
is külföldről (akár még a huszitizmus részéről is).

Sokan úgy vélték, hogy a katolikus népének voltaképpen a protestáns anya
nyelvi törekvések reakcíóia'". Hajlamosabbak lennénk ezt úgy módosítani, hogy
a kőzépkorí kezdeményezéseket karolta és lendítette föl a protestantizmus, majd
maga is visszahatott a katolikus gyakorlatra. Inkább abban a sajátos és gazdag
kulturális, ekléziasztikus, liturgikus miliőben kell látnunk a folyamat indítékát,
mely a középkori iskolázásban közel hozta egymáshoz a magasrendű érték-élmény
tapasztalóit a népből jött, oda visszatérő egyházi írástudó réteggel. ·Erről a milíőről

az elődök kutatásait továbbfejlesztő és egységbe foglaló Mezey László tanulmányai
ból nyerhetünk képet-", Ha ehhez hozzávesszük a városi plébániák életét, a kon
fraternítások és rendek tevékenységét, más oldalról pedig a katedrálisok normatív
liturgikus gyakortatát'", megsejtünk valamit abból a légkörből. amely olyan sokat
tudott egységbe foglalni. Nem helyezte szembe a magas kóruskultúrát a nép rész
vételével, a latint a magyarral, az egyetemest a helyivel. a szót a dallammal, a
"mit" a "hogyannal", a kötelezőt a lehetségessel.

ll. A XVI-XVII. század: hagyomány és fel1azulás

XVI. századi népének gyakorlatunkról Csomasz Tóth Kálmán, a XVII. száza
.diról pedig Papp Géza kiváló forráskiadványai és tanulmányai nyomán ma már
elég világos képet alkothatunk, melyet a későbbi népi gyűjtések adataival össze
vetve, biztosabb ítéletet mondhatunk az egyes gyűjtemények értékéről is.

Tudjuk, hogy a katolicizmus meggyöngülése, a zavaros idők, a katolikus nyomda
felállításának késlekedése miatt első nyomtatott énekeskönyvünk csak 1651-ben je
lent meg. Néhány dallam szövege azonban Ieiegyzésre került nyomtatványok füg
gelékében, vagy kéziratos gyűjteményekben (pl. 'I'elegdí, Kapcsáni, Hajnal Má
tyáS)33. Ezek, s különösen a koraiak, egy nem túl bő, de értékes kőzépkorí eredetű

repertoár megszífárdulásáról tanúskodnak, Különösen karácsonyi és húsvéti éne
keink tekintetében mondható, hogy megvolt már az a közismert. nívós, funkciój á
ban is rögzített törzsanyag, melyre a későbbi nyomtatványok bátran támaszkod
hattak".

Ezek, mint említettük, nagyrészt középkori hagyományon alapulnak. Közben
azonban, részben külföldi ösztönzésre, kikristályosodott a protestáns gyakorlatban
az eddig ismert anyagot nem kiszorító, hanem vele paralel megjelenő új stílus. Sző

végét illetően biblik.us oktató-parafrázisnak nevezhetnénk (elsősorban zsoltár-pa
rafrázisok, az eleinte szöveg- és formahű zsoltárfordítások mellett); dallamuk nem
csak kapcsolatban áll az ún. históriás énekstílussal. de sokszor azonos dallamokat
találunk mindkét típusú szöveggel'", (Ezek nem tévesztendők össze az ún. genfi
zsoltárokkal !)

A népének további sorsát meghatározó harmadik réteg: külföldi dallamok
új átvételéből származik. Ezeket két - értékben különböző - alcsoportra oszt
hatjuk. Az egyik: régebbi, XV-XVL századi eredetű, s most német vagy inkább
cseh-lengyel közvetítéssel hozzánk jutott, a magyar éneklésben hamarosan gyö
keret verő, asszimilálódó dallamok csoportja". A másik réteg: az ellenreformációs
kanció, egy - ízlését tekintve kétes értékű - korszerűsítés eredménye. Szövegben
mesterkélt, tartalmilag közhelyes. dallamában a barokk műzene lecsapódásaként
létrejött, ritmikában-tonalitásban nehezen asszimilálódó anyag-", Belőle kevés tudott
gyökeret verni. Önmagában véve éppen ezért nem lett volna káros, sőt egy kon
certszerű egyházzenei ideállal mérve egyik-másikuk szép szóló- vagy kórustétellé
válhatott. Hatásában azonban végzetes folyamatot indított el: a hagyományos vo
nal föl1azítását hígabb, ugyanakkor mesterségesen konstruált dallamokkal, szöve
gekkel. Túl nagy ár egy kritikátlan aggiornamentóért,

Erdekes szemügyre venni a protestáns énekgyakorlat alakulását is. A graduálok,
.s bennük egy patinás magyar liturgia szövegei, gregorián dallamai használatban
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vannak a XVII. század közepéíg, sőt széles körű igény nyomtatásukat is. lcíváltja-",
Ugyanígy él, s örvend közkedveltségnek a XVI. század közepen létrejött - értékes,
l magyar zenei érzékkel jól egybevágó - "históriás stílusú" repertoár is. A ha
gyományos, ugyanakkor a katolikus repertoárral számos ponton közös, ökurne
nikus'? énekkincs még jó összefoglalást érhet meg egyrészt a Geleji Katona István
Öreg Graduál-jában (gregorián anyag), másrészt a Debreceni és Kolozsvári énekes
könyvekben-P. Ugyanakkor már érezteti hatását egy kettős gyökerű bomlasztó fo
lyamat. Egyik gyökere - mint Csomasz Tóth Kálmán részletekbe menően leírta 
a protestáns papság növekvő műveletlensége és ezzel törvényszerűen együtt járu
relativizmusa és mércétlen, kapkodó voluntarizmusa; másik gyökere a kültölds
áramlatok erőszakos hazai szószólóinak, a racionalista purrtanizmusnak behato
Iása". Az ostromágyú : a genfi zsoltár, bármely érdekes kezdeményezése egy hu
manista szellemű vallási irodalomnak (nem is oly érzéketlen, mint rokona, a ka
tolíkus himnuszköltészetet tönkretevő jezsuita hírnnuszrcforrrr'"), mindazonáltal itt
hon még "intenzív, tartós egyházi használat sem tudta igazán meghonosítani, be
olvasztaní'<',

Ha most e szempontok alapján gyors szemlét tartunk az énekeskönyvek fölött,
azokat így értékelhetjük :

A korali források nemes anyagát az 1651-es Cantus Catholici (CC) megtartja s
hozzá számos szép éneket hoz a históriás típusból is, nem kétséges, hogy élő gya
korlatot tükrözve. Szerepel benne sok jó külföldi átvétel is, noha még kissé élet
szerűtlen, merev lejegyzésben. Ezek aligha szólhattak így az élő gyakorlatban. Meg
jelennek a gyűjteményben az ellenreformációs kanció nyilván divatos darabjai.
Ezek legtöbbje későbbi énekeskönyveinkben már nem kap helyet, s a népi emlé
kezet sem őrzi, jeléül annak, hogy e stílus nem talált visszhangra a népben.

A CC anyagát még meg is haladja a legnagyobb, legértékesebb szövegkönyv,
Kájoni Csiki Cancionáléjának tartalmi és számszerű gazdagsága. Méltatása külön
tanulmányt érdemelne. Nem vitás, hogyaleghagyományosabb, ugyanakkor leg
komolyabb és legerőteljesebb hazai gyűjtemény, sok figyelemre méltó liturgikus,
vagy csaknem liturgikus szöveggel. Sajnos kotta nélkül; dallamainak egy részét
a XVIII. század legkiválóbb gyűjteménye, a Deák-Szentes-féle, részben a népi
emlékezet őrzi.

A Szegedi Lénárd-féle ún. Kassai Cantus Catholici már több bírálatot érde
mel. Sokhelyt másít a törzsanyag szövegein, dallamain is, csaknem mindig az
eredeti rovására-t, Anyagát tovább hígítják a liturgiailag, zeneileg egyaránt mes
terkélt dallamgyártrnányok, divatos átvételelev. Még ennél is tovább megy Náray,
kinek Lyra Coelestise a XVII. század leggyöngébb gyűjteményes", ügyetlen gyárt
mányainak nagy részét nem is találjuk meg más énekeskönyvben.

Nagyobb figyelmet érdemel Illyés SoUári Énekek és Halottas énekek címú
gyűjteménye. Lehetséges ugyan, hogy Illyés itt-ott stilizált a darabokorr'", vagy csak
azok kottaképén. egyébként azonban megőrizte és századokra átörökítette XVI.
századi protestáns-katolíkus közös stílus anyagának egy részét. Még ma is látjuk
az ország egyes vidékein az idősebbek kezében a XX. század elejéig folyamatosan
megjelent újrakiadások valamelyikét, s hallhatjuk utolsó(?) üzeneteit egy tartalom
ban, tartásban, fegyelemben korunknál nemesebb stílusnak. Kissé modernizált újra
kiadása már csak ennek a stílusnak megóvása szempontjából is szükséges volna.

A kisebb gyűjtemények (Turóci, Magyar stb. cancionálék) és érdekes kéziratok
vegyes anyagát csak darabonként, gondos összehasonlítással lehet megítélni. Ön
magukban, más támasz nélkül ritkán tekinthetők megbízható forrásoknakv',

Nem beszéltünk még a "másik vonal", a liturgikus szellemű és formájú, volta
képpen értékesebb nem strófás anyag sorsáról. A protestánsoknál. mínt említet
tük, élt és közkedveltségnek örvendett a XVII. század közepéig, végéig, a "pápista
örökség" elleni meg-megújuló támadások-'' ellenére. A katolikus énekeskönyvekben
ez az anyag rítkábban fordul elő, még a CC is ritkábban idézi, holott egyébként
elég sokat merít az élő hagyományból'v, Nyilvánvaló, hogy akor ízlése kettősen

is ellene fordult. Zeneileg: az új, erősebben menzurált műzene, a harmonikus fej-o
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lődéssel egyidőben a melodikus érzék hanyatlása, a gregoriánnak, mint zenei alap
élménynek elhagyása a pompázatosabb konvent-liturgia, vagy szimpla kántor-li
turgia kedvéért - mindez, ha nem lis hangolta az ízlést ellene, de mindenesetre
másra terelte a szakemberek líigyelmét. Liturgiailag: a Tridentinum állásfoglalása
a latin mellett, s a liturgikus szövegek nemzeti nyelvű használatának protestáns
íze úgyszólván lehetetlenné tette a középkorban megindult folyamat kiterjesztését,
gazdagítását. A liturgilcus szövegek most már inkább csak halvány utalások for
májában kerültek be az énekeskönyvekbe, belekényszerítve a nem rájuk szabott
strofíkus formák köntösébe'!'. Persze a szöveg konkrét mondanivalójának, a tarta
lom és forma egységének kárára, éppúgy, mínt történt nemegyszer az utóbbi évek
hasonló índítékú hazai termésében is.

Ez nem jelenti azonban, hogy az élő hagyományból kipusztult volna ez a ke
ménykötésű, végelemzésben modernebb hatású antif'onális-recitatív stílus, hiszen
másként nem tarthatta volna fenn példáit a népi emlékezet a XX. századig. Hogy
mennyíre bevett gyakorlat lehetett, azt mutatja nemcsak az, hogy az újabb ének
szerzők sem nélkülözhették teljesen, s igyekeztek mesterségesen .Jegyártaní" az
ízlésdivatnak megfelelő anyagból!", de közvetve híradásokat kapunk például a licen
ciátus-gyakorlatban fenntartott, s nagy buzgósággal végzett magyar nyelvű halotti
zsolozsmáról, zsoltározásról stb. is 53.

Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a XVI-XVII. század fenntartotta
az értékes hagyományt: az "antifonális vonalon" a napi használatban, a strofikus
vonalon pedig a jobb gyűjteményekben is. Ezeket néhány újabb értékes dallammal
is gyarapította-t, ugyanakkor olyan mennyiségben zúdította rá egy liturgiailag,
tartalmilag, zeneileg híguló anyag záporát, hogy ennek már nem sokáig tudott
ellenállni az egészséges ösztön és az egyre gyengülő féltő ápolás.

III. A XVIII-XIX. század: a funkcionális szerkezetek felbomlása

Tanulságos lesz e korszak jellemzését a protestáns énekgyakorlat átalakulásá
nak rövid leírásával kezdeni. Csomasz Tóth Kálmán fent említett művében tudo
mányos szempontból igen szépen, egyébként azonban elszomorítóan ábrázolja az
előző században még csak fenyegető, most realizálódó hanyatlást. Az élső sebet
e gyakorlaton a genfi zsoltárok erőszakos bevitele ejtette. Később az egyre műve

letlenebb és ezzel arányosan egyre agresszívebb generáció működése folytán már
1727-ben jelentkezik egy "hebehurgya ínnovácíós áramlat", mely (úgy látszik, nem
is egészen korrekt eszközökkel) elpusztítással fenyegeti az értékeket. A népi ellen
állás azonban olyan erős volt, hogy a veszély egyetőre elmúlt. "De a XVIII. szá
zad alkonyán már nevelődött az a református papi nemzedék, amelyik a követ
kező század hajnalán nemcsak kegyelet és hagyományi érzék, hanem zenei ízlés
nélkül hozta meg a legszebb magyar század legdrágább magyar dallamainak túl
nyomó része fölött a halálos ítéletet" az 1306-os "szerencsétlen énekeskönyv-re
Iorrnban'<'.

Katolikus oldalon, mint láttuk, a XVII. század vége meglehetősen felhígította
a repertoárt. Az énekrend szerkezete azonban - már azért is, mert a tényleges
gyakorlat sok javaslatról nem vett tudomást - szilárd maradt. Nem is lehetett
másként: a nagy paphiányban a Iícenciátusok (feladatukra kiképzett, de felszen
teletlen "deákok", mesterek) csakis a hagyományok talaján tudhatták megtartani.
sőt megerősíteni a nép vallási életét, sokkal jobban, mint a következő század ra
cionalizmussal átjárt, hagyományellenes, s ezzel együtt néptől elszakadt papjai'",
A XVIII. században ez a szerkezet kezd föllazulni. Gyengül az énekeknek, ének
alkalmaknak nagyjából meghatározott rendje és kapcsolata. Szinte bármit bármikor
lehet énekelni, bármi bármivel helyettesíthető. Ezzel kiesik az az erő, mely leg
biztosabban gyakorlatban tarthatta a nívós anyagot; másrészt szabad út nyílik
bármi beáramlására'",

Mi ez a "bármi"? A jozefinista, racionalista, sokszor semmitmondó szöveg és
a XVIII. századi műzenéból alászálló zenei nyelv, melynek sajátossága, hogy mí-
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helyt nem mesterí módon használják, menten banális, együgyű es gicesbe hajló.
Ha már a XVII. századvég divatos anyagáról is azt kellett mondanunk, hogy nép
ének-sziriten nem bírja a versenyt sem a kor magas műzenei stílusával, sem az
-öregebb népének-anyaggal, a XVIII-XIX. század fordulójáról e tekintetben éppen
semmi jót nem mondhatunk. Ezek után érthető, ha énekeskönyveinkben két ten
dencia hadakozik. Az egyik gyakorlatias: a míndennapí használat számára akarja
rögzíteni, kézikönyvbe fogni a tényleges helyi gyakorlatot. Ez az a tendencia, mely
a későbbi gyűjtemények - némi naivitással szólva - "nép ajkáró!" lejegyzett
.adataiban jelentkezik. A másik tendencia: népszerűsíteni az újdivatú jozefinista
kanciót, s megtoldaní, a kántorok, papok dilettáns alkotóvágyát kielégítendő, minél
több új szerkesztrnénnyel.

Bozóki, Szentrnihályí könyvében a két tendencia nagyjából egyensúlyban van.
Az első tendencia legmesszebbmenő érvényesítésére jó példa a legjobb hazai ka
tolikus gyűjtemény: a Deák-Szentes-féle, de hasonlóan kiváló például Fekete
Ferenc kántorkönyve'", s az a megszámlálhatatlan kéziratos kántorkönyv, melynek
összegyűjtése talán még ma sem reménytelen, három-négy évtizede pedig bizonyára
gazdag eredménnyel járt volna'",

A másik tendenciára viszont példa leggyengébb énekeskönyveink egyike, a bencés
Kovács Márk által szerkesztett (nagy önbizalomról tanúskodó, előszóval kibocsátott)
gyűjtemény, tele rosszul lejegyzett, vagy tudatosan megváltoztatott dallamokkal, s
az egész hagyományt negligáló gyenge versekkel.

Külön kell szélnunk a később nemegyszer lebecsült .Tárkányi-Zsasskovszky
énekkönyvről. illetve annak gazdagabb, jó ezeroldalas "szövegkönyvéről", az 01'
genahangokról. Nem kétséges, hogy anyaga sok gyenge, giccses, szövegileg is ba
nális kompozíciót tartalmaz a szerzők és mások tollából (pl. Egybegyűltünk ó nagy
Isten; Aldozattal járul hozzád; Szeretettel jőnek hozzád). Ki kell azonban emel
nünk érdemeit is: nagy gyakorlati tapasztalattal és népismerettel rendelkező, az
egri megye viszonyait jól ismerő szerkesztők műve, mely évtizedekre lett a népnek
(elsősorban a palócságnak) intenzív nevelője: ilyen mély nyomokat egy gyűjtemény

sem hagyott népünk énektudásán. A korábban már halványuló tradíciók maradék
emlékeit hűségesen. elég jó lejegyzésben nyújtja, olykor színte korai folklórgyűj

tesnek beillik. Legfőbb érdeme gazdagsága és gondossága, hogy minden liturgikus
igénynek megfeleljen kora színvonalán (nagyhét, sanctorale, litániák stb.). Ilyen
szempontból - legalábbis igényében - több gyakorlati liturgikus érzéket és élet
tapasztalatot mutat, mint XX. századi utóda.

A XIX-XX. század fordulójának énekgyűjteményei nagyjából az itt bemu
tatott vágányokon járnak. Legfeljebb az egyre sekélyesebb, szentimentálisabb
kántor-szerkesztmények, a kor könnyűzenei ízlésének lecsapódásai (nevezzük a beat
misék elődeinek?) jelentenek újdonságot. Ezek azonban nem ingatták meg gyöke
resen a falvak énekgyakorlatát; azt továbbra is a Zsasskovszky-gyűjtemény ha
tása, a hagyomány többé-kevésbé megőrzött régi anyaga és egy töretlenül to
vábbvitt értékes régi énekstílus (lásd alább) jellemzett.

IV. Az 1931-es énekreform

Ebbe a helyzetbe robbant be az SZVU (Szent Vagy Uram) és a vele kapcso
latos mozgalorn reformja, a népének kultúra ugrásszerű felemelését ígérve, a X.
Pius-féle Motu Proprio és a kodályí felismerések alkalmazásának szellemében. Az
előbb egyesületi kezdeményezésre megjelent (nem hivatalos) gyűjtemény mind több
egyházmegyében lett hivatalosan elfogadott, minden mást vísszaszorttó szabvány,
míanem napjainkban szinte liturgikus könyv rangjára emelt gyűjtemény.

Csak az utóbbi években kezdtek el többen fenntartásokat hangoztatní'", me'ye
kd hallatlanba venni nem lehet. Részletekbe menő elemzesbe nem kívánunk bo
csátkozní, a pro és kontra érveket azonban fel kell sorakoztatnunk:

1. Az SZVU-gyűjtemény legnagyobb érdeme, hogy felfedezte az élő gyakorlat
számára a XVII. századi énekeskönyvekben közlésre került anyag értékeit, s ezek
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felelevenítésével igyekezett kiszorítani a praxisból a később betolakodott selejtes
<énekeket.

2. Ugyanígy megtisztította az előadói praxist bzonyos újdivatú modorosságoktól.

3. A kiadvány előszava olyan világosan s oly komolysággal szögez le csak
nem minden esetben helytálló elveket, hogy ezek ma is iránymutatóak lehetnek, ha
az elvek igen sokszor nem is igazolódnak a tényleges anyagközlésnél, s nem is
épültek be az új generáció tudatvilágába.

4. A reformhoz kapcsolódó mozgalorn eddig nem látott buzgalommal és szer
vezettséggel látott hozzá a felismert értékek elterjesztéséhez. elfogadtatásához, s
először törekedett országos méretekben egy színvonalasabb kántor-réteg kiformá
Iására.

5. El kell ismerni azt a sokoldalú és munkás erőfeszítést, mellyel a kóruskul
túra föllendítésében Kodály elképzeléseit megvalósításhoz segítette a mozgalom,

Másik oldalon azonban túlbuzgó fellépésével megtörte. elakasztotta a sok év
százados folyamatosságot. Nem megjavítani törekedett az élő gyakorlatot, hanem
elsöpörni, s egy papírról életre keltett énekköltészetet állítani helyébe, Kodály meg
győződése ellenére (bár rá hivatkozva), aki szerint kultúra, hagyomány "másképp
nem adható át, mint élő lényről élő lényre, szemtől szembe való találkozással'<".
Ha ehhez hozzávesszük nemcsak a kihagyott, de a közlésre került anyagót illető

fogyatékosságokat, nem kerülhetjük el a kontra érvek fölsorclását'f sem:

1. A régi gyűjtemények felhasználását nem előzte meg kritikai értékelés. Lát
tuk, hogy régi énekeskönyveink igen különböző jellegűek és értékűek. így jó for
rások jó darabjai mellett'é sok gyenge is került be, csupán "ősisége" révén'é, Ös z
szehasonlító rnunka híján a dallamválogatás nermája a szerkesztők egyéni ízlése
volt. Ugyanerre vall, hogy a szerzők variánsellenes álláspontja mellett is jó pár,
különböző forrásokból kiírt, különböző értékű változat került be66•

2. Míg a későbbi forrásokból (főleg Zsasskovszkyból) nem kerültek be köz
ismert, hiánypótló darabok", ugyanakkor bőven került át megalkuvásként a
XVIII-XIX. századnak sekelyesebb írodalmábóls''.

3. Az értékes és a megtűrt anyag között nincs meg a szükséges megkülönböz
tetés. így az előbbi révén az utóbbiak is az "őS!i magyar értékek" glóriájában kezd
tek ragyogni. A kétféle anyagót a gyűjteményt ténylegesen használó gyakorlati
emberek nem képesek szétvélasztaní'", s a valóban értékes anyag elterjesztéséért
nem dolgoznak olyan hévvel, hogy az gyökeret verhetne. A kisebb ellenállás irá
nyában haladva jó dallamok nem kerültek használatba?', míg abeengedett seké
lyesebb anyag akadálytalanul, sőt most már szentesítve burjánzik tovább.

4. Annak ellenére, hogy Kodály ismételten rámutatott: a régi kottázás csak
vázlat, a valódi hangzást az élő hagyomány jobban őrzi, az SZVU szerkesztői min
den esetben a régi forrásnak adtak igazat az élő hagyomány tanúsága ellenére. így
például merev, élettelen ritmusok?', nehézkes dallamfordulatoki? kerültek be
olyan dallamokba, malyeket a nép szívesen énekelt, de a régi forrásoktól kissé
eltérő módon (akár mert a régi lejegyzés esetleges, illetve pontatlan, akár mert
azóta is dolgozott a dallamon a közhasználat csiszoló, alakító ereje).

5. A helyi hagyomány lélektani, művészí, előadásbeli [elentőségét figyelembe
nem véve az "országos egység míndenáron" jelszavával egyetlen, írásos változatot
választott ki, s minden mást kíírtásra ítélt.

6. így egészen furcsa helyzet állt elő: a falu nem énekelhette tovább jól ismert
saját változatát, az újjal viszont nehezen barátkozott'", A kántorok jó része 
Budapesten kitanítva, helyismeret nélkül - ebbel arra következtetett, hogy ezt az

-éneket nem tudja vagy nem szereti a nép, s így elhagyta. Most már a gyakorlás
nak, s a fiatalabbak spontán bekapcsolódásának kényszerű hiánya valódi feledésre
ítélte ezeket a dallamokat, melyeket pedig az SZVU nélkül talán életben tartha
tott volna a gyakorlat.
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7. Az élő gyakorlat negldgálása jó pár értékes ének elejtését eredményezte'ö,
A hasonló funkcióban nyomukba lépett énekek nem értek fel velük75. A kihagyás
Iegbántóbb a recitatív, antifonális, gregorián-jellegű típusoknál?", melyekre igazi
liturgikus magyar ének megalapozását bízni lehetne. Mavel sokak hiedelrne szerínt
ilyeneket énekelni népünk nem képes, a prózai formájú szövegek később egymás
után kényszeríttettek a strófás népénekek anti-liturgikus kalodajába.

8. Míg a régi énekeskönyvek dallam-verzióit legtöbb esetben forráskritika nél
kül elfogadták, a régi, nemes és tartalmas szövegek ugyancsak mostoha elbánás
ban részesültek. Tegyük egymás mellé a régi könyv szövegét s az SZVU megfe
lelő verseit: a különbség tartalmi és stiláris szempontból egyaránt ijesztő. Ritkán
elégedik meg az SZVU a szöveg szerény, igazolható modernizálásával, többször
stílusba és mondanivalóba hasítóan korrigál, még többször egyszerűen új roman
tikus, szentimentális vagy szecessziós ízű, a dallamhoz kevésbé illő versezettel vált
ja föl a régít?".

9. Az SZVU anyaga s annak elrendezése liturgikus szempontból már a maga
korában sem felelt meg a követelményeknek. Anyaga igen hiányos (Sanctoraléjából
pl. hiányzik Szt, Mihály, Szt. István mártir, Lőrinc, Keresztelő János, Mária Mag
dolna, valamint a communis-énekek az egyes csoportokból), szorosabban vett li
turgikus anyag egyáltalán nem szerepel. Elrendezése is (puszta ábécérend az egyes
csoportokon belül) nélkülözi a funkció-érzéket.

10. Az SZVU elterjedesén dolgozó mozgalom halálos sebet ejtett a hagyomá
nyos magyar énekmódon. Közvetve azzal, hogy a teljes repertoár gyors kicserélésé
vel megingatta a nép éneklési kedvét és biztonságérzetét. Közvetlenül pedig azzal,
hogy poszt-racionalista szemléletével kigúnyolta és eltiltotta az érzelmi felfoko
zottságot és gazdagabb dallammonetet szolgáló "cifrázott", "hajlított" ornamens
énekrnódot, németes korálideálja pedig az "egyöntetű", egyenletes negyedmozgás
sal (gyakorlatban a szükségtelen és érzéketlen vezényléssel) kiölte az értelmes és
átélt szövegrnondást, a prozódíaí "problémákat" megoldó szabadabb rrtmust'", par
landót, valamint a hagyományos tempó-érzéket. Igy az egyházi és világi népzene
által egybehangzóan igazolt, hitelesebb magyar éneklési stílust hidegebb, szárazabb,
egyhangúbb énekmód váltotta fel, az éneklési kedv érezhető kárára. Ez mutatko
zik a legnagyobb hibának, mert minden mást korrigálni lehet idővel, de ha a ha
gyományos énekmód folyamatossága megszűník, azt már kottából föltámasztani
nem lehet. Megmentésének egyetlen módja, ha e kántorgeneráció helytelen men
talitásából származó akadályokat elhárítva az utolsó nemzedék (a ma 50-70 éve
sek) pár év alatt még átadja tudását az utána következőknek.

ll. Utolsó észrevételünk az SZVU kíséreteit illeti. Ritmikailag a "minden hang
hoz új akkord" elve (sőt nemegyszer nyolcadonként új akkord) még nehézkesebbé
tette az énekmódot, különösen mível az új generáció hagyomány-adta érzék híján
a kottához való kínos ragaszkodást tekintette egyetlen mércének. Az éneket nem
kísérni, hanem vezetni akarta az orgonával. Másrészt a kíséretek stílusa, a XVIII.
századi korálhagyomány poszt-romantikus újraköltése többnyire stiláris ellentétbe
került a dallamokkal. Lett légyen akármilyen jellegű és stílusú a dallam, minde
nütt ugyanazt a modulációkkal túltömött. szígorú négyszólamúságban végigszer
kesztett (amellett a legtöbb kántornak technikailag túl nehéz) kíséretet kapta. A
mű összhangzattaní példagyűjtemény lett, s a harmóniai elem kiemelésével a dal
lamvonal mondanívalója háttérbe szorult,

Voltaképpen a gyűjtemény minden darabja elemző tanulmányt kívánna. 11
lusztrációképpen egyetlen példát idézünk. A gyűjtemény 8. dallama a Magyar Can
c:ionale egyik darabját elevenítette föl. Eredeti, tartalmas szövegét (E világot Ádám
hogy elveszté) újjal váltotta föl. Elég lett volna az eredeti szöveg alapján utána
kérdezni falvainkban az éneknek, azonnal kiderült volna, hogy a közlés hibás le
jegyzéserr alapszik. A közismert dúr-dallamot a szerzők mollba fordítva vették föi,
háromsoros formáját pedig négysorosnak nézték. A hibára futó összehasonlít6
munka is fölhívta volna a figyelmet: énekeskönyveink egész sorában megtalálható
a dallam helyes lejegyzésben79•
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·V. Az sZVU-tól máig

Említettük, hogy az SZVU-t létrehozó mozgalom komoly erőfeszítéseket tett
egy jobban képzett egyházzenész-generáció kinevélésére. Nem az önfeláldozó ve
zetőkön múlt, ha ez nem sikerült. A háborús években nem lehetett kiteljesíteni a
megindult jó kezdeményezéseket, s igazi eredményt csak két-három évtized za
vartalan munkája árán lehetett volna remélni. Az meg a mozgalorn eredendő gyön
gesége volt, hogy igazi Iiturgtkus funkcióra nem nevelhette tagjait.

Erre a generációra várt, hogy megfeleljen az új időkben felmerült feladatok
nak. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a légkör zenei, még inkább tartalmi szem
pontból világszerte az igénytelenségnek. dilettantizmusnak kedvezett, s a szak
emberek növekvő elkedvetlenítésére és elidegenítésére vezetett, kik a "gyakorlat
embereinek" amúgyis terhére voltak.

A sokszor megtárgyalt Collectio Rituumot most nem érintve, elég a számos
Ordínáriumra és az Olvasmányok Könyvének énekanyagára hivatkozni. A köz
használatba kerűlt Ordináriumok - Kodályét kivéve - zenei mércével alig mér
hető szerkesztmények, s nemcsak zenei értékben, de szellemükben sem felelnek
meg a követelményeknek. Az Olvasmányok Könyve többet igyekezett tenni 
amennyire a szerencsétlen fordítások engedték - egy logikus továbbfejlesztés ér
dekében, de hamis prozódiai és lélektani elvei, valamint az anyagismeret hiánya
növekvő konfúziót eredményezett.

Mindkét csoport legvilágosabb tévedése az a balhiedelem, hogy a magyar
népének hagyomány nem más, mint az SZVU-ban lefektetett strofikus kancíó, Né
pünk más típust - úgy vélik - nem is képes énekelni, s akkor járnak a hagyo
mány vonalán, ha mindent (ordináríumot, zsoltáréneket stb.) ezekből állítanak elő.

Holott a liturgikus anyag csaknem kizárólag prózai szövegekből áll, s formai meg
felelője zenében a szabad ritmusú parlando recitatív vagy antifonális stílus. Ezt
strófás énekből előállítaní : fából vaskarika.

Az elmondottakból világosan kiderűl, hogy a népének-hagyománynak két ága
van: egyik az eredendően paraltturgikus szellemű, de három évszázadon át szám
ban kiterebélyesedett, a néphagyományban mélyen gyökeret vert strófás kanció,
melynek megőrzése kötelesség, minthogy ami van, birtokon belül van azzal szem
ben, ami lesz, illetve lehet. A megőrzés érinti az SZVU darabjait is, ahol és
amennyiben élő használatban vannak, de kiterjed az onnan kihagyott értékes dal
lamokra, varíánsokra, melyek ma még az utolsó nemzedék révén élő folyamatos
ságban is megrnenthetők. Különösen olyan magyar vidékeken nagy a felelősség,

ahol még Kájonít, Illyést tareia kezében és fejében egy-két öreg. Ez természetesen
megfelelően rendezett, válogatott, modernizált újrakiadás nélkül aligha megvaló
sitható. Mindamellett két tényt le kell szögezní : 1. Bármily értékes anyaget gyö
kereztetett meg az SZVU, az általa meghonosított énekstílusban semmi olyan ér
ték nincs, mely gondozásra érdemes lenne. 2. Tudni kell, hogy a kanció ereden
dően nem liturgikus ének, hanem népájtatossági jellegű, s tartalmilag az marad,
még ha rubricisztíkailag Introitussá stb. deklarálják is.

A magyar népének másik oldala: a gregoriánból kisarjadó, magyarra asszi
milált, liturgikus szellemű nem strófás népének. Kialakulásának folyamata éppen
csak megkezdődött, de a népi emlékezet e keveset is fönntartotta az utókornak 
míntául, Világos, hogy az új igényeknek legjobban megfelelni a XVI. században
megszakadt szál újrafelvételével, a csírában maradt fejlődés kibontásával lehetSo.

Más kérdés, hogy az énekhagyomány megújítása időszerű-e, vagy ki kell-e
várni, hogy egy következő nemzedék mondjon ítéletet megfelelő távlatban a 60
70-es évek hangadó nemzedékéről? Hadd idézzük a tárgykör egyik legkiválóbb
mesterének, a nemrég elhunyt nagyhírű zenetörténésznek. H. Angiesnek szavait:
.,Csak azt lehet kívánni, hogy a bizonytalanságok és túlzások e kora után újra
helyreállhasson az az egyensúly, melyet az egyházi okmányok óhajtanak: alkotni
és megtartaní, nem megsemmisíteni!"
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ID, 14, 33, 40, stb. - 38. Geleji Katona István: Öreg Graduál, 1636. - 39. Mind
két részen használatosak pl. Krisztus, ki vagy nap; Irgalmazz Úristen; Az Úristent
magasztalom; Parancsolá az Augusztus császár; Atyának bölcsessége; Dicséretes
ez gyermek; Mikoron Dávid; Adjunk hálát mindnyájan, stb. Lásd RMDT. I. kötet
ben. - 4D. Ismertetve RMDT. L-ben. - 41. RMDT. I. 36 és passím. - 42. S.
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cenciátusi intézmény Magyarországon. Bpest. 1921. 38-4D. - 54. Pl. Passionem
Domini ; Szép violácska (vö. Magyar Népzene Tára, II. 4D2-4. sz.!) - 55. RMDT. I.
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Türkenherrschaft in Ungarn. Münster. ]96D. 148. - 57. A nivókülönbséget jól mu-

246



tatja, ha összehasonlítjuk pl. Kájoni karácsonyi alaptételeit (Gyermek születék;.
Hálát adjunk - sequentia; Nagy örörnnap ; Dicséretes; Im mídőn mindeneket) a
XIX. századi gyakorlat "standard" darabjaival (Mennyből az angyal; Pásztorok;
Dicsőség; majd még lejjebb: Fel nagy örömre; O gyönyörűszép, stb.). E folyamat
végkifejletét jól illusztrálja a németek 1969-es énekeskönyve, mely már az egyházi
év "megkötöttségeit" is elveti. Musik und Altar 23(1971), 114. - 58. Szeged, 1823.
- 59. Vö. Petró S.: A magyar nyelvű egyházi ének középkorí emlékei. EPhK
65(1941). 275-6. - 61. Teológia 1969-70. évfolyamaiban - 62. Visszatekintés II.
232. - 63. Nem mondjuk természetesen, hogy valamennyi itt felsorolt kívánalom
már a szerkesztés korában kielégíthető lett volna, s hogyaszerkesztőket kellene
mulasztással vádolni. - 64. Pl. 6, 96, 119, 192, stb. - 65. Pl. 185, 40, 78, stb. 
66. Pl. 43=46; 54=247; 68=242, stb. - 07. Pl. Jézus szenvedéséről; Dicsőség és.
jicséret; Lamentáció; Magnificat; Szt ... hitvalló magasztalására; Krisztus első hit
bajnoka; Köszöntünk kisded vértanúk, stb. - 68. Pl. 83, 225, 226, 221, stb. - 69.
Jól illusztrálja az újonnan megjelent első hittankönyv verseinek dallamválasztása.
- 70. Pl. 54, 6, 167. - 71. 5, 53, 204, stb. - 72. 87, 81. - 73. Ilyen - néhol más
szöveggel közísmert, de SZVU változatban lassan feledésbe merülő - énekek pl.
Menj el sietséggel (=294); 242; 5 (űdvözlégy szent szűz és Hozzád emelem); 152
(Jézus a rád emlékezés; 251, f (O életünk végóráia) ; 95 (A pünkösdnek jeles nap
ján); 81, 289 (Magas hegyén); 8 (dúrban, eredeti szövegével) ; 67, 53, 269 (Mí gyarló
emberek szöveggel is Hamvazószerdára), 247. - 74. Pl. Elmúlt az óesztendő: Örülj,
örvendezz szent szűz; Seregeknek szent Istene; O jöjj, ó jöjj; Ma született a mi:
Urunk; Krisztus, ki vagy nap; Gonosz kegyetlen Heródes; Mivel már besetétedett;

. Királyi zászlók lobognak; Kiment Jézus éjszakára; Lehullott a Jézus vére; Ki
mondták a szentenciát; O siralom, ó fájdalom; Az Istennek szent angyala; A fé
nyes nap immár lenyugodott; Mostan kinyílt; Nékünk születék ; Betlehem, Betle
hem; Jézus szenvedéséről; Jézusomnak kegyelméből; Mint a szép híves patakra;
Krisztus Urunknak áldott születésén; Előttünk tündöklik Jézus Keresztje; Harc
ember élete; Mikor Máriához; Azért ezt a nagy szentséget, stb. - 75. Pl. Ke
resztúti énekek cseréje; Vexilla regis; Sicut cervus, stb. - 76. Psalmodia, Magni
ficat, lamentáció, "zsolozsmák", litániák, stb. - 77. Pl. 34, ill. 3, 13. - 78. Mely
nem tévesztendő össze a joggal gáncsolt cigányos szabadossággal. - 79. Lásd Papp
G.: i. m. 29. sz. és 444. old. - 80. A nemes hagyományok megtartása ill. a li
turgikus szellemű ág továbbfejlesztése irányában eleddig egyedül az Elsőáldozók
Hittankönyve tett igen szerény kezdőlépést.

SZALATNAI REZSO

HVIEZDOSLA V
Az elmúlt őszön volt ötven éve, hogy meghalt Hviezdoslav, a szemszád szlo

vakság legnagyobb irodalmi jelensége, akinek munkásságát lényegében áttekint
hetően ismerjük magyar forditásokból is. De egész életműve többet mond, s rend
kívül jellegzetes. Azonkívül szembetűnő, hogy alkotói kedvtelésében. s művalődés

szemleletében igazságos kritikai érzékkel, de sajátos értékrend-tudattai ragaszko
dott a magyar kultúrához. Nem lehet felidézni a Kárpátokból tisztább patrióta
hangot, mínt az övé. Pedig Hviezdoslav élete és munkássága Magyarország törté
nelmének arra a korszakára esik, a xrx. század második felére s századunk nem
teljes két évtizedére, amikor a szlovák nyelvterületen nem akadt egyetlen egy
szlovák középiskola, s a szlovák irodalmi művek elenyészően kis példányszámban
jelentek meg. Mégis Hviezdoslav költészete szabadon fölmagasodott az anyanyelvi
tájori s töllobogott, mínt a juhászok pásztortüzei a hegytetőkön. Hviezdoslav egy
életen át dialógust folytatott magyar költőkkel. Szülőföldjéről írt nagyobb versé
ben szembeszáll Petőfi Alföld-imádatával. a hegyvidék tájeszménvét rajzolja, ahol
minden fű gondolatok fénye, templomoszlop a hegyorom, az erdőből kórus zeng s
a völgyekből "a munka szent imája morajlík az égig". Hviezdoslav Petőfi halála
kor született, s három évre Ady halála után halt meg.

Csehszlovákia még megnyitotta neki a közéleti érvényesülés kapuját, ódával
köszöntötte a Habsburg király helyére lépő népfít, T. G. Masarvkot, megjelenhe-
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tett Prágában az új állam nemzetgyűlési tagjaként, még jelezhették elmeszesedő

.szívének, hogya nemzet gondoskodik halhatatlanságáról. A költő tájékozódó ér
zé sei azonban változatlanok maradtak a szerény életétől elütő, mozgalmas, fény
ittas három utolsó esztendőben. Nem érzett kárörömöt a régi ország összeomlása
láttán. A valódi szlovák sérelmeket szemébe mondta a magyar kormányzatnak,
amelyet élesen különválasztott a magyar kultúrától s a magyar nemzettől, mint
senki más a nemzetiségi írok közül, Messze hegyei közott Adyval érzett együtt a
forradalmasan átalakuló, igazságosztó s egyenjogústtó országért. Váteszi költő volt,
akár Ady, prófétikus erővel fejezte ki népe kínját és gyönyörét, a táj és Isten
fegyelmezte szelídséget. Nobilis nyugalom sugárzott magatartásából. Betegágyánál
orvosai között ott hajlongott Albert Prazák. a fürge cseh írodalomhístoríkus, ké
sőbbi pozsonyi egyetemi tanár, aki följegyezte a beteg ember minden szavát, s ha
lála után rendezte a hagyatéket. Nekem Stefan Krcméry, a Hviezdoslav-tanít
vány mesélte, hogy a költő Arany balladáit olvasta halála előtt, dicsérte környe
zetének a kompozíció tökélyét, az Arany-kötetet úgy kellett kitépni kihűlő ujjai
közül. De Prazák negyedfél évtizeden át nem tette közzé Hvíezdoslav-monográ
fiáját, holott a szlovák tanár-nemzedéknek, melyet oktatott, aligha adhatott volna
szebb ajándékot s emlékeztetőbbet ennél. Alighanem az anyag magyar vonatko
zásai miatt zárta el kéziratát. Csak kevéssel halála előtt, immár a szocialista Prá
gában jelentette meg, amit följegyzett a szlovák poétáról. Hviezdoslav magyar
verseit azonban még ennél is később adták át magyar kutatónak. Kis nemzeti
kultúrák féltékenyen őrzik zárt egységüket, melynek összetevőit nem szokták át
vinni idegen irodalmakra. Főként, ha ez az idegen irodalom azé a szomszédé, aki
vel ezer éven át egy országban éltek, századokon át azonos szellemi éghajlatban.
sorsban és kedélyállapotban. A szlovák irodalom természetes elhelyezését azonban
nem bántotta, hanem szilárdította a magyar irodalomhoz fűződő hajszálgyökérzete.
Eppen Hviezdoslav sui generis szlovák költészete a példa rá.

Aki megismerni kívánja ezt a költöt, Goethe ismert tanácsa szerínt, szülőföld

jére kell elmennie, sőt darab időre ott kell eltanyáznia. Semmit nem értünk meg
Hviezdoslavból, ha nem gondolunk szülőföldjére. A költő azonosodott szülőföld

jével. Ez a Vidék az Árvai medence, a régi Magyarország legészakibb megyéje,
mely oromként magasodik fel Trencsén, Túróc és Liptó között; északon és keleten
lengyel medencékkel határos a szélkaszabolta vidélc Az 1725 méteres Babia Góra
messzire veti az országhatárt őrző hegy árnyékát, északon. Délen is óriás sziklák
őrzik bejáratát, Kralovánnál, a Vág partján, ahonnan balladikus tutajok indultak
le a Dunáig. A vonat alagúton bújik át Liptóból Arvába, mint egy sátorba. Az
Árva sziklakapuban ömlik a Vágba, mint két türelmetlen szerető, büszke smaragd
hullámok fehér fodrokkal a tűlevél-barnák közé. Ifjúságom idején, amikor első íz
ben arra jártam, a sebes Árva vizében megszámlálhattam a paprikapettyes pisztrán
gokat s a hószín szíklákat, melyekre akkor nem ragadt rá még semmi gyári kosz,
fénylettek a szűz vízben, mint roppant élckövek. Az országhatárt hordó gránit és
homokkő-öv, s a medencét átszelő két Magura csupa illatos fenyves. Gyermeki
öröm fogja el az embert a rengeteg gomba és szamóca láttán. Eső után a völgyek
ből tengeri áramlatként ömlik a felhő, lomhán és sűrűn. A levegő tiszta, mírit a
krístály. Á folyó és patakjai s az utak mínd dél felé sietnek. Hviezdoslav születé
sekor az árvai rengetegben farkasok és medvék kóborottak még. A medence kö
zepén kevély mészkőszirten mesebeli vár, egymásra rakott három várudvarral,
bástyákkal, tornyokkal, sárga, mint a gólyahír, az árvai feudalizmus jelképe, né
zegeti magát az Árva vizében, mint egy tükörben. A várral szemben zöldellő lankán
húzatta karóba Ifécs egyik tábornoka az árvai kurucokat, Thököly híveit, akik a
sodort bajszú Pika Gáspár vezérlete alatt elfoglalták a várat, de benn rekedtek,
míkor körülvette az osztrák had. Később Rákóczi kurucai vitézkedtek Arvában,
maradt róluk meghitt nóta, melyben a magyar szavak ölelkeznek a szlovákokkal.
Azt mondja a nóta, hogy az árvai kurucok ciIra zászlóval jártak Rákóczi vitézei
ként, s "magyarul szpíváltak", vagyis énekeltek.

Árva vára azóta múzeum, levéltár, könyvtár és kripta, urai, a 'I'hurzók, nyu
gosznak benne. Van itt templom, malom, kút, kősziklába vájt pincék és börtönök
s alagút, ha menekülni kellett. Fölmásztam létrákon a fellegvár tornyába, a szíkla
csúcsára, ahonnan végiglátni egész Arvácskán, a Felvidék felföldjén. Végtelen
csend és békesség sugárzik a zöld rengetegből s a kék égből. A kis fal vak és
puszták, mint kopott rézkrajcárok hevernek a harmatos kövér fűben. Arvában
nincs város, csak csepp mezővároskák, a megyeszékhely, Alsókubin is csak meiő

varos, Hviezdoslav gyermekkorában alig ezerháromszáz lakossal. Ez a kis megye-
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ország jóformán teljesen a Thurzóké volt, hat mezőváros és nyolcvan falu. Az utol
só árvai várúr, Thurzó György, a nádor, meghagyta végrendeletében, hogy birto
kát ne darabolják fell hanem tartsák meg együtt az egészet, csak a jövedelemből

osztozzanak az örökösök. Igy jött létre két századra a híres árvai uradalom, het
venezer hold erdő. s ezer hold szántó, egy mintaszerűen igazgatott nagybirtok,
melyet Arvaváralján vezettek a prefektus és tisztjei. A jövedelemből nemcsak az
Esterházyaknak, Zichynek és Pálffynak jutott, hanem pottyant az árvai kisneme
seknek is, akik a néppel elvegyülve éltek, soha nem hagyták el megyéjük hatá
rát. Zárt vrilág volt ez amegye, területén nem tartózkodott katonaság, csupán AI
sókubinban volt egy kis gyalogos komandó, a szabadságos katonák végett. Csodá
latos közbiztonsága lehetett.

Magyarország búzatermő és szőlőérlelő vidékein sóhajtottak. ha szóba került
a szegény Arva, a zab és krumpli hona, az ország árvája, akit folyton segélyeztek.
ha jött a hír, hogy Árvácskát végigkaszabolta a lengyel szélvihar, vagy kiöntött
a folyó s elorozta a szántok földjét. Míkszáth népe fejbólogatva idézte Hunyadi
Mátyást, aki Péter kalocsai érseket, hűtlen kancellárját e szavakkal vitette az
árvai várba: Arva fuisti, Petre, árva eris et in Arva morieris. A valóságban Arva
szlovák jobbágy népe, költőnk ifjúsága idején nyolcvanötezer lélek, s háromezer
nemes, a jobbágyokkal szinte egysorsú bocskorosok, széles látókörű, ügyesen gaz
dálkodó, roppant élnitudó lakosság volt. Idegenekkel érintkezni képes, vállalkozó
szellemű néppé fejlődött a hegyek közott. A miridentudó Fényes Elek 1837-ben
megjelent Magyarországában iparkodónak nevezi az árvaiakat földmívelésben s
fáradhatatlannak spekulációban, vagyís kereskedésben. Tutajaikat leúsztatják Ko
rnáromíg, sőt Pestig, nagyszerű gyolcsukat. az árvai vásznat széthordják egész Ma
gyarországon, de ott találhatók agyolcsos árvaiak Balkán városaiban, a Krím
félszigetén, Moldovában is a vásárokon. Gabonáért leszekereznek a kisalföldi vá
rosokba, sertésekért Gömörbe, sóért Galíciába, lovakért a Tisza mentére, s viszik
termékeiket, a sajtot, vajat, túrót, olajat, borovicskát és mézet, mely sötétbarna,
mint a fenyőtörzs, ízében az erdei virágok száz illata. Dicséri Fényes a tizenhét
árvai utat, melyek a hűvös megyét összekötik szomszédaikkal. A szekeresek bo
nyolították le a postát is, mert postahivatal az egész megyében csak Alsókubinban
volt, az is "gyalogposta". A legk_özelebbi lovas posta Rózsahegyen található, de oda
majdnem ezer méter magasságban vezet az országút. Ha lehullott a hó, álomfüg
göny húzódott Arvára, mely csak tavasszal lebbent fel.

A kőlábú, szálfákból barkácsolt házakban méhkaptár-élet folyt. Thurzó György
1592-ben útra kél Arva várából. Egy hegyi faluban, már Trencsén megye szélén,
Zázriván, felhőszakadás elől egy jobbágynál húzódik meg, s tüstént levelet ír, sze
relmes levelet ifjú feleségének, Czobor Erzsébetnek a várba. A levél utolsó bekez
dése így szól: "Irtam Zázriván, füstes házban, tehenek, borjak és bárányok rívásai
közt, malacok, ludak, tyúkok közett, számtalan gyermek sírási közt". Az Alföldön
török kézben, vagy a Felvidéken osztrák kapitányok szorongattatásában nem tá
rult ilyen bőség-kép a magyar jobbágy házába bekukkantó vándor elé. Friss szél
repked a faházak között, a tüdő mélyebben szívja a levegőt, az árvai ember köny
nyen lépked, holott csak káposztát, krumplit és az árpa- meg a zabliszt keve
rékéből sütött kalácsot eszi. ,Úgy mennek a hegynek fel, mint a kötéltáncosok. A
gyolcsosok milliókat hordtak össze, az üvegesek bejárták az Alföldet s a Dunán
túlt. Csupa izmos férfi, úgy megült a lovat, mínt egy huszár. Nem alázatos haj
bókolók. Ezekből a hla-barna faházakból rajzanak ki a szepest püspök kispapjai
is, Móricz Zsigmond itt járt két évvel a Felvidék leválása előtt, beszélt ezzel az
önérzetes néppel. "Mind hatalmas legény, mind okos és ravasz, éles és kutató píl
lantású. Nem lassú gondolkodású; inkább villámgyors felfogású emberfaj ez 
írja. - A csöndes szemlélődő tót fajnak derék kivírágzása van bennük ... szemlél,
tanul, csodálkozik, minden erejével kifelé igyekszik, kinyújtja a szellemi csáp
jait." Fényes Elek közli, mekkorák II jobbágytelkek, négy osztályúak. a negyedik
ben negyven hold szántója van a jobbágynak.

Ezen a területen nőtt fel Hviezdoslav.

Alsókubintól északra kis séta Felsőkubin, Arvácska kis falvainak egyike, de
neve van, az 1850-es Hármas Kis-Tükör is említi, pedig mindössze hetet sorol
fel az árvai falvakból. Fényes Elek kis képet rajzol Felsőkubinról, elmondja, hogy
"tót falu, 45 katolikus, 476 evangélikus és 14 zsidó lakossal", Nem tartozik az ár
vai uradalomhoz, kísnemesek dorníniuma, .,több csinos urasági Iakházzal", Van
katolikus temploma, melynél Szenthárornság napján vásárt tartanak. Jelentős er
dővel rendelkezik. Földje olyan napfényes, hogy megtermi a búzát is. A falu
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felett egy régi vár omladéka. Nemes földesurai: a Kubinyi, Meskó, Ivanovics, 01'
szágh, Gazda és a Koroda családok. Nem tudom, mekkora vagyonnal éltek itt Mes
kóék vagy Kubinyiék (akik közül az egyik, Kubínyí Miklós, megírta Arva vára
ruonográttáját), de benéztem Országnék portájára az említett ifjúkori nyáron, ami
kor szlovák szóra Alsókubinban vakációztam, mint hatodikos gimnazista. Ebben a
házban született ugyanis amaz Országh Pál, aki Hviezdoslav néven ismeretes a
szlovák irodalomban. Amilyen zárt kör az Arvai medence, ugyanolyan volt 01'
szágh Pál élete. Felsőkubinban született, Alsókubinban halt meg, ott is van elte
metve. Eletének egyetlen vargabetűje is árvai, felköltözködött Arva északi szö
gébe, Námesztóba, ahol nem laktak hétszilvafás nemesek, csak a bocskoros, gyapjú
nadrágos, gombakalapos nép hullámzott, s még nagyobb hegyi csönd és magány
vette körül, mint a két Kubinban, A nemesi porta Felsőkubinban míban sem
különbözött a szomszéd nem nemes parasztok zsindelytetős faházaitól, amelyeken
kemény sincs, a szabad tűzhely füstje három-négy kifeszített zsindelyen tekereg
el a tető fölött. Az ajtó zárva volt, nem lakott itt senki, csak az ablakon tudtam
bekandikálni, A legegyszerűbb paraszti berendezést pillantottam meg. De amint.
megfordultam, szembe meredt velem a Chocs szíklacsúcsa, ezerhatszázhúsz méte
res hegyorom; magabiztosság, erő és a fölfelé törés jelképe, az árvai le~kek ne
velője. Ennek a nevelésnek semmi nem állott útjába.

Az árvai nemesi családokról azt írja Fényes, hogy magyarul beszélnek, vagyis
összetartó szilánkjai annak az una aedemque nobilitasnak, ami Magyarország szá
zadain át a nemzeti társadalmat jelentette a hűbéri rendben. Móricz Zsigmond
egyik árvai írásában feljegyezte a megyeí nemes urak beszélgetését. Az édesgyö
kér-ízű tót kiejtés ez, melyet Mikszáth műveiből ismerünk, de Móricz hívebben
lágyítja a mély hangokat. Az árvai uracskák nevetnek a szem sarkából csippentve,
hogy becsapták Pestet az árvai ínség legendájával, s húzzák az "á" hangot. 01'
szágh Miklós úr, aki ugyanolyan kisparaszt, mínt szomszédai, eimét és címerét őrzi

ugyan, de magyarul alig tud valamit, s felesége, a nemes Medzihradsky-Iány,
ugyancsak. A magyar vezetéknév ne tévesszen meg senkit, a szlovák nemzeti ocsú
dás kora, a XIX. század első fele, hemzseg az eredeti magyar nevű szereplőktől,

nem kivétel a XX. század szlovák társadalma sem. Országb Pál szlovák fészek
melegben nő fel, erejét a szlovák életszemlélet sajátos hagyományaiba ereszkedő

evangélikus gyökerekből szívja. Országhék a Tranoseius cseh egvhází dalait zen
gedezték, s a kisfiú éppúgy dolgozott az apai földeken, mint testvérei. De tanító
ja, édesanyja rokona, megmagyarázza a szülőknek, hogya fiú kivételes tehetség,
kár volna parasztnak hagyni. Derű, kedvesség, önbizalom érzései áramlanak szí
vében, gimnazista lesz. Csepp távolságra, Lestinben, egy öt évvel fiatalabb fiúcska
kergeti a lepkét a fenyők alatt, Reviczky Gyula, "anyja" udvarháza előtt, a Zrnes
káll-kertben, Az elkártyázott Vitkócról, Nyitramegyéből, hurcolkodott fel Reviczky
Kálmán ide, gazdag felesége maradék birtokára, árvaiak ők is, sőt Gyula igazi
anyja, Bálek Veronika is árvai, jablonkai, vagyis észak-árvai. A kis cselédlányt
lerázták magukról Reviczkyék, amikor otthagyták Vitkócot, de a lány egy nap
elszökött a nyitrai vidékről, felgyalogolt hazájába, odalopakodott a Zmeskáll-kúria
kertjéhez, nézte a fiát és szólongatta, Ezt 'a képet párhuzamosan kell elképzelni a
felsőkubini fiú játékával a nyári füvön.

A család fölemeli a fiút s mintha óriás mese-kezére adná, Miskolcra küldí
gírnnáztumba, a fiú apai nagybátyjához. aki jómódú szabó a magyar városban, A·
tizenhárom éves árvait beíratják az evangélikus gimnáziumba. Miskolc a szabad
ságharc és Kossuth igézetében lélegző város, iparral, ígényekkel, az Avas tete
jéről szép időben látni a Magas Tátra körvonalait. Országh Pál nemcsak kiváló
diák itt, hanem felizzik a patrióta légkörben. Élő magyar nyelv rakóaik rá, új
szavak, másfajta ízűek, zengők és fénylők. csak ismételni kell őket verssorokban,
történelmi nevekhez társítani, ezek veszik körül az utcán, a lakásban, a templom
ban, áramlanak körülötte az iskolában. Nem érez semmi idegenséget. a szavak a
szellem burkai, s ez a szellem ugyanaz, rnelyet odahaza Medzihradsky tanító úr
képvisel, hazaszeretet és népszeretet. A magyar szókért nem tagadja meg szlovák
népét, a szó járuléka annak, amit hazának nevezünk. Három gimnáziumi osztályt
végez Miskolcon, akkor meghal a nagybátyja s a szülői gondoskodás új helyre
telepíti, Arvához közelebb, a szomszéd Szepesség egyik városába, Késmárkra. Ott
is kinyílik előtte az evangélikus líceum kapuja, ott is a magyar költészet varázs
köre veszi körül, s amit megkezdett Miskolcon, Késmárkon folytatja: verseket ír
iskolái nyelvén. Valamit csinál, amiben kedvét leli, nem is bizonytalanul, teljes
lélekjelenléttel, s őszinte küszködéssel, hogy elérje mintaképét, Petőfit, vagy leg
alább megközelítse, ha csak egy sikerült sorral is.
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A nyelv a versben úgy teremt, akár a természet. A kiváló diák, aki elnyeri
magyar iskolái ösztöndíjait, minden vakációkor odahaza észleli, hogy magyar stró
fái merevek ahhoz képest, amit anyanyelvén elképzel, s amire a népiskolai ta
nító nagybácsi serkenti. Milyen könnyedén csörgedezik minden mondata szlovákul.
De Késmárk megint visszakapcsolja a belülről már fölépített magyar versvilágba.
Izgatottan lesi, simább-e már verssora? Még nem tudja, hogy ez nemcsak nyelv
ísmeretí kérdés, a tanult nyelvhez hiányzik a táj és társadalom élménye, a magyar
életérzés igazsága és melegsége. Késmárkról, ahol közben megtanult németül is, érett
ségíje után Eperjesen beíratkozik a [ogra, az evangélikus jogakadémíán. Nem a
teológiát választja, ahogya szülők szeretnék. Eperjesen tovább fejlődik, de már
párhuzamosan magyarul versel és szlovákul, baráti köre ifjú írástudókból áll össze,
akik egymást serkentik s bírálják. Aztán két felvidéki kisvárosban ügyvédbojtár,
Pesten vizsgázik, ügyvéd lesz. Megjelenteti első verskötetet, suta álnéven, de ez
már szlovák verskötet! Felváltva ír még magyarul és szlovákul. Le akarja győzni

gátlásait. de 1875-ben visszatér szülőföldjére. Elkezdődik egy élet, melynek nincs
vízszintes kiterjedése. Anteuszként áll a földjén, s hirtelen erőre kap, nőni kezd,
akár a fák s az erdei virágok és a fű. Befejezte vándoréveit, nincs más vágya,
mínt őrt állni a szülőföldön. Magyar költői kifejezésmódja véget ér. Rexa Dezső,

aki alsókubíní levéltáros és könyvtáros korában a költő baráti köréhez tartozott,
Hviezdoslav-nekrológjában azt állította, hogy Országh Pál a budapesti Fővárosi

Lapokba küldte el magyar verseit, s lesújtó szerkesztőí üzenetet kapott; "Arvából
nem lírát várunk, hanem [uhtúrót." Ez a nyegleség törte össze benne a magyar
poétát. Rexával személyesen is beszéltem erről, ő váltig állította, hogy így volt,
lehetett volna Országh Pálból magyar költő. A Fővárosi Lapok szerkesztői üzenete,
ha úgy szólt is, ahogy Rexa állítja, Országh Pálból Hviezdoslavot csinált. Kíjó
zanította, tévútjáról ígazi útjára kísérte el, visszaadta a szlovákságnak, Ez a for
dulat világos művelődéstörténeti jelzés: Magyarországon véglegesen kialakultak
nemcsak a magyar, hanem a hazánkbeli szlovák, román, szerb és horvát iroda
lom körei is. Párhuzamos körökként.

Albert Prazák 1928-ban a Bratislava című folyóiratban, talán kísérletként, köz
zétette a szlovák költő egyik magyar versét, szóval sem jelezve, hogy ennél több
van, sőt száznál is több a hagyatékban. Mískolci vers, 1864-ben írta. Így szól:

Szomorú dűledék, hány századnak nyögsz alatta.
Kihaltan - dísztelenül Zrínyi, a bajnok sírja.
Hol dicsőség, mely leiedte egykori tornyaidat?
Hol az élet, mely derült falaid kiizepette?
Elzúzta azt Szolimán vad, büszke hadával,
Letarolva várból kirontott kicsiny csapat,
Ugy csak foglalá a lángba borult sasiészket,
Mely hamvai adák, a diadal jutalmát.

(Szigetvár)

Ez a félszeg verselés, ez a fahangú magyar szózene menten elárulja a szlová
kot, nyelvtani hiányaival együtt. A felsőkubini fiúból nem válhatott magyar költő,

Arany János, Vajda János, Ady Endre kortársa. Ha közlí is magyar folyóirat az
ilyen verseket, csak késlelteti, de nem állítja meg az ocsúdást. Országh Pál költői

kifejlete csak szlovák lehetett. Már első szlovák versei is természetesek, színesek
és zengők a magyar versek sápadt és mesterkélt hangszereléséhez képest. Forrás
fakad úgy a hegyoldalból. mint az anyanyelvi szómuzsika. Magyar verselése véget
ér, ahogyan elszárad a fa egyik ága. Költészete ekkor meredek ivben emelkedni
kezd. A szlovák kortársak meglepődve összenéznek. Ilyen gazdag hódító lehet
egy kis nép nyelve? Ritmus és rím szállhat oly szabadon, mínt az egetfúró sasok?
Menten nevet cserél, első verskötete Jozef Zbransky néven jelent meg, de nem
keltett feltűnést; ez a vándorévek hangkeresése volt. Most az Árvai medence bár
sonyos éj tavában csodálkozva döbben rá a csillagos égre. A csillagfény tündök
lésével élednek érzelmei. Csillagfényben nő fel hirtelen, csillagokkal folytat pár
beszédet, csillagok társának érzi magát. A csillagos eget a Biblia terítette a föld
fölé, hogy a vándor Istennel élhessen, mdnt egy falat kenyérrel. Így lett Országh
Pálból Hviezdoslav, vagyis csillagdicsőítő, a szláv keresztnevek mintájára. Nehéz
parasztszagok közt felelősséget érez népével, de a mindenséggel méri magát. Ese
ménye ezután semmi. De magas a magány, égig ér.
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Krónikát mondva: ügyvédi irodát nyit szó szerint Isten háta mögött, Námesz
tóban, északon, ahol megállt az idő. A kis mezővárosban, mely az árvai urada
lomé, ezerhétszáz ember lakik. Vízimalmok kerekei forognak, van sörfőzője, ez az
árvai fenyőfa lerakodóhelye. Zabot, burgonyát, lent és kendert termesztenek itt.
Fényes Elek hangsúlyozza, hogy Námesztó gyolcskereskedéséről nevezetes. A fiatal
ügyvéd nem találja helyét, egy év múlva faképnél hagyja az ügyvédséget, Alsó
kubinba költözik, járásbíró lesz. Társaság, édes, tömött zsongások a parányi me
gyeszékhelyen. Talál egy védőszellemet, az alsókubini evangélikus pap leányát,
akit Ilonának nevez, így magyarul míndvégig, s akiben megértő élettársra lel, bár
házasságuk gyermektelen marad. Három évre rá, 1879-ben lemond a bíróí hiva
talról, újra Námesztóba irányítja a költöztető parasztszekereket. Aztán ott ügy
védeskedik a Babia Góra alatt húsz évig. Ö a sehova igyekvő lovas, aki szülő
földjén megtalálta az egész világot. Námesztóról nyaranként csak a közeli Polho
rára szekerezík, ahol sós forrás van, csepp fürdő, ez az üdülése. Legtöbb művét
Námesztóban írta, nyugodt kocka-építéssel, Szerelem nem fűtötte túlságosan, soha
nem került válságba, nem botorkált ködben és homályban, csak gyantás, gyó
gyító illatokban. 1899-ben bezárta ügyvédi irodáját, visszaköltözik Alsókubinba, ő

az első szlovák író, aki polgári foglalkozás nélkül él. Házat szerez a városka leg
szebb helyén, de csak kevés emberrel érintkezik. Délelőtt a piacon látni; így talál
kozott 19l6-ban az Arvában járó Móricz Zsigmonddal, aki hozzálépett, megszólí
totta. Délutánonként esőgallérral a hátán felballag a hegyekbe. A magány sokré
tűbb, rnint képzelni szoktuk, szabadságában gazdagon él a költő, kis könyvtárával
a háttérben, lényegében ugyanolyan csendben, mint a námesztói. Hviezdoslav so
dort bajuszt hordott, s pettyes művésznyakkendőt. A szlovák írókkal, szerkesztők

kel, Túrócszentmártonnal, ahol Vajarisky dirigált, többnyire csak levelezett, láto
gatóba nem járt, de örömmel fogadta. ha őt látogatták meg. Szemében, arcvoná
saiban is megőrizte a gyermek nyíltságát, karmozdulatában, szavajárásában a
szellemi nemességet. Én is megpillantottam azon a nyáron, amelyről szóltam, már
fáradt alakját. Arcára a búcsú volt feljegyezve, szeme riadtan szemlélődött; azon
az őszön ment el.

Hviezdoslav az élet és ábránd kibékítésének költője. Csak ilyen független költő

eszrnényíthette népét és hazáját olyan zavartalanul s oly meggyőződéssel, amikor
Európában már régen nem eszményítettek a költők. Lelke mélyén olyan roman
tikus volt, mint a XIX. század szlovák költői mind. Szemléletében realista, transz
cendentális és valósághivő egyszerre. A realizmus egyéni határai között fejezte ki
szlovák világát. Költői szóejtése lágy és sokhúrú, ez ragyogja körül népi alakjait,
jellemeit s a keresztény erkölcsi erényeket, melyeket ifjúságától fogva híven kép
viselt, azzal a paraszti buzgósággal, melyről a Felvidék evangélíkusaí ismeretesek.
Igazságot és hűséget mondott verseivel, szertenézve szülőfőldjén, költői álmok
képeivel es hangjaival bontogatva a lét értelmét. A műköltészet s a népi szólás
mód gazdag, egyéni, sokszor merész egybefonódása az ő nyelve. Sok új, sajátos
szóösszetételt vezetett be, magyar, lengyel és cseh szavakat olvasztott bele nyelv
ötvözetébe. varázslatos kémiával. Csillogó, dús, bravúros zengés támadt Hviezdos
lav szlovák versnyelvéből, mindenki más szlovák költőtől különböző lírai magas
feszültség. Hajlította, gyúrta, lebegtette a szavakat; az erdő, a víz, a szél, az eső,

a virág megnyilvánulásaihoz keresett hangtani megfelelőket; fejedelmi erővel vá-'
lógatott, magaslatlan tiszta eszmei légkörét azonosan kívánta kifejezni. Szálkás,
hosszúkás, szinte rajzolt betűket vetett papírra, nyugodt, pontos formákat, semmi
sem teszélvezte a kifejezés szabadságában. Soha nem vergődött, szilárdan állott,
mint a mélyen hivő lelkek. Legnagyobb magányában, a hegyek közt, Istennel ta
lálkozott.

Művei közül a legismertebb a Hájníkova zena, a Csősz felesége, tizenöt ének
ből álló lírai eposz, a hegyvidék átszellemítése. Hegyek közt elhal a bánat, tisztul
a szem, nem szerong a szív, föltör a remény, ha rádlehel az erdő, s szökken a pa
tak. A saskeríngés, a sólyom röpte szárnyat ad a szívnek, a pásztortűz lángszár
nya fölfénylik a férfilélekben, erőt ad. S a hegyekben szeretet él, ott nincs árulás.
védő anyai karok a hegyek, erkölcse van a hegyi tájnak, ezt tudatosítja vakmerő

korszerűtlenséggel. A történet rendkívül egyszerű riportanyag. Az erdei csősz í íjú
feleségére, Hankára, szemet vet a földbirtokos fia. Próbálja elcsavarní a fejét, de
Hanka hűséges, ritka jellem, elutasítja. Mikor aztán egy vadászat alkalmával az
ifjú földbirtokos a férjet egy menekülő szarvas után küldi, rátör a menyecskére,
aki az erőszakoskodót leszúrja. Betoppan a férj, magára vállalja az emberölést. A
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csőszt elkísértk, az asszony megőrül. A bírósági tárgyaláson kiderül az igazság, a
csöszt felmentik. Csajka Mihály, a csősz hazatér, megmenti az öreg földesurat és
lányát, akik megbocsátanak neki, visszaveszik erdőkerülőnek. Az erdei házra újra
süt a nap, Banka gyermeket szül, felépül, zavartalan a két szép ember boldogsága.

Az erdei történet csak alkalom a költőnek arra, hogy érzékeltesse a hegyvi
déket s a rousseau-í emberek jellemét. A XIX. század elején az induló szlovák
romantika fő műve, Andrej Sládkovic Detvanja ilyen népéletet mutató elbeszélő

költemény, malyben a természet éget s nagyra lelkesíti az embert. Hvíezdoslav
fő műve is ilyen, újra hangsúlyozza a hegyvidék morális erejét, a környezet jel
lemfaragó hatását. A földbirtokos és a csősz nem két nemzet ellentéteként kerül
egymással szembe, aszembekerülés osztályjellegű. Csajka és Csajkáné mögött a hegyek
állnak őrt. Az árvai hegyek, mint antifeudális erő, a nép szövetségese, s ami a két
embert hőssé teszi, erkölcsi fölényük : szabadságuk ereje. Az ember úgy ellenáll,
mint a fák és a szíklák. Mert a hegyi ember nem gyönge s kiszolgáltatott. A költe
mény a szlovákság társadalmi erejét érzékelteti, társadalmi erőt, amely erkölcsi
fölény. Nem korabeli valóságrajz, költői álom, de a valóság képeit és igényét köti
be éltetően s elhifetően, Három magyar fordítása is van: Schöpflín Gézáé (1924),
Monoszlóy Dezsőé (1958), és Kardos Pálé (1961).

Van még ennél is terjedelmesebb két elbeszélő költeménye, az Ezo Vlkolinsky
és a Gábor VlIcolinskY. Az árvai kisnemesség életét írja le bennük, a reformkorba
s a szabadságharc idejébe vetítve. Cselekményszegény költemények, vagy költői

beszélyek inkább, a paraszttá süllyedt bocskoros nemesek kicsinyes történetei, mu
latságos esetei, vagy szomorkás históriái, lakomák, temetések, népszokások, árvai
évszakok leírásai. Tudott csúfolódni s megengesztelődni elsüllyedt osztálya ha
zugságaín, laza, csevegő hangon, lassú rajzolással, aprólékosan. Egész sor apró epi
kai művet írt még, tartozott ezzel népének, az ő élet-területét ábrázolta, mozgá
sát, részleteit, telítetten, elhítetőn. A szlovákságnak még nem volt prózaruhája,
még élt a vers prózaalkalmakra is. Aztán Arany nyomán megkedvelte a balla
dát, még témái is Arany-témák, s hangszereléss is, de szlovák népi sugallattal.

Am Hvíezdoslav valójában bonyolult lírikus volt. Valóság és ábránd csodáit
örökítette meg, csupa emlékezést és életlátást, csupa mozgást és erőt, pattogó igé
ket, hangutánzó szókat, zuhanást és párakönnyű emelkedést. A magános lény val
lomásai ezek, a közlés puritán eszközei. De ez csak lírájának egyik fajtája. A má
sik a közlés áradó kedve, festői és filozofikus líra, egész ciklusok, több kötetben.
Majdnem minden lírai hang fölzendül benne, impresszionista pillanatképek, se
besen futó igék, mint az Arva habfodrai, sóhajok és kitörések, s lírai jegyzetek
a politikai és társadalmi élet lapszélére. Ereje az igazmondóé, szeme a mindenlátóé,
Egyik ilyen verse csak néhány évvel ezelőtt került elő, kéziratban hevert Túróc
szentmártonban, a Slovenské Pohlady egykori szerkesztőjének dratal között, A Ti
nagyságosok, méltóságosok című verse ez, melyet Hurban-Vajarisky nem közölt.
Ez a nevezetes író és publicista azért nem közölte a verset, mert Hviezdoslav az
arisztokráciát vonta benne pellengérre. Ha általában a magyarole ellen Íródik, Va
jansky szívesen közli: ő arról álmodozott, hogy a felvidéki nemesség soraiban ver
buvál szlovákokat. Az Arvában őrt álló Hviezdoslav viszont kiábrándult a nemes
ségből, önérzete és hivatástudata a néppel azonosodott. Miért érdemel - kérdi
a késve kibújó versben - a szlovák nép rabszolga-sorsot?

Nyakát mért nyomja, mint roppant malomkő,

fekete sorsa, amely csupa bánat,
s örök átok, mely sújt és megaláz.
Mit vétett ellenetek, s mikor?
Mi bűne van, hogy puffadt gőgötök

ridegen, durván fordul ellene?

(Kardos Pál fordítása)

Tehát forradalmas hangtg tudott azonosodni a néppel, tudta a szlovák valóságot
személyes üzenettel és kérdéssel bemutatni, jóslattá formálni, mert felháborodll!i.
s követelni. Mindig maga mögött érezte népe szolidarttását, védett és támadott
anélkül, hogy nacionalista hangot ütne meg.

Lírajának veleje a korán öregedő, tűnődő, töprengő férfi szomorúsága. De ez
a búcsúzó líra, akár Arany János öregkori költészete, sokszínű, mínden rezdülésre
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reagáló, társadalmi jelenségeket észrevevő, az ifjúság kérdéseire is kitérő, formái
ban is változatos. A természet ereje és pompája láttán himnikusan lobogó szó
tűzijátékot láttat a verse. Aztán a tűnő élet ünneplése következik, zsémbelés és
dohogás, s alkudozás a halállal. Gondolat, ritmus és forma itt ugyanolyan gondos
egységben jelenik meg, mínt régen. Főként a Prechádzky jarom (Séták tavasszal)
és a Prechádzky letom (Séták nyáron) című kötetei ilyenek, s az 1903-ban meg
jelent Stesky (Szorongások),

Utolsó kötete a Kl'vavé sonety (Véres szonettek) ; 1914 őszéri írta, a világháború
első szörnyűségeire válaszolva. Mindent át tudott érezni és élni az árvai hegyek
csendjében, akárha kint járna a vílágzivatarban. Nem csukta be fülét, nem hunyta
le szemét önnön imádatába merülve, állást foglalt a riasztó világ ellen, sírva és
fáj va, s rettegve attól, amit majd következményeiként ránk sodor a háború ára
data. Hol csendesen, reményét vesztve vallja, hogy "boldog, kit már vendégül fo
gadott a múlt", hol pedig eltökélten kitör s tiltakozik a háború ellen az igazi ke
reszténység értéktudatával :

Kereszténységed álnok és hazug:
mentséged rossz - hagyj békét a pogánynak!
hisz magad is kész vandál. hun, tatár vagy,
mesterként űzöd az ő iparuk.

Oltárhoz kúszol, templomok ba fut
lábad, de a lelked bálványt imád csak,
s szíved, melyben színlelés az alázat,
Istent szolgálni is csak csalva tud.

Fényt hozni jössz? Küldetésed de furcsa:
megmérgezni a természet fiát,
s a vallást igául rakni nyakukba!
Most látják csak, mit akarsz: bibliád
szavával nyújtod nekik újton-újra
a vérontás evangéliumát!

(Rónay György fordítása)

igy tiltakozik a háborús téboly ellen, barbárnak nevezi azt a kultúrát, amely
ezt megengedte. A szlovákság ugyanazt érezhette e formakényes jajgatás olvastán,
mínt Ady A halottak élén című kötetének olvastán a magyarok : azt, hogy az
igazi Európa, a lelküsmeret és tiszta erkölcs magatartása itt van, a Kárpátok
alatt. A ciklus végső fohásza - "Jöjj vissza, béke, hát! A népeket barátságos
olajággal köszöntsed" - már nem egyéni szó, egy kis nép istenhivő kiáltása a vi
lágrend megtartásáért. a testvériségért. A Véres szonetteket ketten is tolmácsolták
magyarul, Rácz Olivér és Rónay György.

irt Hviezdoslav egy drámai költeményt is, a Heródes a Herodiast, mely 1909
ben jelent meg. Képsorozat az ókori zsidó társadalom bomlásáról, középpontjában
Heródes király feslett erkölcsű udvarával. Fájdalom élhetett benne ama királyság
láttán, amelyhez ő is hozzátartozott. Keresztelő Jánosban, aki feltüzeli a népet
Heródes ellen, alighanem önmagát formálta meg, a népvédőt és törvényvédöt, aki
szembeszáll a zsarnokkal. A Heródes és Herodiás azonban könyvdráma, többszörös
átalakítás után sem maradt életképes a színpadon.

Életmúvéhez hozzátartoznak fordításai is. Nemzete európai ideghálózatát te
remtette meg, az idegek hozzásirnulását Kelethez és Nyugathoz ; Puskínt, Lermon
tovot, Mickiewiczet, Goethét, Schillert és Shakespeare-t fordította szlovákra, s
Petőfit, Aranyt és Madách Ember tragédiáját. Ez volt Hvíezdoslav esztétikai és
erkölcsi körképe. A szlovák hangok abszolút hallású karmestere volt klasszikus
fordításaiban is. Magányában együtt élt ezekkel a költőkkel, kézenfekvő, hogy
őket mutatta be. Petőfihez és Aranyhoz vonzódott főként, Madách erkölcsi felfo
gásával nőtt lelki rokonává, a Tragédia embersors oldásával, az alsósztregovai ma
gánnyal, mely annyira hasonlított belülről az alsókubini magányhoz. Amit fordí
tott, az mínd hasonlít az ő világához. A versfordításról, Tóth Arpáddal kapcso
latban, Szabó Lőrinc találóan írja, hogy az eleven társalgás a vllágírodalommal s
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ugyanakkor eszményi hazaszéretet. Ilyen dialógusban állt ez a szlovák költő lelke
és észjárása kedvenc költőivel, s a legelevenebb társalgást a két magyar klasszi
kussal folytatta. Kapcsolatát és átvételeit Aranyból részletesen elemezte Pavel
Bujnák a Ján Arany v literatúre slovenskej című ismert monográfiájában, a Pe
tőfi-fordításokkal s Petőfi hatásával Andrej Kostolny foglalkozott Hviezdoslav-ta
.nulmányaíban. Ismeretes, hogy Hviezdoslav egész költői munkássága során idézi
Petőfit, kedvencének mondja, máskor azt vallja, hogy szívében Petőfi munkálko
dik, akit arra kér, engedje, hogy "köpenyébe megkapaszkodjék", szorítsa magához
.köpenye alatt. Egy másik versében éjben világító lángoszlopnak nevezi. Magyar
országról szóló poémajában Petőfi-idézetből indul ki: "Ha a föld Isten kalapja,
Magyarország bokréta rajta" - igen, ezt Hviezdoslav is elfogadja, ez az elfogó
.dottan szép kép neki is valódinak rémlik, magáévá teszi Petőfi képzeletét és haza
szeretetét. Ez rendkívül érdekes és fontos mozzanat. Nincs hasonló eset a szlovák
költészetben. Csupán szellemi tanítványa és követője, Stefan Krcméry hasonlít
e magatartásban Hviezdoslavhoz, ő szlovák költőket fordított magyarra, magyarul
írta naplóját, mindezt már Csehszlovákiában. Hviezdoslav nagyon jól ismerte szlo
vák Írótársai és általában kortársai véleményét a magvarokról. a magyar iroda
lomról. Ezt háttérként hozzá kell képzelnünk Hviezdoslavhoz, főként Vajarisky
elsodró magyar-gyűlöletét. Vajarisky kezében tartotta a Slovenské Pohlady című

irodalmi folyóiratot, s elvszerűen nem közölt fordításokat magyar költőkből. De
Hviezdoslav fordításait nem merte visszautasítani. Ezek a fordítások nem magyar
barát légkörben jelentek meg, annál jelentősebbek tehát, s annál jelentősebb

Hviezdoslav magyarbarátsága és mellettünk való lándzsatörése.
Lábujjhegyen lépett át magyar versírásból szlovák költőnek, nincs ennek a

csöndes változásnak drámai pillanata.. Ugyanazok az elemek szélesedtek és tisz
tultak szlovák nyelvű költészetében. amelyek vékonyari és halványan érzékelhetők

magyar nyelvű, lassú leütésekkel bólorigó ritmusában. Lélektanilag is érthető te
hát, hogy megőrizte kibontakozásában és végső stádiumában is a magyar köl
tészet nagy megbecsülését, melyet természetesnek és szükségszerűnek tartott. For
dításai külön-külön hozzásimultak Arany és Petőfi ritmusához és rímjátékához.
.színte logikai tísztaságukhoz, összhangot és szépséget keresve, amit saját költé
szetével is elérni kívánt. Igaz, hogy Az ember tragédiáját hosszabb mondatokkal
és több verssorral ültette fit szlovákra, de a mai legértőbbek egyike, EmU Boles
lav Lukác, élénken tiltakozott Madách remekének újabb szlovák fordításai ellen,
mert a maga módján Hviezdoslav fordítása páratlan, s Madách eszméit és ízeít,
formáit és tartaimát tökéletesen összefoglalja. Egész költészetével és magyar for
ditásaival Hviezdoslav páratlanul álló szlovák-s-magyar szellemi együttműködést

hirdetett meg. Egyetemes magyarországi élményt fejezett ki, a legtöbb szépet és
jót, amit nemzetiségi költő az ezeréves hazában közösnek érzett és látott. Képzel
jük el, mennyivel teljesebb lett volna e nagy költő tudatos művelődéspolítlkai pat
rióta magatartása, ha maga rnögött lüktető szlovák iskolákat érez, s népi olvasó
tábort lát, gyarapodó szlovák értelmiséget. Pótolta a hiányzó \ nemzeti létformá
kat, mert a költő szava a legélőbb nemzeti megnyilvánulás. Megrázó. mílyen nyo
matékkal hangsúlyozza a népben, a tájban és hagyományokban élő erőt, az anti
feudális és erkölcsi felfedezést. Mennyire rokona ebben százada lángoló magyar
szellemeinek, Adynak, Bartóknak és Kodálynak, akik kinyitották a kaput, hogy
a nép nemzetté válion.

Ady lírája távol állott tőle, Hviezdoslav nem fejlődött, nem is akart mássá
válni, maga volt a megtestesült hűség és ragaszkodás. De olvasta Adyt s ösztönö
sen nagyrabecsülte forradalmas költészetét. Prazák írja monográfíájában, hogy
járatta a Nyugatot, s a pesti lapok közül elsősorban a Világot, vagyis azt a napi
lapot, amelybe Ady is írt s amely polgári radikalizmusának megfelelően követelte
a nemzetiségek egyenjogúsításat a művelődés terén is. Nyilvánvaló, hogy hitt a ma
gyarországi átalakulás erejében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ismert vá
lasz-verse Ady Magyar jakobinus dalára 1910-ben. A magyarországi nemzetiségek
részéről Hviezdoslav fönséges ritmusa, a meggyőződés melegétől átfűtötrt sorai
történelmi jelentőségűek. "Mert tényleg közös bánat tép bennünket. nyomorúsá
gunknak csak neve más" - írja a szlovák költő, s "a szabad anyanyelvek má
jusának", a "testvéri békének" említésével világosan és egyértelműen jelzi, hogy
csak közművelődési igények teljesítésén múlik a szlovák-magyar béke teljessége.
Komoly tudatossággal alkalmazott politikai realizmus ez.

Jól ismert tény, hogy Hviezdoslavot magyar fordításaiért beválasztották a
Kisfaludy Társaságba. Ez volt a kor legnagyobb irodalmi elismerése. 1912-ben
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történt. A szlovák költő csak vonakodva fogadta el a magyar kitüntetést. A hiva
talos ország, a kormányzat kegyet látta benne. Berlász Jenő Kozma Andor ha
gyatékában megtalálta Hviezdoslav négy levelét, melyeket Alsókubinból írt Bu
dapestre, a magyar költőnek, am őszinte nagyrabecsüléssel ajánlotta tagnak. Hviez
doslav nem kívánta a kegyet. Tartott attól, hogy félremagyarázzák: míg a szlovák
ság "a könyörtelenül vad sovinizmus míatt egy nyomorult középískolára sem tud
szert tenni", a költöt kitüntetik. Összeférhetetlennek érezte a kitüntetést s a szlo
vákság elnyomott kulturálís helyzetét. Végül is elfogadta a tagságot, hálás köszö
nettel, de kérte a magyar költőt, aki biztosította a szlovákok megbecsüléséről.

hogy tekintsék ezt a tagságot olyannak, rnely az egész szlovákságnak szól, s ne
legyen ez más, mint kezdete a szlovák irodalom magyar elismerésének.

Az is lett ez a tagság. Hviezdoslavval kezdődik a szlovák költészet új magyar
elismerése. Hviezdoslav szlovák világképpé rajzolhatta szülőf'öldje élményét Ma
gyarországon, a legmélyebb szubjektív magatartással. Életműve az akkor velünk
együttélő szlovákság szellemi tetőzése, emberségének kifejeződése. Magyar fordí
tásaival és kultúránk nagyrabecsülésével pedig utat tört egy új barátsághez. me
lyet mí is őszintén nagyrabecsülünk. Bár követné Hviezdoslavot e téren a ma élő

szlovák nemzedék.

[(ÖLTŐ VERSÉT MONDANI
írta LATINOVITS ZOLTAN

A hazugság, a tudatlanság és a mu
lasztás: természeti törvénybe ütköző

cse lekedetek.
Tudom, hogy a lehetőségek elmulasz

tása a semmi felé taszít.
Akarom, hogy tiszta vágyaink hajói

révbe fussanak.

Hiszem, hogy találok hivatásomhoz
tűz-élesztő társakat.

A színház a nemzet életének kovácsa.
A színház a közösségí lét élesztője.

Huszonkét éve annak, hogy a budai
ciszter gimnázium dísztermében első
színpadí megjelenésemkor, egy diákelő

adáson Bajor Gizi észrevett és kivá
lasztott a színpad számára.

Életem kísérőjelensége a véletlen.
Sorsom tapasztalata: a véletlenek soro
zata a kiválasztás logikája lehet. A ki
választás folyamatosságáról írnék.

A költöt és a poéta-fogantatású mű

vészt próbálom körültapogatni. Közös
ségí gyökereit próbálom kiásni. A mű

vész helyét keresem a nemzetben. A
közösségben,

Véletlenül éppen aznap kaptam a
Magvető Könyvkiadó megtisztelő felké
rését színházi tanulmánykötet megírása-
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ra, amikor a Vígszínház felmondta stá
tuszomat, 1970 novemberében.

1971 szeptemberére készült el dolgo
zatom, melynek végül a "Ködszurkáló"
címet adtam. Jelenleg a veszprémi
nyomda szedegetí sorait. Mostani sor
som Veszprém kezében van ...

Gyönge szavaimrnal a színházi céhet
keresem, csekély reménnyel. A felbom
lott színházi közösséget igyekszem ösz
szetákölni magamban - rnindnyájunk
számára. Keserves munkám során hi
bákra és bűnökre találtam. Javítani sze
retnék.

Célom a magyar színjátszás felfede
zése. Életem a közösségi színjátszás
alapjának lerakása, egyívású kortárs
szerzők felkutatása.

Létem értelme színhází közösségek ki
kovácsolása.

A Vigilia szerkesztősége reményes
akarásaim termékéből, a "Köds2JUrká
ló"-ból - lerakódásomból - most rész
leteket közöl.

Kérem az olvasót, az őszinte színészt
keresse írásomban, ne az írót. Köszönöm.



Irgalom, édesanyám, mama, nézd,
jaj kész ez a vers is.

József Attila

Költő a Széfejtő szótár szerint származékszó: a "kel" igéböl alakult művel

tető -t képzővel. Az eredeti "hírt terjeszt"-féle jelentésből, a több személy közve
títésével terjedő hír bizonytalan forrása és ellenőrizhetetlen rnódosulásai míatt jött
létre a "kitalál"; a szónak e jelentésben való használatához természetszerűlegmár
régtől fogva többnyire rosszalló árnyalat fűződött. A kitalálás és szellemi alkotás
folyamatának azonos mozzanataí révén, a régi adatokból úgy látszik, hogy e je
lentés tapadással jött létre a "versköltő", "verset költ" kifejezések alapján. A
"kel" ige ősi örökség az ugor, esetleg a finnugor korból; vö.: kal, "felkel, partra
ér, kiköt." A "kel" igének néhány kiragadott jelentése: gázol, bolyong, tovább ha
lad, származik, kíriő, életre ébred, feltűnik az égbolton, fellázad, megdagad, duz
zad, fogy, eladásra kerül, gyulladásba jön, meggyűlik, kifejt, kibányász, feltámad,
stb. Ezekben a jelentésekben pedig már benne foglaltatik a költő fogalma. Koszto
lányi írta, a legszebb tíz magyar szavunk: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard,
csók, vár, szív, sír.

Mínden szó körül mennyí legszemélyesebb rezgés járja át észlelő és érzékelő

rendszerünket. Pedig csak fogalmak. Hozzánk tartozó szép szavak. Széteső szavak.
Ezekből születík, magasodik, épül a vers. Ritmikus beszéd. Eletsűrűség. Vér

gyurma.
A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon; rokon avval a

kírnondhatatlannal, ami már-már titkos, rabonbání, sámání meaterség. Összefügg
mindennel, ami embert égi és földi és földalatti három pólusán kifejezhet; nemcsak
a nemző és szülő költő életének keretmetszete a vers, hiszen mínden sűrített pil
lanatban benne feszül az alkotó által megismert világ, a megélt élethossz, az
öröklött gerietikai és szerzett biológiai, szoctológiaí vereség- és győzelem-sorozat,

benne feszül nemcsak az "akkor", a "most", az az Igazságdarab. amelyet a költő,

mint lavinává növekvő gyermekkori színes üveggolyót gurigat maga előtt, hanem
a nem ismert, a nem tudott, a megismerhetetlen, ám előre letapogatható. csírájá
ban már bennünk munkáló jövendő vonulata. A vers az ember legtöményebb
megnytlvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. Akadé
mikusan fogalmazva: a legsűrítettebb rnűvészí műfaj, A legszentebb a legszebb játék.

A kifejezhetetlen körbetáncolása, megídézése, ritka szertartás, míves fohász.
Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságrá tart igényt.
Tóth Arpád írta: "Egy percem lett vón: megmutatni a Fenségeset. Az Istent.

S már tova-fordult a Fény. És ennyi az egész."
Ennyi az egész: a forrás tövébe szorult tenger. Az alfa alatt csírázó omega, II

vér rímes lüktetése, a vér-értől az omega-óceáníg.
A "jellel megjelölt" magyar költőket próbálom versen-érni. Altaluk alakultam,

életeikhez ígazodom. Ok a Földből táplálkoznak, mely szülőhazájuk volt, logikusan
én is ehhez a földhöz ízesülök hajszálgyökereimmel is.

A költő keresztként hordozza a közösségí kifejezés kényszerét. Korának és a
közösségnek gondolathordozója, índulatélesztője, ostorozója, érzelemládája. A poéta
életű ember valami titkos úton, múltakból font, elhaltak energiájából szőtt radar
hálóval képes ráérezni a jövőre is, és erről elsöprő energiával közöl híradást. Va
jon honnan ez az energia? Azt keresem, ami bennük közös. Ami sorsukban, har
caikban, hitvallásukban közös. Ami kiközösítésükben közös,

Ady írta 1908-ban: "A hí't valami olyan portéka, mely minden korszak em
bereinek számára akképpen jut, mint a kenyér; - volt eset rá, hogy Párizsban is
külön számítottak fel kenyeret az étkezésnél, és Budapesten kétszer annyit adtak
két krajcárért, mínc ma. Az okos közgazdászok megmondják a kíváncsiaknak,
hogy micsoda konstellációk az okai ennek. De a HIT gazdaságilag megmagyaráz
hatatlanabb a gabonánál és a kenyérnél. Nem igaz az, hogy valahonnan az Észak-i,
vagy Dél-i sarokról egy pesszimista áramlat indul útnak az emberek lelkeire. De
az igaz, hogy a hit ma még a proletár új szívek birodalmában is talmi.
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Nincs HIT és teljességgel nincs hit a Duna-Tisza táján, ahol általában míndíg
kevés volt. A delejtű-emberekről beszélek, ami nyilvánvaló, - az érzékenyről és
az értelmes szomorúakról."

Kik is ezek a "delejtű-emberek", a poéta-lelkű emberek?
"Művész". Úgy is mondják: "kiválasztott". Öket nemigen lehet kategorizální,

de nem is nagyon foglalkoznak vele életében, általában rámondják ajkbiggyesz
téssei, "valami művész-féle", vagy "buggyant agyu", úgyis mondják néha: "őrült,

és iszi!\; is ..." Nehezen kartotékolhatók, és ami nehéz, aki nehéz, arra általában
rárakják a típus-fazékfedőt: "összeférhetetlen". "Nem közérik való". Igy kényel
mesebb.

Kivel összeférhetetlenek? Kikkel? Hová tartoznak? Kihez tartoznak? Kikhez?
Igazat mondanak? Hazudnak? Gyávák? Barátok? Ellenségek? Honnan jönnek kő

zénk, hová tartanak? Hatalmat akarnak-e, vagy csak munkálkodnak egyre? "Kí
vülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok kép
mutatással és törvénytelenséggel. Ennek okáért íme prófétákat, bölcseket és írás
tudókat küldök én hozzátok, - és azok közül némelyeket megöltök, megfeszítetek,
másokat azok közül megostoroztok és városról-városra üldöztök." (Ady kedves 01
vasmányából, Szent Máté evangéliumának 2:3. szakasza.)

A poéta-életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású, mégis emberformájú
gyerek-ember. Olyan talán, mint míndnyájan voltunk, vagy inkább szeretnénk
lenni. Játszó ember. Hivő ember. Gyerek-ember.

A gyerek ilyen ezer ágú, ezer tövű, csodás, égből jött, földre pottyant, síró
nevető, rnindíg föltápászkodó, míndíg zuhanó-botorkáló, erőszakos, egyetlen, szár
nyas-meztelen.

A próféta-poéták az Időben terítik ki kicsikart, hosszú, tiszta gyermekségüket.
Az időben, térben, az örökkévalóságban élő, delejtűs, "dimenziós" ember a költő

- művész,

Honnan jött? A végtelenből. Hová tart? A véges jelenvalóságból a halhatat
lanságba.

"Gyermek? - írja Ady nagyszerű Petőfi tanulmányában - Sohase fogom
megérteni, hogy ezt a címet a felnőttek számára nem olyan kivételesen adják,
mint az Aranygyapjas rendet! Petőfire hiába keresnénk az összes nagyszótárú
nyelvekben több és nagyobb jelzőt: GYERMEK! Viszont nincs is e joggal meg
bírálgató teremtésnek, világnak, életnek különb, istenibb produktuma, mint a
gyermek. A gyermek az elevenség, az öröm, jövőbe ható ígéret: a bilincsbe nem
vert ember, az igazán igaz isten!"

Lehet, hogy a művész az Idő-pelerikázta gyermek? Lehet, hogy Van és Nincs
között biztos hajósunk a Poéta? A fogantatott gyermek? Valamely Izgága Jézus?

Hitem szerint az. Nyilván hajtja őt valami, az örökkévalóság retúrjegyével
utazót, hogy szóljon, toporzékoljon és tanítson - hogy közvetítsen ...

Csak kompol Eg és Föld között föl s alá, föl s alá ... Van benne valami a
föld állandóan változó zamatából, a fák imbolygó titkaiból, az állat szímatoló ösz
tönéből, az Egbol.t könyörtelen statikájaból és a vizek imát mormoló zúgásából. A
múltat ülteti lázas szemében és kezében a jövőt morzsolgatja. Többfelé él, több
felé figyel. Kikeletre, fagvra is. Előre is, halottra is.

József Attila írta:

En úgy vagyok, hogy már százezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit százezer ős szemlélget velem.
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a múlt és övék a jelen.
Vel'set irunk - ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.
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"Az energia nem vész el, csak átalakul" - tanultuk valamely régi fizika órán.
Erthető, logikus, egyszerű: rakom habarcsba a téglát: energia + anyag = fal.

Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe... és hová száll az energia? Sze
retteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová röpül? A maradék energia hová
kerül? Melyík központ oszt majd szét? És van ilyen központ ? Hová szór, hová oszt
majd - és főleg kinek? Illetve kiknek?

Kell egy kapocs múlt és jelen között: summa cum laude - hogy legyen jövő!

Felérzi ezt a közösség is, a mt kommunánk: és itt tapint rá akiválasztottakra,
míkor könyvet vesz kezébe, itt sejt rá az igaz életű poétáinkra.

'Tapogatja, ízlelgetí, azonosítja, ha van még érzékenysége - igen, a hit több
mint a kenyér: ezért érzi magáénak, Os-Anyjának, szülőforrásnak, Os-Anyagnak,
mely sugall és takar. Mert az e földön maradottak-megtartottak igazságát hallja
a poéta fájdalmas ívű énekéből.

Aki itt verset, embert, szerelrnet, harcot akar írni, az kénytelen politikába nyúl
ni. Nálunk ez a törvény, a fatális áldás. Nem fátum!

Nálunk a mindennapok közösségí élete, a munka nászát ülí a gazdagon termő

föld szellemével,
Ennek a násznak szülötte a közösségi művész, produktuma a zseniális magyar

költészet.
Sehol nem születebt ennyi égi-antennás, ennyi kiválasztott poéta, mínt éppen

itt nálunk. Ezt még azok is kénytelenek talán beismerni, akik 100 dollárért előbb

ismerik meg Párizst, Londont, Leningrádet vagy Montreált, mint Debrecent vagy
Zalaegerszeget.

Halhatatlan poétáínk éppúgy napi politikusok is voltak, mint Krisztus Jézus.
Ezért élnek és izgatnak ma is, akárhány évtized vagy évszázad távolából is.

Aki pedig szerte-kapaszkodó hitgyökereit elvágja vagy elsorvasztja, elveszíti a
földdel és a közösséggel kötött ősi kapcsolatát i az elhal az Időben és az idegen
Anyagban.

Felelj - innen vagy?
Tudod-e,
milyen öntudat kopár orome
huz - vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér igy a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán csak itt mosolyoghatsz,
Itt sírhatsz.

Megfoghatatlan égi mechanizmussal és földi lélegzőgyökerekkel terem a fa
gyümölcsöt; csak ezáltal gyújt minden emberi közösségnek utánozhatatlan fényű,

örök-tűzű mondatot a költő.

Ha térben és időben legbelsőbb húrrendszerünk rápendül egy-egy versre, mínt
zenekari próba alatt a sarokban felejtett hegedű húrja rezonál a hangzatokra. a
"zengeményre", úgy moridjuk : "szeretem ezt, vagy azt a verset". De ha rákér
deznek, miért szeretjük, miért kedves: topogunk, dadogunk, valamely fellengzős

közhellyel. érzelgős terelő-mondattal válaszolunk, hunyorgunk, mint a napba ré
vedő, pírulunk, mint a rajtakapott gyerek.

Eszembe jutnak sikeres és sikertelen órák, melyek "legkedvesebb verseim"
címszó alatt kerülnek forgalmazásra.

Mondani, vagy közvetíteni?
Hallottam verset közvetíteni iskolában, ahogy a tanár közvetíti a diáknak

-értelrnezve, értelmesen, vagy ahogy a diák közvetíti a tanárnak és társainak,
hogy bizonyítsa memoríter-készségét, .hogy bebizonyítsa, készült az órára. Ebből

-a két alaptípusból aztán úton-útfélen hallani szavalókat, színészt is, előadót
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is. A szavaló egy életen át bizonyítja, hogy készült, az előadó pedig értelmezve-
értelmesen közvetíti a szurkoló hallgatóságnak. akik titokban lesik - régi diákok
_. hátha belesül. Hallottam verset zengeni, bömbölni, pítyogní, rnakogní, hörögní,
énekelni, mormogní mindenféle előadótól, a "szent művészet" borzongó révületé
ben, álomban és transzban, deklamálni, szürkíteni, mélázní, fuvolázni; láttam tag
lejtésekkel kisérve, dobbantva-robbanva szavalni, avagy lapos alázatban szoborrá
merevedve stílusosan recitální" Hallottam költöt saját versét mondani.

Sokszor maradt valami hiányérzetern. Mert ha magam voltam a versekkel
egymagamban, vagy ha valaki átélten elmondta, hirtelen rőzselánggal felsistereg
ve kiemeltek depresszíóimból, védelmezön kedvesek és hősök voltak, puha fal
sarkokat emeltek körém az elviselhetetlen tolongásban, vonaton, télen, míkor a
jégvirágos ablak elzárja a távoli, messze vidéket; voltak, amelyek külhonból haza
varázsoltak, valóságuk rímein hazarepülhettem a Balaton partjára nyári este;
voltak, amelyek szomorú albérleteim falát szétfeszítették, beutazhattam általuk a
világot, múltakat, tengert és égboltot, voltak kócosak, piszkosak, lányosan csen
desek, betegesek. szomorúak, voltak derűsek, anyásak, izgató szeretők, Iázítva
boldogítók, szerelmesek; voltak diadalmasan lobogók, szárnyaikon felemeltek kór
házi betegágyamból. valamely hősi múltba röpítettek, vagyanyámhoz vittek haza,
testvéreimhez, szerelmemhez; voltak igazságomban erősítők, hogy "mégis érdemes",
"mert az nem lehet": voltak hitetők, hogy nem vagyok egyedül, tartozom vala
kihez, valakikhez, tartozom valakiknek valamivel, kitaszítottak magányomból, egy
nagyobb közösségbe Iökdöstek, minden emberek közé, kilöktek a világba és az agó
ran erős voltam és bátor, és győztes, mínt ritka álomban; voltak kegyesek, meg
bocsátok, alázatosak és szerények, voltak titkosan gyógyítók, ápoltak, ha beteg vol
tam, felemeltek, ha elestem, és néha, néha mikor rajtam volt a Fény, repülni is
tudtam általuk.

"Fogjátok össze kétségbeesésemet egy hatalmas hangba. Félre az udvaronc-fi
nomkodással. Mit szégyenkeztek? Hiszen meghaltok. Hozzátok vissza a szavak má
morát, a nagy művészetet, mely élet és halál előtt feltárja önkívületes arcát.
Uraim, üdvözlöm mindnyájukat ! Tegyünk úgy, mint a francia solymász: amint meg
pillantjuk, eresszük rá, most miridjárt szavaljunk egyet. Egy indulatos szavalást."
(Kosztolányi)

Hogyan kellene hát verset mondaní, hogy mindenki maradéktalanul azt hall
hassa, ami írva vagyon?

Hogyan kellene megidézní, felidézni· a költöt, míntha ő jelenne meg valóságban
és vérben és mocsokban, ott szülné keserves győzelmét a semmin, a mindenen,
a ki tudja, honnan küldött szót előttünk vergődne világra gyötrődő görcsben. bol
dogan?

Hogy elönthessen mindnyájunkat a vers, mint folyam a partokat, hogy meg
emeljen az egyszer fogamzott és fogalmazott dal, betölthessen, mínt a befogadó
szikkadt föveny a tenger kékségét, hogy megütközzünk vele, kikötő kövei a tor
nyos hullámverésben.

Amikor felidézek vagy megidézek egy költöt, életének adott keresztmetszeti
píllanatát kell megkeresnern. Egész életének egy adott pillanatát, melyben a vers
megszületett, Ezt a keresztmetszetet három pont határozza meg. Három pólus.

1. A múlt: a költő életének origója. Ez magában foglalja őseinek vonulatát,
a láncolatot, amelyből kiszakadt. Ezt a terhet-kincset vonszolja maga után, mínt
halász a hálóját (a múlt síkos halaíval), a közösségnek, a földnek rriinden meg
határozójával és összefüggéseível, elhaltak energiájával, volt harcaikkal és szer
teágazó akarásatkkal. vágyaíkkal, tehetségükkel, tehetetlenségükkel.

2. A jelen: a vers születésének pillanata. A halál felé vezető úton az élet ál
lomása. Magában foglalja a költő csillagsorsának addig megélt és szerzett tu-
lajdonát. A megélt élethossz alatt fölszívott szellemi, lelki, testi. táplálékokat és
salakot. Ez a pillanat metszőpont, amelyet két vonal határoz meg: az általa cipelt
kereszt vízszintese és függőlegese. Egyben kifejezi a világ "akkori" píllanatát, hi-
szen a költő minden közösség mondandóját éli és hordozza művében és idegeiben..
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Nehézkes ábrázoló-geometriai hasonlattal: ez a pillanat a költő léleksíkján pont
halmazat: a világ idő- és térsíkján ejtett döféspontok összességének vetülete. (Ezen
döféspontokat a milliárdnyi életegyenes és életgörbe szúrja ki az általam elképzelt
világsfkból.) Durva közelítéssel talán annyit kifejez a hasonlat, hogy különleges
pillanat, akár az ember születése.

"Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is!"
3. A jövő: a születés és elhalás rendjének jövendő felérzése. A történelem

fordulópontjainak megérzése. A közösség jövőjének megsejtése, a költőri hit irány
tűjével,

"Vajon milyen ídeológíák milyen széktánsai mutatják meg előre a lélek Rim
baud-i kijáratát a végtelenbe, a Dante-i képzelet sziget-tengereít, a József Attila-i
eszmélet barlang-világát ... Hagyjátok meg a költőknek az ő kétes asztrolábiumai
kat, a kibernetika korában is a sejtések eszelős számításait. Mert van, ahová
csak ezek vezethetnek el." (Somlyó György)

Ha a gondolatmenetern eddig érzékelhető: akkor logikus, ha el akarom mon
daní, helyesebben újraszülni, újraélni a költő versét, ezeket az utakat kell végig
járnom.

Ez az első: felkutatni, az "akkort". Meg kell keresni a költő helyét, helyzetét,
viszonyait önmaga és világa között, az ágy és az asztal között és alatt.

Míndebbe természetesen belejátszik a költő hangja, ételei, italai, háza és vélt
hét kapuja, az "akkori" történelmi valóság viharai, lavinái, a szélnek és lapoknak
akkori járása, a szenvedés és nevetés akkori árkai és dombjai, a kísértő körök és
bugyrok akkori fuvalmai, a remény akkori sugarai.

A második, hogy magamban megkeressem az összes rapendülhető húrokat:
ahogy bennem ma rezonál az akkori pillanat, tehát a költő akkori életkeresztmet
szetének vetülete rajtam, tehát bennem. Hogyan tudok ma, most, a régen meg
pendült hangra ráhangolni? Minden tulajdonommal, agyammal, szívemmel, szen
vedélyemmel, indulatommal, véremmel, csontjaimmal, zsigereimmel. A magam élet
keresztmetszetével. Sokszor nehézkes és lassú folyamat ez, amíg az ember újra- és
újraolvasva lassan testi-lelki fedőhelyzetbe került a költeménnyel. Ahogy más és
más körűlmények között, más és más lelkiállapotban újra ráfordul különböző hely
zetekben, mint a hajó a bójára, vagy ha úgy tetszik, a szó szoros értelmében bioló
giailag-lelkileg ráfordul a versre, hogy ősi szerelmi kínokban és gyönyörökben
magáévá tegye, helyesebben egyesüljön vele.

Csakis ebben a fizikai-biológiai egyesülésben születhet meg elmondásra a vers.
Csakis ebben a zaklatott, kéjes, kínlódó verdesésben kapja meg mai, magam
szülte, magam-élte, szerkesztette szárnyait. A könyvbe préselt betű-folyondár csak
így kezd újra lüktetni, újra élni, újra lázítani. Vérátömlesztessel. A halott sorok
valaha élet voltak, szerelem, harc, kín, gyötrelem, születés. Fel kell támasztanom,
De már a magam vérét kell belecsurgatnom.

A különböző előadók különböző véralkatúak. így lesz egy-egy vers más és
más színezetű, ahogy más kerül közelébe és más támasztja fel a maga vérén át
szűrve, élesztve. A szubjektív szűrőközegek különfélék, így kap a vers különféle
hangsúlyokat. Ma igen sokszor, helytelenül szürkévé fakítják a verseket. Steri1lé.
Vákuummá. Ez sokszor már a főiiskolai oktatásban a "mondd egyszerűbben"

instrukciók szarvashibája. En még úgy tanultam: "mondd színesebben". Ez az
instrukció is helytelen, mert mindkettő az elmondás mikéntjét, a versnek csak
zeneí-ritmusí részét boncolgatja. Sokszor beszédtechnikai gyakorlattá sekélyítenek
egy-egy csodálatos dallamot, amely a rengeteg farigcsálás, hangolgatás, gyúrás után
utált és beidegzett mechanizmussá válik. Ez a fiatal korban mechanizmussá váló
recept akasztódtk a későbbiekben, mánt díszes ruha rossz fogasra, a többi versre
is. Ez a "mondd egyszerűbben" a legveszélyesebb mondat, ami egycsapásra le
szűkít, leszürkít vérbíbort és tűzragyogást.

Hogyan legyen egyszerű egy kezdő színész vagy tanonc színész? Az egyszerű

ség évtizedek alatt születik. Aki nem volt összetett, komplikált, alaktalan, sok
szögű, sokízű, az nem lehet egyszerű, csak együgyű. Mert miből egyszerűsít? Kez
detben végig kell botorkáini egy barokkosodási, túlburjánzási folyamaton, amely
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részeredményekben lehet, hogy elviselhetetlen lesz, de a különböző színeknek egy
szer elő kell jönniök. A színek ez esetben az emberi kifejezés egész csontvázát,
idegrendszerét, érrendszerét, bélrendszerét jelentik. Meg kell születniök a soroknak,
világra kell Iökődniök. És egyáltalában - hogyan szülhet egyszerűen az ember
lánya? Létezlik ez? Lehetséges valamely értelmi szülés? Vagy csak érzelmi? Vagy
csak indulati? Csupán egy-egy komponens működése képes az emberi gondolatot
felszínre hozni?

A gondolkozás teljes testi-Iolkí-szelfemí funkció. Egy konstans komponens
megold egy sokísmeretlenes egyenletet? És még nem esett szó arról a megfoghatat
Ianról, amit csak hetedik-tizedik érzékkel lehet letapogatní, amit "eszelős sertés
nek" neveztünk, ami a "jellel jelölt, kiválasztott" költő sajátja. Amitől az egész
rabonbáni-bonci szertartás varázslatossá válik és lenyűgöz.

Olyan egyszerű a természet örök mozgása, változása? Olyan egyszerű a csoda,
az ember, a költő? Ezsalás, Dante, Shakespeare, Ady, József Attila olyan baga
tellek, mint egy beszédtechnikai gyakorlat?

MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

Jó halálunk imája

(ANYAM SfRJANAL AKISLAKOSI TEMETOBEN)

Jaj édes mellemnek tejvel nőtt gyermekem
nem tudok szólni hozzád ki lettél egyetlenem
ki voltál dajkaságomban távol elmúlásomban
jaj véled jót nem tehetek jóságom elapadt
a bánat kiszítta sejt jeim tejét a szavakat
hangom nem ér fel hozzád innen a mélyről

jaj nem tudlak óvni a sok rejtött veszélytől

nem bírom lehűtni a megváltoztathatatlan izzását
jaj élő fiam egyetlen gyermekem egyetlen halálát
szép piros véred elborulását ha eljön az óra
jaj hiába tenném kezem futó homlokodra
hogyelkapjam a Halált szemed hályogjáról
a Hidegség szorítást jaj meleg ér folyásról
jaj édes mellemnek szóval nőtt gyermekem
némaságomban remény-egyetlenem
ki voltál dajkaságomban hűtlen a pusztulásomban
a csillagok közt azon a csillagtalan éjjel
a ritmustörésben jaj nyelvem szánalmában
jaj jaj keserű mellem szóapadásában
ó ti fák húsomból nőtt füvek viseljetek gondot rá
Göcsej halmai szép zalai dombok nőjjetek palásttá
s takarjátok be gyönge szavait védő árnyékotokkal
ha idegenben lépked mutassatok neki utat
hogy ne féljen magától ne járja üresség
s hozzátok néha haza ti égő szőlőtőkék

mert félelmes magában az a~szonynak jaj még a férfinak is
hát még a költőnek ha szava igaz is
sohse fázzál mellemnek tűzvel nőtt gyermekem
kinyílt-szótalanságom rejtött-segödelmem
nap hold csi.llagok barátjai legyetek azon éjjel
ha ini!ulni készül bé hunyt-reménnyel
jó halála légyen mert igaz étte volt köztetek
ó szeVId emberek miért vattok ily idegenyek?
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Bi~almatlanságunh imája

íme vara vél le Mária
arany fának ága
holtaknak bársonya
s velünk nem vala senki
csak a Bomba
a Fizika
a Kémia
nem lészen senki
aki hullásunkban tartaná
szűzvirág kezét
mocskot átszűrő tenyerét
gázokat megszűrő ujjait
aki boldogság bödör szép
haját fonná
reménytelenségünk ürességébe
a csillagok közé
tartalom-szemű hálóvá
aki agyunk perzselő futását
létté csomózná
hogy ne fájjon az esés
még az esés előtt

a Halál zuhanása
még a halálba-zuhanás előtt

íme vala vélünk a Bölcső Tisztasága
a Tökéletesség Köldökzsinóra
embe1'ségünk átvágott remény-ága

élőknek bársonya
gyötrelmeink puhán koccanása

íme nem lészen velünk senki
íme a Semmi
a Bomba
a Kémia
a Fizika

a Hatalom
íme vala vélünk a Hazugság

a Széttört-Bizalom
a szétrongyolt bársony
a Lehetséges-élet megpattant ága

íme nem marada vélünk senki
semmi
csak az AGY

a Tisztító
a Szennyező

az Elkárhoztató

az üdvözítő

íme vala ...
íme lenne vélünk a Szeretet
agyunk bársonya
a szétrongyolt Bársony
a félredobott Bársony
a Bársony

Végső uta~ásunh imája

Adj Uram
Sebesség Gyorsuló Istene
adj Uram bátorságot
és útiköltséget
a végső beszálláshoz
adj Uram Ritmust
ha majd kiejtem a sebességváltót
kezemből

és agyamban a gyújtás megáll
s nem én irányítom többé
a gyorsulást
a szavak futását
a nyelv fordulóit
kihűlt szavaimat
takarítsd el utamból
hogy úgy menjek el

mint ahogy jöttem
semmiből a semmibe
szógöröngyök nélkül
némán
megszabadítva
szabadon
görcsös ujjaim ökölből

békévé simuljanak
az útiköltséget széthintve
az űrben a gyorsulás tengelyén
a csillagok útjain
markomon a szelídség utolsó
ritmus-jelével
szálljak át az örök sebességbe
én egy füstté vált mosoly
ámen
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE

LŐRINCZE LAJOSSAL

Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe kaptunk,
új szellemmel fényel:ve, csorbítatlanul át kell adnunk utö
dainknak. Ez a küldetésünk - áldjon vagy verjen sors
keze -: ez a mi küldetésünk, Kissé tenajtant a fejet. De
a szívet, azt föl, föl barátaim!

Kosztolányi

Lőrineze Lajos 1915-ben született a Veszprém megyei Szentgálon, Középiskó
lai tanulmányait a pápai református kollégiumban végezte, ott is érettségizett
1936-ban. Érettségi után a református teológiai akadémiára, majd a budapesti egye
tem bölcsészeti karára iratkozott be, s szerzett a magyar-német szakon tanári
olelevelet.

1950-ben a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének mun
katársa, később a Magyar Osztály vezetője, 1953 végétől 1959 végéig igazgatóhe
lyettes, attól kezdve tudományos osztályvezető, az anyanyelvi kultúrával kapcso
latos munkálatok irányítója, 1971-től tudományos tanácsadó. Tudományos, tudo
rnányszervező és nyelvtudomány-népszerűsítő munkásságát a következő művek

jelzik: Nyelv és élet (1953), Nyelvművelő (1956), Nyelvművelésünk főbb kérdései
(szerk.), Édes anyanyelvünk (1961), Nyelvművelő Levelek (1964), Nyelvőrségen

(1968). Több értékes könyve, tanulmánya foglalkozik a nyelvjáráskutatás kérdé
seivel is: Magyar Nyelvjárási Bibliográfia (Benkő Loránddal közösen), A Magyar
Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere (1955) stb. Kezdettől fogva (1950) részt
vett a magyar nyelvjárások atlaszának összeállításában, végzett anyaggyűjtő mun
kát Magyarországon. valamint Románia, Jugoszlávia, Ausztria és a Szovjetunió
magyar lakossága körében.

Az MTA Nyelvművelő Bizottságának titkára, majd Kodály Zoltán után elnö
ke lett. A Magyar Nyelvőr című akadémiai folyóiratot 1954 óta szerkeszti, a Nyelv
tudományi Társaság Magyar Szakosztályának másfél évtizede elnöke. Tudományos
és ismeretterjesztő munkája elismeréséül 1966-ban a Munka Érdemrend arany fo
kozata kitüntetést, 1967-ben a Kiváló Népművelő cimet, 1969-ben az Állami Díj
II. fokozatát kapta. A Finnugor Társaság 1967-ben levelező tagjává választotta.
Tagja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, valamint a Magyárok Világszö
vétsége elnökségének. Az oktatásban c. egyetemi tanárként vesz részt,

Felesége, Vehovszky-Emerich Erzsébet ugyancsak tanár. Doktorí disszertáció
ját magyar településtörténem témából írta. Fia, Lőrineze Péter a Közgazdaságtu

-dományi Egyetem nemzetközi szakán végzett s titkárként a Kereskedelmi Karna
rában dolgozik, leánya negyedéves építészmérnök hallgató.

- Mié1't lett nyelvész?

- Nem merném állítani, hogy már
."kora ifjúságomban" megmutatkoztak
a jelei későbbi hívatásomnak. Ám
bár, ha gyerekkori emlékeimet felidé
zem, annyit bátran állíthatok, hogy a
nyelv már akkor is érdekelt. Főként az
ismeretlen, a szekatlan. Nyitott füllel
hallgattam a herendi németek beszédét,
.szerettem volna megfejteni titkukat.
\Úgy gondoltam, hogy ami 'nyelvünk
egy-egy oetűjének a németben egy má
sik betű felel meg, így rakják össze a
szavaikat. Értelmetlen szavakat, hang
sorokat mondtam egy kis herendi bará
tomnak, hogy mondia ezt németül. Per
sze csak nevetett rajtam.
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De a mí beszédünkből is érdekes sza
vak, mondatok tömege rögződött meg
agyarnban. Talán 6-7 éves lehettem
(vagy annyi se), amikor egyik nagy
bátyámat ezzel szalasztotta el a gazdája
a szomszédba : "Kérdezd meg tőle, nincs
egy vollentér igaszege?" Nagyon tet
szett a vollentér igaszeg. Szerettem vol
na én is kimcndani, de nem volt rá
alkalom (csak egyszer, évtizedekkel ké
sőbb loptam bele egy kis tréfás jele
netbe, amelyet a magunk számára ír
tunk, játszottunk el a Nyelvtudományi
Intézetben). S mílyen csodálatosan
hangzott egy öreg rokonunk szenten
cíáia: "Aki kutyát bottal hajtanak a
nyúl után, eb eszik annak a fottábul."



így: aki kutyát, nem amelyik kutyát;
s fottábul, azaz fogtából.

Arra persze, hogy "nyelvész" leszek,
már csak azért se gondolhattam. mert
azt se tudtam, hogy mit jelenthet ez a
szó. Még egyszerűbb dolgokat se uud
tam. Hallottam egyszer valamit arról,
hogy van ilyen foglalkozás is: könyv
táros. Elhatároztam (magamban), hogy
könyvtáros leszek. IÚgy gondoltam, hogy
a könyvtáros csak ül a könyvek között,
s kedvére olvashat egész nap. Rejtély
volt előttem a kárpitos is. Sokáig azt
hittem, kőmíves. Mégpedig azért, mert
a bibliai történetben azt tanultam, hogy
Krisztus kereszthalála pillanatában "a
templom kárpitja ketté hasada". Úgy
gondoltam, hogyacsúcsfala, vagy a
boltíve repedt meg a nagy Iöldíndulás
következtében ...

De hogyan, míért lettem hát nyel
vész? Előbb magyarszakos bölcsész let
tem az Eötvös-kollégium tagja, s vá
lasztás előtt álltam, hogy irodalmi vagy
nyelvészeti témát választok-e szakdol
gozatom, majd doktori disszertációm
tárgyául. Bár szerettem és szeretem az
irodalmat a nyelvészeti téma jobban
vonzott. Hogy választásom ebbe az irány
ba dőlt el, az persze nem egészen vé
letlen; egy nyelvjárást már "anyanyelv
ként" ismertem, tehát könnyebben tá
jékozódtam a nyelvészet egyik ágában.
A pápai kollégium diákjaként foglalkez
tam már földrajzinév-gyűjtéssel, egy
szerűbb fokon nyelvjáráskutatással. Egy
szóval: ha a választást addigi életem
nem határozta is meg egyértelműen. a
lehetőséget míndenesetre biztosította.
Nyelvészeti szakdolgozatomat Pais Dezső

kedves professzorom kedvezően fogadta,
s annak alapján javasolt tanársegednek
az egyetemi Magyarságtudományi Inté
zetbe. Ennek lett utóda a Néptudományi
Intézet, majd ennek nyelvészeti rész
lege beleolvadt az 1950-ben megalakult
Nyelvtudományi Intézetbe. Munkahe
Iyern tehát - ha úgy vesszük - nem
változott az elmúlt harminc év alatt, s
munkakörörn se, csak annyiban, hogy
időm nagyobb részét anyelvművelés

kérdései foglalják le, viszonylag keve
sebbet foglalkozom a földrajzinév- és
szernélynévkutatással s a nyelvjárások
kérdéseivel.

- Foglalkozásnak vagy hivatásnak te
kinH-c a nyelvmúvelést?

- Ez meglehetősen intim kérdés. Én
nem is nagyon tenném fel senkinek.
mert hiszen mít feleljen rá a megkér
dezett ? A nyilvános szerelemvallástól

ösztönösen borzong a legtöbb ember,
viszont azt se szívesen vállalja, hogy
"csak" foglalkozásnak tekinti élete mun
káját, De a szembeállítás nem is egé
szen igazságos. Sok hasznos, nélkülözhe
tetlen s örömöt is adó foglalkozás, mun
ka van, amelyre a "hivatás" megneve
zést alkalmazni egy kissé fellengzős

volna. De azért nem csak kényszerűség

ből végzi, aki végzi. (Szegény, korán
meghalt nagybátyám jut eszembe: olyan
élvezettel és örömmel tudott fát vágni,
hogy összefutott a nyál az ember szá
jában.) Legjobb, ha az értékelést, az
ítéletet mások alkotják meg munkássá
gunkról. Azt persze azért meg kell
mondanom, hogy az a munka, amellyel
(immár több mint két évtizede), fog
lalkozom. teljesen betölti érdeklődése

met, napjaimat, éveimet. Nagy ajándék
nak tartom a sorstól, hogy ezt csinál
hatom. Öröm, élvezet egy-egy nyelvi
jelenséget bogozni, sorsának alakulását
felfedni, értelmét, értékét meghatároz
ni, esetleg jövendőjét jósolni. Az alko
tás örömét érzi néha az ember egy-egy
kis "ötperc" megírásakor is, hiszen mind
egyik téma új kérdéseket vet fel. Az
meg külön gond - s a megoldása kü
lön öröm -, hogyan is kezdje az em
ber, s aztán hogyan építse fel mondan
dóját, védő- vagy vádbeszédét. s végül:
mível fejezze be, hogy valami kis ked
ves, elgondolkoztató emléket kapjon a
hallgató. Maga a felolvasás is gond és
öröm. Különösen akkor, ha irodalmi,
költői idézet is kerül a fejtegetesbe. Be
vallom, igen szívesen fejezem be ötper
ceimet egy-egy szép verssorral. Sót, az
is megtörténik (ez már igazi "műhely

titok"), hogy valamilyen szép, kedves
versrészlet unszol arra, hogyelőadássá

kerekítsem ki. Ilyenkor előbb megvan
a gomb, rnínt a kabát; a befejezés már
megvan. csak a többit kell hozzá meg
írni.

- Eredményesnek tartja-e munkás
ságát?

- Erre még nehezebb felelni, mint
az előző kérdésekre. Nem összehasonlí
tásként mondom, de mit felelne erre
a kérdésre akár legkiválóbb íróink
egyike is: van-e hatása verseinek, ered
ménye cikkeínek, tanulmányainak? Rop
pant nehéz a szellemi munka hatását,
eredményét lernérní, különösen akkor,
ha nincs még megfelelő távlatunk hoz
zá. Hogy vulgarizáljak, sokan úgy kép
zelik el a nyelvművelő munka eredmé
nyességének megmérését, hogy - mond
juk - az Édes anyanyelvünk sorozat
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megindulása előtt nyelvünkben kétszáz
germanizmus volt, most, húsz év után
már csal, százat találunk. Az eredmény
világos. Csakhogy egyrészt a szó szü
letése és halála nem olyan, mint az
emberé. Egészen más a jelentősége,

nyelvbeli szerepe egy szónak, ha köz
nyelvi szinten használjuk, vagy pedig
ha csak a nyelvhasználat peremén buk
kan fel, egy-egy szakma, kisebb. nyelv
járási egység ritkán használt szavaként.
De akkor is él már (és még), amikor
csak igen kevesen és igen ritkán hasz
nálják. Aztán: még ha végeznénk is
ilyen számolást (például joggal megál
lapítanánk, hogy nagyon ritka már az
élelmiszernek a kiszerelése, hogy afelé
zsargon jellegű használata is megy ki
a divatból, hogy a "suksük" nyelv is
kezd vísszaszorulni stb.), ki tulajdonít
hatná ezt az eredményt saját magá
nak? Hiszen - különböző szinten, az-:
az kisebb vagy nagyobb tudományos
apparátussal, közvetlenül vagy közvetve
- kiváló nyelvművelők egész sora te
vékenykedik ezen a "pályán". Arról
nem is beszélve, hogy az ilyen munka
eredményességének sok egyéb feltétele
is van.

Egy pillanatig sem akarok persze ál
szerény lenni, tudom, hogy ha van lát
ható eredménye a nyelvművelő munká
nak, akkor abban az én tevékenysé
gornnek. írásaimnak, előadásaimnak is
van szerepük. Hozzájárultam ahhoz,
hogy nyelvileg igényesebbek az embe
rek, hogy többen tartják fontosnak gon
dolataik kifejezésének nyelvi formáját,
mint régebben. Az Édes anyanyelvünk
is hozzájárult az érdeklődés, az igény
felkeltéséhez, sok embert serkentett a
nyelv életének, törvényeinek tanulására,
jobb megismerésére. S ez igen fontos,
fontosabb, mint néhány szó üldözése.
Ha Szarvas Gábor vagy Sírnonyi Zsig
mond működését az általuk kiküsző

bölt szavakon mérnénk le, nagyon meg
lepő eredményre jutnánk.

- Milyen személyes tervei vannak
munkájának további folytatásához?

- A közvetlenül előttem álló legfon
tosabb feladat most az, hogy a Nyelv
tudományi Intézetben készülő "Nyelv
művelő Kézikönyv"-et munkatársaím
mal együtt befejezzük, Ami a továbbia
kat illeti, Ieegyszerűsítem a kérdést így:
míket szerétnék még megírni?

Először is szeretnék minél előbb egy
nagyobb, könyvszámba menő tanulmányt
írni a nyelvhelyesség elméleti, elvi kér
déseiről. Utoljára meg egy Mosolygó
nyelvőr című könyvet, amelyben a nyelv-
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művelő munkám során adódott humoros
eseteket adnám közre, Minthogy az Edes
anyanyelvünk rovat előreláthatólag él
még néhány évig, a rádiós ötpercek
anyagából is gyűjtök össze l-2 kötetet.
Hogy míkorra készülnek el ezek, arra
még nincs határozott tervem. Anyag
már volna bőven egy új kötetre való.
Most éppen az Eties anyanyefvünk 1961
ben megjelent kötetének új, harmadik
kiadása van előkészületben.

Kedves tervem, hogy az írók és a
nyelvész viszonyáról, az író és a nyelvi
norma kérdéséről írjak egy könyvet, egy
kissé a kérdés történeti (legalábbis múlt
századi) állását is feldolgozva.

Talán lesz erőm és időm rá, hogy egy
vonzó, jól használható, magyal' nyel
vünket megszerettető könyvet írjak az
iskolán kívüli (határainkon kívüli) ma
gyar anyanyelvi oktatás számára is.

Nem szeretriérn addig letenni a tollat,
mig egy régi adósságornat nem tör
lesztettem : még egyetemista koromban
összegyűjtöttem falum földrajzi neveit,
összeszedtem a fellelhető történeti anya
got is, ebből szerétnék egy modern név
tani kiadványt készíteni, összehason
lítva a régi állapotot a maival, kikutat
va a társadalomban s a tájban bekö
vetkezett változásoknak a névanyagban
mutatkozó hatását.

Persze van még egyéb gondom, ter
vern is, de talán ennyi is elég egyelőre.

Al'S Ionga, vita brevis ...

- A mai beszélt és írott nyelvnek mi
lyen főbb vonásait, veszélyeit és hibáit
látja?

- Kétségtelen, hogy mai köz- és iro
dalmi nyelvünk közelebb áll az "utca"
nyelvéhez. Egyszerűbb, természetesebb,
sallangmentesebb lett. Milyen nevetsé
ges volna például egy mai iskolában
az a köszöntő, amelyet én mondtam el
idestova ötven évvel ezelőtt, a szentgálí
elemíben : "Mélyen tisztelt ískolaszékí
elnök úr, tiszteit vendégkoszorú ! Re
megő kebellel és dobogó szívvel állunk
itt önök előtt. Aggodalom és bizonyta
lanság tölti el bensőnket. ha meggon
doljuk, hogy önök most bírálni jöttek
el ..." Vagy akár gimnazista korern írás
műveit, kérvényeimet is ídézhetnérn:
"Alulírott azzal az alázatos kéréssel já
rulok a nagytiszteletű és tekintetes (ké
sőbb nagyságos) tanári kal' kegyes színe
elé ..." A mai diák nyilván lényegesen
egyszerűbben üdvözli a szakfelügyelőt s
kevesebb pompával kéri a minisztertól
kinevezését. De gondolhatunk arra is,
hogy például Kossuth Lajos egykori
gyújtó-lelkesítő, s még a mi korosztá-



lyunkat is megkapo beszédeinek stílu
sát ma már alighanem túl patetikusnak,
fellengzősnek érezné a legtöbb ember.
Hogy ez a változás jó vagy nem jó,
arról nem érdemes most vitázni. Kor
jelenség, társadalmunk, egész életünk
megváltozásával jár együtt. De még azt
sem mondhatjuk, hogy ez jellegzetesen
magyar dolog. Az ellenben nagy kár,
hogy az irodalmi és beszélt nyelvi stí
lus változásával, a "nyelvi eszmény" mai
helyzetével igényesen aránylag keveset
foglalkoztunk.

- Nyelvhasználatunk alapvető jellem
zője tehát egy bizonyos demokratizáló
dás; természetesebb, egyszerűbb lett be
szédünk, írásunk, mint - mondjuk 
a századfordulón voU. De ennek a ,he
lyes tendenciának mueatkoznak kóros,
vagy legalábbis aggasztó, problematikus
velejárói is. Hogy csak a két legfonto
sabbat említsük: az argó indokolatlan
térhódítása, sokszor stílustalan, fölösle
ges, funkció nélkül való használata, to
vábbá a durva, ízléstelen szavaknak,
kifejezéseknek irodalmi folyóirata,inkban
való egyre gyakoribb, igen sokszor ön
célú, semmivel sem indokolható szere
peltetése.

- De mutatkozik nyelvünkben egy
ellenkező tendencia is, erre pedig ép
pen az jellemző, hogy eltér a szokvá
nyos, a mindenkí által érthető .Jcözna
pi" nyelvhasználattól, a szokatlanra, a
különlegesre törekszik. Szinte minden
héten kapok valamilyen figyelmeztetést
(de magam is tapasztalom) : újságjaink
egyik-másik cikke hemzseg a fölösleges
idegen szavaktól.

Divatból, fontoskodásból, sznobos
nagyképűségből akkor is idegen szóval
élnek a cikkírók, amikor az olvasók
többsége számára érthető, találó, jó
magyar szaval>: közt is válogathatnának.
Félreértés ne essék, eszem ágában sincs
méghonosodott vagy szükséges, hasznos
idegen szavak kiirtását javasolni: ez
nyelvszegényítes lenne. De hogyan jut
el a gondolat egyik embertől a másikig,
ha az érthetetlen, ismeretlen szavak el
vágják az útját?

A nyelvi arisztokratizmusnak, elkü
lönülésnek a jeleit láthatjuk az újság
nyelvben, a közélet. az irodalmi és tu
dományos ismeretterjesztés nyelvében
egyre nagyobb számban megjelenő diva
tos szavakban, kifejezésekben is. Szép
pályát futott be például igen rövid idő

alatt a rendhagyó. Érdemes volna össze
szedni, mi minden volt nálunk mosta
nában rend>hagyó. Pedig lehetett volna
~ esetenként - rendkívüli, rendelle-

nes, feltűnő, meglepő, különleges, furcsa,
különös, szokatlan, váratlan, kivételes,
egyéni, meghökkentő stb.

Divatos lett a nagyságrendű, az elvá
rás, a helyére tesz, bizonyít, odafigyel,
gyakorlatilag, nem véletlen stb. stb.,
hogy csak néhányat említsek, minden
magyarázat nélkül.

- Az 50-es években nagy veszélyt
jelentett az ún. bürokrata nyelvnek és
a mozgalmi zsargonnak az elhatalma
sodása. Véleménye szerint túl vagyunk-e
már ennek nyelvi problémáin, nehéz
ségein?

- Inkább "hivatali" nyelvnek mon
danám, amiről szó van. Jellemzője a
körülményeskedés, az elkoptatott frázi
sok használata, az egyszerű, világos,
közérthető beszéd és írás helyett a ho
mályos, nyakatekert fogalmazás.

Nem lehet helyhez és időhöz kötni,
mindenhol kitermeli a néptől elszakadó
bürokrácia. Mikszáth, Móra és más írók
is sokat emlegették már a hivatalos
stílust, de más országok is küzdöttek
és küzdenek vele. Nálunk az ötvenes
években voltkülönösen "virágjában", ma

napság míntha visszaszorulóban volna.

- Mi is a jellemzője s veszedelme en
nek a stílusnak?

- Először is az, hogy nem nagyon le
het megérteni. Ez pedig a legnagyobb
baja (hivatali szóval mondva: hiányos
sága) a nyelvnek, mert hiszen a meg
értés, a megértetés, a gondolatközlés
volna a legfőbb, legfontosabb funkciója.
Nem nagyon lehet megérteni, mert 
mínt mondtam - tele van szokatlan,
a mindennapi nyelvhasználattól eltérő

szavakkal, kifejezésekkel, s amit egy
szerűen, világosan is ki lehetne fejezni,
azt körülményesen, nyakatekerten, ho
mályosan mondja el.

Azt, hogy takarékoskodjunk a vízzel,
ne pazaroljuk a vizet, a hivatali nyelv
így fejezi ki: Azzal a kéréssel fordulunk
a lakosság felé, hogy tegyék magukévá
a »iztakarékossáq fontosságát. Az egyik
üdülő gondnoka meg azt akarta kérni
a beutaltaktól, jelentsék be, mikor akar
nak elutazni, hogy biztos helyük legyen
az autóbuszon. Ezt a viszonylag egysze
rű mondanivalót a következőképpen fo
galmazta meg: "Kérjük vendégeinket.
jelezzék elutazásuk idejét, mert aszerint
ütemezik a busaiáratokat. hogy még fo
kozottabb mértékben be tudják biztosí
tani elutazásuk pontos lehetőségét," 
Egy kis fejtörés és fejcsóválás után je
leztük elutazásunk idejét.
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Az érthetetlenségen túl azért is kár
tékony ez a hivataloskodó nyelvhaszná
lat, mert leszoktat ja a hasznalójat a
gondolkodásról. Gondolatnélkühségre ne
vel. rlogyisne, míkor mindenre készen
áll a megfelelő formula, nem kell törni
a fejemet, hogyan is mondjam, a leg
többször azon sem, hogyan is gondolom,
mí a véleményem, sőt, egyáltalán van-e
véleményem: ezek a készen álló sablo
nok elég szepen eltakarják a gondolatot,
elrejtik a szóbozótban a véleményt.

Az sem lényegtelen szempont, hogy
nyelvünk vészes vérszegénységbe esik a
hivatali nyelv hatására. Az agyonhasz
nált szavak, kifejezések elszürkítik,
szárazzá, egyhangúvá. színtelenné teszik
beszédünket, írásunkat. szegényítik
nyelvünket, hiszen a kifejezési lehetősé

geknek változatos gazdagságát szorítja
háttérbe, zárja ki a használatból egy
egy divatossá váló hivatali kifejezés. A
"divatos'" ebben az esetben talán nem
is egészen találó szó, inkább "ragá
Iyos'<-t kellene mondanom. Mert ragály
módjára terjed a hivatali nyelv. Tekin
télye van szokatlansága, homálycssága
következtében. Talán éppen azért, mert
nem érti meg mindenkí. Valahogy oko
sabbnak, beavatottabbnak érzi magát,
aki így beszél. És hát - úgy látszik 
hovatovább hozzá is tartozik az "igé
nyes" megnyilatkozáshoz ez a stílus.
Bárki megfigyelheti. hogy különben igen
jószándékú, okos, egyszerű emberek,
akik egyébként kristálytisztán, közvetlen
természetességgel, szép magyarsággal
fejezik ki magukat, hogy megmere
vednek egyszerre, ha "hivatalosan" nyi
latkoznak. A legegyszerűbb közlendőből

is tengerikígyó hosszúságú, nyakatekert,
homályos mondat lesz, mert úgy érzi a
beszélő, hogy így illik magát kífejezni.
Felülről is így hallotta, így tanulta.

De mondom, vagy tíz esztendeje már
a vísszaszorulását lehet megfigyelni a
"hivatali" nyelvnek. Ami talán azt is
jelenti, hogy egyre több a saját fejével
gondolkodó s gondolatait a maga sza
vaivaí, világosan, egyszerűen. kertelés
nélkül kifejezni tudó (akaró, merő)

ember.

- A gyakorlat és az írott nyelvi nor
mák közötti ellentét kiegyenlítése 
mégpedig az érő nyelv javára -, a
nyelv fejlődésének elismerése, nemcsak
a múltra, .hanem a jelenre nézve is:
ezt az alapelvet milyen határok között
véli betarthatónak ?

-Éppen a határokkal van a baj! A
szélső esetekben általában nincs vita.
tudjuk, hogy ezt már befogadtuk, amazt
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pedig mindnyájan (vagy igen kevés ki
vétellel) rossznak, kerülendőnek tartjuk.
De a kettő között igen sok olyan eset
van, amelyre nézve nagyon megoszlik
a vélemény, s amelynek megítélésére
nincs mindenki által elfogadott mérce.
Ez természetes is, így vagyunk életünk
miriden változásával. Amit már meg
szoktunk, ami ízlésünknek megfelel, azt
jónak, szépnek, helyesnek tartjuk, ami
ettől eltér, az ellen títtakozunk, ki-ki
a maga vérmérséklete szerint.

A "gyakorlat" és az "írott nyelvi nor
mák" közötti ellentét kiegyenlítésének
kérdését vizsgálva előbb tisztáznunk
kell a fogalmakat. Az írott nyelvi nor
mákon nyilván a nyelvtan és a nyelv
helyességi könyvek szabályait értjük.
De mit jelent a "gyakorlat"? Ahogy a
valóságban, a gyakorlatban használjuk
a nyelvet, azaz ahogy beszélünk? Igen,
de azért egy kis megszorítás mind
egyikhez szükséges. Az írott nyelvi nor
ma nem örök; ha erről beszélünk, min
dig csak korunk nyelvi nörrnájára, a
legfrissebb nyelvtanok. nyelvhelyességt
könyvek megállapításaira gondolhatunk.
Ha egybevetünk egy száz vagy kétszáz
évvel ezelőtti nyelvtant, szótárt egy
modern nyelvtannal. szótárral, azonnal
kitűnik, hogy a régit már nem ismer
hetjük el irányadónak a mai nyelvhasz
nálatra nézve.

Ez azért van, mert - természetszerű

leg - az előttünk járók is kiegyenlí
tették a nyelvtan és a nyelvhasználat
kőztí különbséget, mégpedig az élő nyelv
javára.

- De kinek a beszédére, nyelvhasz
nálatára gondolunk, ha a "gyakorlat"
ról vagy "nyelvszokás"-ról beszélünk?

- Nem a többségére, olyan értelem
ben, hogy megszámláljuk a magyar
nyelven beszélőket s ha ezek többségé
nek nyelvhasználatába behatol valami
lyen nyelvi forma, akkor azt szabályos
sá, normává, helyessé deklaráljuk. Igen
sokan beszélnek így: mondanák neke.
valamit, sokat tudnák mesélni stb., leg
alább annyian, mínt a szabályosan be
szélők.

A "suksük" nyelvet pedig kétségkívül
a magyarul beszélők nagy többsége
használja. Nyelvjáráskutató út jainkon
meggyőződtünk róla, hogy a magyar
nyelvjárások többségében így beszél
nek: az anya a csecsemőt measzoptassa,
bölcsőben ringassa stb.

Mégis, ennek ellenére helytelenítjük
ezt a .myelvszokást", s eszünkbe se jut.
hogy a többség nyelvhasználata



alapján - ezt próbáljuk meg normava
tenni. Miért? Mert a nyelvi "helyesség",
a norma megállapításában a többség
nyelvhasználata ugyan a döntő, de csak
a köznyelvet beszélők, a nyelvileg isko
lázottak nyelvhasználata. A nem nyelv
járást beszélők pedig nagy többségük
ben nem mondják látja helyett: hogy
lássa, elhalasztja helyett: elhalassza. De
aki k!ivételképpen beszédében
ilyen nyelvi formával él, írásában az is
tartózkodik tőle. Nem fogadjuk el tehát
ezt a formát, mert nyelvérzékűnk, nyel
vi ízlésünk tiltakozik ellene. De már
például a néz, olvas igének a "szabály
talanul" (rnert ikes igékhez kapcsolódó
raggal) képzett nézel, olvasol formáját
ma már aligha kifogásolja valaki, pe
dig a múlt század közepéri még hely
telenítette a legtöbb nyelvtan. A Ma
gyar Tudós Társaság nyelvtanában pél
dául ezt olvashatjuk: .,Tévednek, akik
az igeragozásole összezavarásával s, z,
sz végzetű igéinknél az esz második
személyragot az el személyraggal felcse
rélik". Nemcsak a "tudatlanok" követ
ték el ezt a szabálytalanságot: Arany
Jánost is megtámadja egyik kritikusa
azért, hogy iktelen igéket ikesen ragoz.
Érdemes idézni Arany válaszát: "Legyen
meggyőződve kegyed, hogy bár nem
küzdöttem is a nyelvért, tudom tisztelni
annak szabályait, és sokkal többet fog
Ialkozom velök, mint némely ember
gondolná; de más részről a költemé
nyeket nem szoktam nyelvtani gyakor
latnak tekinteni, sőt oly merész remé
nyeim vannak, hogy lesz idő, míkor az
euphonía [=jó hangzás] kedvéért en
gedni kell a nyelvtan merevségének, s
versben legalább nem írjuk: keressz,
nézsz, stb. s egyéb nyelvtörő szabályos
ságokat." Ez az idő hamarosan be is
következett: a nyelvtan is szentesítette
a közszokás által befogadott "hibás"
formát. A mi korunkban - hogy az
ikes ragozásnál maradjunk - a feltéte
les mód iktelen, tehát szabálytalan ra
gozása nyert polgárjogot: az innék-in
nál-inna vált általánossá, az innám~

innál-innék ritka, régies, választékos.

- De hol a határ? A dolog termé
szeténél fogva a nyelvi jelenségek érté
kelését nem olvashatjuk le valami olyan
szerkezetről, mint a hőmérő skálája,
amely mutatja, hol kezdődik a beteg
séget, lázt jelentő hőmérséklet.

- A nyelvtan eszményi formája a
korabeli művelt nyelvhasználatnak meg
felelő standard nyelvállapotot mutatja.
A valóságban azért bizonyos fokig min
dig eltér ettől, természetszerűen utána

kullog az élő nyelvhasználatnak. A
nyelvhasználat megszílárdítása, állandó
sítása a feladat. S ez így van jól. A
változás kodifikálásával nem kell sietni,
a nyelvi újnak mindíg meg kell küz
denie életjogaiért.

- Mit tesz, mit tehet most már a
nyelvművelés?

- Először is felméri a jelen nyeivál
lapotát. elsősorban az újonnan jelent
kező, a vitás, vitatott értékű nyelvi je
lenségekre figyelve. Megállapítja elő

fordulásuk, elterjedésük mértékét: na
gyon elterjedt, eléggé ismert, rítkábban
használatos stb. Meghatározza, hogy
mílyen körben, nyelvi rétegben haszná
latos : köznyelvi szinten, szakmai szöve
gekben, Irodalmi nyelvben, nyelvjárá
sokban stb. Felderíti, hogy az illető szó,
kifejezés milyen formában (hangalak
ban) szokott előfordulni, továbbá rög
zíti jelentését (jelentéseit) és mai nyelvi
tudatunk szerintí stiláris értékét is.
Míndez nem könnyű dolog, de nélkü
lözhetetlen ahhoz, hogy a nyelvi jelen
ségek megítéléséhez valamennyire is
tárgyilagosan, módszeresen és a siker
reményében fogjunk. Igen sok esetben
persze ez a ténymegállapító. felmérő

munka önmagában is normatív értékű.

Amikor például megállapítjuk. hogy
egy-egy nyelvi jelenség ebbe vagy abba
a nyelvi rétegbe tartozik, akkor már
kijelöltük annak felhasználhatósági kö
rét is.

De tovább menve: a pontos leírás
alapján végezheti el a nyelvrnűvelés a
nyelvi jelenségek értékelését, foglalhat
állást ellenük vagy mellettük. Ezt a
munkát mostanában nyelvtervezésnek is
szoktuk nevezni. Lényege: megállapítani
a nyelvben, a nyelvi kifejezéskészletben
mutatkozó hiányokat, mérlegelní, hogy
a szóbantorgó új jelenség szükséges-e
vagy nem, beleillik-e nyelvünk rend
szerébe, mekkora lehetőség van arra,
hogy könnyen, a lehető legkevesebb za
vár támasztása nélkül el tud terjedni.
Ezek alapján lehet állást foglalni vele
kapcsolatban, hogy fölöslegesnek tart
luk, használatát nem javalljuk; csak
egy bizonyos szituációban helyeseljük; a
már használt. hagyományos formával
azonos értékű szmonírnának tekintjük;
mielőbbi elterjedését, általánossá válá
sát tartjuk szükségesnek stb.

De van a nyelvművelésnek még egy
igen-igen fontos feladata: a nyelvi ne
velés. Mégpedíg :nem néhány szabály
bemagoltatása. hanem nyelvünk életé
nek minél alaposabb, részletesebb meg-
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ismertetése. A nyelv elmélyült tanulmá
nyozása alakítja ki az igazi nyelvérze
ket, ez véd meg bennünket attól, hogy
nyelvművelő babonáknak essünk áldo
zatul, hogy mínden változást romlásnak
tartsunk. Az élő nyelvet, nyelvünk lel
két kell megismernünk, nem egy-két el
avult törvénynek a betűjét. Idézhetem
a Pál apostoltól eredő szállóigét : a betű

megöl, a lélek pedig megelevenít.

- Ön szerint van-e kifejezetten "val
lásos" nyelv, tehát a hivő embereknek
a hitükkel kapcsoLatos nyelvezete, mely
bizonyos fokig elválasztja őket a nem
hitlőktől? Gondolunk itt olyan sajátos
belső élmények, vallásgyakorLattai ösz
szefüggő cselekvések, transzcendens fo
galmak kifejezésére, melyeket a nem
hivő nem érthet meg? Hiszen a világ
nézeti szabad váLasztás bizonyos szava
kat, fogalmakat, kifejezéseket idegenné,
nem használttá, elavulttá tesz azok szá
mára, akik nem vallásosak?

- Természetesen kialakult egy bizo
nyos "vallásos" nyelvhasználat, sőt, az
egyes vaUásfelekezeteknek is megvan a
sajátságos, a többitől elütő nyelvszoká
sa. Vannak szavak, amelyek csak a val
lásos ember számára ismeretesek, de
arra is igen sok példa van, hogy némely
szónak a vallási gyakorlatban sajátos
- a köznyelvi használahól elütő 
jelentése alakult ki. A vallási élet sza
vai jórészt ismeretlenek annak, aki nem
tanulta. nem zvakorolta őket. A mea
térés, megváltás vagy az Isten báránya
is sajátos jelentést kapott a hivők

nyelvhasználatában. De ez egészen ter
mészetes. Ugyanígy megvan a marxiz
musnak is a maga frazeológiája, de a
művészetkritikának vagy a nyelvtudo
mánynak is.

- Egyesek szerint a "vallásos" szó
valóságvonatkozása, asszociativ tartalma
a fiatal korosztálynál ma egyre inkább
kezdi felvenni a maradi, dogmatikus,
nem modern jelentésárnyalatot. Nyilván
ennek tudatbeli tükrözése vagy tükröz
tetése eredményezi ezt. Mi az Ön vé
leménye?

- Egy kissé meglep az Ön megállapí
tása Én az igazat megvallva nem ta
pasztaltam, hogya valláso$ szónak ma
napság ,maradi, dogmatikus' jelentése
kezdene kialakulni. Lehet persze, hogy
ez elkerülte a figyelmemet. Elvileg
azonban. nagyon lehetséges, hogy ilyen
jelentésárnyalatot kaphatott a vallásos
szó, mínthogy a vallásosság sok eset
ben együtt jár a túlzó konzervatí-
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vízrnussal, maradisággal, szűklátókörú

séggel.
Hasonló példákat bőségesen idézhet

nénk. Tanulságos például, hogy a pie
tista melléknévnek is kialakult az i.dők

folyamán bizonyos pejoratív jelentésár
nyalata, amely az eredeti jelentéstől

meglehetősen eltér. Más példa: a puri
tán általában megtisztelő jelző nálunk,
de újabban (az angolszász puritanizmus
néhány kiütköző jellemvonása, sajátsá
ga következtében) más árnyalatot is ka
pott. Az akadémikus melléknév már Ér
telmező Szótárunkban is úgy szerepel,
hogy néha rosszalló értelemben is hasz
náljuk (akadémikus stílus, akadémikus
viták). De még a hazafi szóhoz is hoz
zátapadt (a hazának méltatlan módon
való emlegetése következtében) ilyen
jelentés: hangos, mellveregető ember.
kortes.

- A II. vatikáni zsinat liturgikus re
formja magyar nyelvűvé tette a szetit
misét. Mint nyelvész, hogyan itéli meg
a misefordítás magyarságát, nyelv-he
lyességét, mondhatóságát és szöveghűsé

gét?

- A magyar nyelvú liturgia beveze
tését igen nagy jelentőségűnek tartom.
Eszembe jut Sütő András szép könyve,
az "Anyám körtnyű álmot ígér", amely
nek egyik lapján arról beszél az író,
hogy faluja kis magyar közösségének
"Balassija, Csokonaija, Arany Jánosa,
nyelvújíteja és nyelvcsősze a mínden
kori tiszteletes úr volt, régi fegyvertár
saíval: Károli Gáspárral és Luther Már
tonnal". Az anyanyelven tartott isten
tiszteletek megőrző. összetartó erejéről,

hatásáról van szó,
Arra a kérdésre, hogy rnilyen a mi

setordítás nyelvhelyesség. mondhatóság,
szöveghűség szempontjából, csak akkor
tudnék felelősen választ adni, ha elvé
geztem volna az ehhez szükséges hatal
mas filológiai munkát (a latin eredeti
vel való egybevetés, a régebbi fordítá
sokkal való összehasonlítás stb.). Egy
viszonylag kisebb részt - Kovács Sán
dor püspök úr és Radó Polikárp pro
fesszor úr felkérésére - alaposan át
néztem s tettem is bizonyos változtatási
javaslatokat. Az egésznek ilyen mérvű

megismeréséhez azonban - legalábbis
számomra - nagyon sok idő kellene.
Bele-belelapozva azonban néha az az
érzésem, hogy a fordítás esetenként
pusztán a fordításra szorítkozik, az élő

magyar nyelvre történő szerves átültetés
helyett. A latin szöveget felcserélték
magyar megfelelővel. de nem alkalmaz
ták míndenütt a magyar nyelvi szabá-



lyokhoz és a magyar gondolkodás kö
vetelrnényeihez, Ami a latinban egyet
len hosszú körmondat, itt is egyetlen
hosszú körmoridat maradt, ami mond
hatóságát is nehézkessé teszi.

A használat, a gyakorlat fogja majd
megmutatni a további krítíkus helyeket,
s nyilván meg lesz a mód rá, hogy pél
dául a rnondhatóság szempontjából nem
tökéletes részeken változtassanak, vagy
költőibbé, szárnyalóbbá tegyék a szür
kére, szárazabbra sikerült mondatokat.

- A liturgia lehetne a magyar nyel
vi kultúra tanítója, őrzője, a szép ma
gyar beszédnek élő tanúságtétele, mely
a maga rejtett törvényeivel folyvást lel
ki közösség megteremtésén munkál
mindenütt a világon, ahol magyarság
van.

- Az én érzésem szerínt legfőképpen

a Könyörgés szövege szorul majd javít
gatásra,

(Ilyesrnikre gondolok például: "az ál
dozat kegyelmei" - magyarul szokat
lan, a kegyelem szót nem használjuk
többes számban; "támassz hivatásokat
az evangélium hirdetésére" - a hiva
tásokat homályos értelmű; "Szítsd fel a
keresztség kegyelmeit" - nehéz jól ki
ejteni a szitsd szót, az ébreszd, támaszd
fel talán jobb lenne.)

A latin helyett a nemzeti nyelvre, a
holt nyelv helyett az élő nyelvre való
áttérés azzal is együtt jár, hogy meg
szűnt a szöveg állandósága is, hiszen a
változatlan, megmerevedett latin nyelv
vel szemben az élő nyelv állandóan
változik, s ezt a változást időnként a
liturgikus szövegeknek is tükrözniük
kell. (Ahogyabibliafordítások is vál
toznak míndig, hol kisebb, hol nagyobb
mértékben, de a ma emberének nyilván
jobban megfelel a mai, mint a 2-3 év
századdal ezelőtti ,szöveg.)

- Véleménye szerint helyes szó-e a
"szembemiséző" oltár, vagy "szemben
oltár" elnevezés? Milyen magyar meg
felelőket javasolna a "homilia", az "am
bo" és a "szedilia" latin szavakra?

- A szembenoltár vagy a szembemi
séző oltár teljesen jó kifejezések. Az
első a rövidebb, frappánsabb. Nyelvileg
olyanféle szerkezet, mínt az általút, ösz
szemarok szalma, tejbekása stb. (Elné
zést a profán hasonlatokért, de nyelvi
leg ezek a Iegmegfelelőbbek.)

Ami az említett latin szavakat illeti,
én .nem erőltetném magyaritásukat.
Ezek - azt hiszem - ·úgyis az egyhá
ziak szűkebb körében használatosak, jól

kiejthető, használóik előtt régóta is
mert, világos jelentésű szavak. Az egy
házi nyelv többi latin szava mellett egy
általán nem szokatlanok vagy feltű

nők ezek sem. Legfeljebb azt lehetne
ajánlani, hogy írjuk őket magyarosan,
tehát az ambo-t is a szokásos magyar
szóvégződés szerint ó-val: ambó. (Mínt
hogy rövid o-ra végződő szavunk nin
csen, legfeljebb a no.) Ahogy általában
magyarosan írjuk a nyelvünkben meg
honosodott latin eredetű vallási vonat
kozású egyéb szavakat is: alamizsna,
ámen, kántor, kápolna, káptalan, kórus,
prédikáció, purgatórium, stáció stb., stb.

- Mi az Isten szó etimológiája?

- Isten szavunk megfejtésével kap-
csola tos an elég sok ötlet, elképzelés me
rült fel. Történeti-etimológiai szótárunk
végeredményben a bizonytalan eredetű

ek közé sorolja, mert egyik származta
tása sem elég meggyőző. Legvalószí
nűbbnek látszik az, hogy képzett szó
val van dolgunk, amelynek alapszava,
az is, azonos a mai ős főnévvel, a t és
az n pedig képzők: így együtt megtalál
hatók például a nőstény szóban. Eredeti
jelentése tehát, atyácska lehetett. Jelen
téstani szempontok nagyon támogatják
ezt az elméletet, mert a világ s az em
ber teremtőjét igen sok nyelvben ne
vezik atyának, de egyéb szempontból en
nek a megfej tési kísérletnek is vannak
gyengéi.

Ami engem illet, sokkal szívesebben
és nagyobb örömmel foglalkozam sza
vaink életének azzal a szakaszával, ame
lyet már jobban meg lehet ismerni. Is
ten szavunk "újabb" története is sok ér
dekességet rejt magában. Hogy csak egy
két "témát" említsek: Isten szavunk
szerepe szólásainkban, közrnondásaínk
ban; hogyan keletkezett az isten bizony,
istenuccse, istókuccse, bizistók? Miért
jelenti az istenes azt, hogy ,elfogadható,
tűrhető' (= ~ az egy istenes, a többi
nem ér semmit)? Hogy keletkezett az
istenkedik igének ,rimánkodik' jelenté
se? Miképpen alakult az istenadta mel
léknévnek két egymástól nagyon eltérő

jelentése? Azt is jelenti ugyanis, hogy
nagyszerű, kiváló: valaki istenadta mű

vész, istenadta tehetség, de azt is: sze
gény, szerencsétlen, szánalomraméltó: az
istenadta nép; csak sír az istenadta.
Ugyanígy az isteni melléknév is eget
földet bejár egyszerre: nemcsak isteni
szikrár6l tudunk, hanem - különösen
ifjúságunk nyelvhasználatában - is
teni bulir6l is (amely - ugyancsak az
ó nyelvhasználatukban pontosan egyen
értékű az állati bulival).
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- Ön szerint van-e generációs nyelv?
A fiatalok nyelve, amely az argóval ke
veredik, az idősebbek nyelve, mely már
alig használt szavakat, fogalmakat is
kifejez, stb.?

- Van különbség a fiatalabb és az
idősebb generáció nyelvhasználata kö
zött. Az előbbi kérdésre adott válasz
utolsó mondatát folytatva, egy idősebb

ember nyilván nem beszélne sem isteni,
sem állati kajáról, hanem azt mondaná,
hogy kitűnő vacsorát kaptunk. Másrészt
viszont nehéz elképzelni, hogy egy fia
tal lány vagy fiú ilyen "öregesen" be
széljen: amint mondottam, két hete ir
tam volt, meg tudnók mondaní stb.

Az idősebb generáció természetsze
rűen ragaszkodik a maga szokásához a
nyelvben is. Az új kevésbé érdekli, sőt

ingerli, i.degesíti. A fiatal viszont nem
csak lelkileg és biológiailag alkalmasabb,
fogékonyabb minden újra (így a nyelv
ben jelentkező újra is), hanem tudato
san is törekszik - éppen önállóságának
bizonyítására és a saját világa kiépíté
sének ösztönzésére - a régitől elszakad
ni, a saját nyelvi szokásait, nyelvhasz-
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nálatát ktalakítani. Más akar lenni,
mínt az "öregek', különbözni akar. Azt
is mondhatnárn egy kis szójátékkal,
hogy .Jcülönb" akar lenni. Ami nagyon
rendben van. S oka az újra, a másra
való törekvésnek az is, hogy a megszo
kás aital szürkévé, unalmassá válnak
számára az általánosan használt nyelvi
formák.

Ilyen kűlönbség a generációk között
míndíg volt és mindig lesz. Legfeljebb
azt mondhatjuk, hogy most erőtelje

sebb, feltűnőbb az eltérés, mert - ta
lán nem túl merész a feltevésem - ke
vésbé van kényszerítve a fiatalság,
hogy az idősebbekhez alkalrnazkodjon,
nem függ tőle egzisztenciálisan olyan
mértékben, mínt a mí fiatalságunk ide
jén.

- Ez bizonyára azt is jelenti, hogy a
mai ifjúságo t érdemes tanítani. S a
nyelvtanitás szintjének az emelése na
gyon szoros összefüggésben van a gon
dol'kodás szintjének az emelésével és az
új, a más, az önálló gondolatok kifeje
zésére való őszinte tiirelcnéssel.

HEGYI BÉLA

ÉDES ANYANYELVÜNK
Megelevenedett 8~ólások

Arról számol be egyik nyíregyhází levélíróm, hogy egy mezőgazdaságt elő

adást hallgatott, amelyen az erőadó a gyomirtó vegyszerek, mérgek hazai felhasz
nálását kevesellve így fejezte ki magát: Látjuk, hogy ezen a területen még van
mit apritanunk a tejbe. Amivel azt akarta mondani, van még tennivalónk, "van
nak még híányosságok".

Érdekes példa ez arra, mennyire vigyáznunk kell a szólások felhasználásával.
A van neki mit aprítani a tejbe azt. jelenti, hogy valakinek jól megy sora, nem
lát szükséget, Itt azonban éppen azt akarta vele kifejezni a szónok, hogy hiányok,
tennivalók vannak. Nyilván valamilyen más szólás zavarta meg. Vagy arra gon
dolt, hogy hiba van elég, hibából van mít aprítani a tejbe? Így is baj van, hi
szen a van mit aprítani a tejbe negatívumokra nem vonatkozhat, vagyis nem
mondhatom, hogy lemaradásból, betegségből van mit aprítanunk a tejbe; de ezen
túl még pozitívumok közül is csak általában a vagyonra, a jólétre utalhatunk vele.
Tehát akkor sem fejeznénk ki magunkat helyesen, ha azt mondanánk: Az idén
öt hizót öltek, van mit aprítaniuk a tejbe. Az meg különösen furcsa lenne, ha
vegyi termelésünket így dicsérné valaki: a tavalyinak kétszeresét termeltük mér
gezö anyagokból. gyomirtó szerekből, lesz mít aprítanunk a tejbe.

Teljesen megértem hát kedves levélfrómat amikor így fejezi be levelét: Ami
kor az említett mondatot hallottam, majdnem hangosan elnevettem magam, de hát
illem terén nekem is van mi.t aprítanom a tejbe.

Hasonló ügyben írt Kecskemétről is egy rádióhallgató. Egy újságcikkben ezt
olvasta: "A kis Simon Andrea ajándékát meghányták-vetették". - Ezt érdemli a
kis Andrea ajándéka - nevezetesen egy kabátka? - kérdi ironikusan Ievélírónk,
Meghányják, és ráadásul meg is vetik?
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Valóban nem a legszerencsésebb ez a mondat sem. Meghányni-vetni, azaz
megvizsgúlní, mínden oldalról megnézni csak elvont fogalmakat szoktunk, tárgya
kat nem. "Meghányták-vetették a dolgot, a kérdést, az ügyet." De azt már nem
mondjuk, hogy "meghányták-vetették a szobát, a ruhát" stb.

Mi a közös a két most idézett példában, azon kívül, hogy rosszul használta
őket az előadó, az író?

Nézzük csak más példákon. Ha azt mondjuk valakire, hogy: tejbe-vajba fű

rüsztötték, akkor nemigen gondolunk valóságos tejre és vaj ra, még kevésbé fü
rösztésre. De ha egy kissé megváltoztatjuk a szólásnak a formáját, például így:
tejben és vaj ban fürösztötték; vagy: Tejben vajban megfürösztötték - egyszerre
furcsa dolog történik. Már nem arra gondolunk, hogy jó dolga volt az illetőnek,

hanem egy tejjel teli kád jelenik meg szemeink előtt, s ott lubickol benne
szerencsétlen barátunk, miközben vajjal szappanozzák fejét, hátát. IVI e g e l e ven e
d e t t a s z ó l ás: a metaforából, a szóképből valóság lett, s ezzel elvesztette eredeti
jelentését, hangulatát. Ilyesmi történt az imént idézett esetekben is. "Van 8-10
füstölt sonkánk, van mit aprítani a tejbe. Termeltünk gyomirtó szert eleget, van
mit aprítani a tejbe." Ezekben az esetekben már szintén valóságos tejre gondo
lunk, s arra az abszurdumra, hogy sonkadarabokat szeletelünk, vagy pláne mér
get "aprítunk" a tejbe. Azonnal humorosra változik mondanivalónk, pedig egy~

általán nem volt szándékunk tréfálkozni.
Néha a szövegkörnyezet miatt elevenedik meg a szólás. Olyan a szituáció, hogy

konkrétan is, átvitt értelemben is lehet érteni. Ismerjük, használjuk ezt a kifeje
zést: kilóg a lóláb. Azt jelenti: kilátszik, kitetszik a hamisság, az álnokság, a hát
só gondolat. Bátran mondhatjuk tehát: Ebből az érvelésből nagyon kilóg alóláh.
Még ezt is: Kilóg a lóláb a beszédéből. De már okvetlenül kinevetnek bennünket,
ha így fogalmazunk: Kilóg a lóláb a szájából. Mert ekkor már valóságos lólábra
gondolunk.

A dicsekvőre, a magát fitogtatóra némi lenézéssel azt szoktuk mondani: rázza
a ronquot, De már nem tudjuk, míre gondoljunk akkor, ha azt halljuk, hogy a
szomszédasszony nagyon rázza a rongyot az erkélyen. Arra-e, hogy új pizsama
ját rnutogatja, vagy pedig a portörlő rongyot rázza. Nemrég majdnem magam is
leírtam egy ilyenféle mondatot az Édes anyanyelvünk ötpercében. amikor a vas
kaptafáról és társairól beszéltem. Azt akartam mondani, hogy egyik kiváló írónk
nál is olvastam ezt a szót: »aspiszkaio: S a mondat így sikeredett: Egyik kiváló
írónk a vaspiszkafát adja szeroplője szájába. (Szerencsére még idejében észre
vettem.)

Sokszor nagyon meglepő képzettársításra vezet egy-egy fordulat, szólás meg
elevenedése. Az egyik hírlapi tudósításból például arról értesülünk, hogy a bíró
ság előtt álló vádlott nő, aki bizalmas kapcsolatban volt a tanácselnök-helyettessel.
sötét üzleteiben mindig reá hivatkozott, mint a tudósítás írja: "vele takarózott."

Persze sok oka és formája van az ilyen szólásmegelevenedésnck. Valaki majd
bizonyosan el is végzi ezek tudományos rendszerezését. Én csak egy-két példát
villantottam most föl.

A szólás, a metafora megelevenedésének s az ezzel kapcsolatos humoros ha
tásnak a forrása igen sokszor az a furcsa ellentét, amely a szókép és a között á
fogalom között van, amelyre vonatkozik. Például: ,.ltt ülünk ét magyar borok fel
legvárában, az egri pincében. A fellegvá1' és a pince azonosítása esetleg zavart
okozhat. Ha valaki egy rozoga torony pókhálós odújában lakik, aligha mondhat
juk. hogy visszavonult elefántcsánttornyába. Elvégezhet valaki valamit a saját sza
kállára, azaz ·a saját felelősségére; de már egy kisbaba vagy egy nő aligha (vagy
legalábbis ritkán) teheti ugyanezt. .

Még egy érdekes típus. mondjunk erre is néhány példát. Figyeljék meg, tegye
nek próbát az olvasók:azokat a hasonlatokat, fordulatokat. amelyekben valami~.

lyen állat szerepel, leginkább csak emberrel kapcsolatban használjuk. .
A régivágású. [ellegzetes, különleges, vagy a k.iveszőben levő foglalkozást űző'

emberre azt szekták mondaní, ő az utolsó bölény. De mondhatjuk-e azt állatra ? .
Például hogy kipusztult az állatkertből mínden nagyragadozó, ez az oroszlán. az
utolsó bőlény. Aligha mondhatjuk, mert azonnal valóságos bölényre gondolunk.
De azt sem mondhatjuk, hogy a mai ebédből a kiscicánk kapta az oroszlánrészt,
vagy hogy elénekelte már kanárink a hattyúdalát, elhullatta a tiqris az eqérioqát,
Clehet persze. hogy nincs is neki), a pásztor lóvá tette a kisborjút stb., stb. Persze
ez csak általában van így, kivételt bizonyosan találnánk. A kutya és a macska
például bátran [arkasszemet nézhetnek egymással.
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Hogyan 8:lemlélődih, ahi nem lát?

Hogy én is egy ugyonkoptatott, divatos jelzőt használjak: nemrégiben egy rend
hagyó kérdést kaptam. Pontosabban szólva nem is annyira a kérdés volt rendha
gyó, mínt feltevésének módja. S. J.-né budapesti hallgatóm egy magnetofonszala
gon küldte el üzenetét: már régóta nem lát, s a világ dolgait inkább a füle se
gítségével fogja fel. Szívesen hallgat még mindent, ami tanulságos és érdekes. Most
- helyzetére utalva - azt szeretné tudni, van-e a hallással kapcsolatosan olyan
ige, amely jelentésében, hangulatában pontos megfelelője volna a szemlélődiknek.

A hallgatózik egészen mást takar, de a fülel se valami jó.
Sajnos, pontosan megfelelő szót nem tudok mondani. Kevés vigasz, hogy nem

csak a hallást, hanem a látást, nézést kifejező igék körében sincs még egy ponto
san ilyen jelentésű, mint a szemlélődik. A nézelődik ugyan erősen hasonlít hozzá,
de a jó nyelvérzékű, a jó hallású ember a különbséget is hamarosan fel tudja köz
tük fedezni. A s,zemlélődő is, a nézelődő is ide-oda nézeget, tekinget. De a szem
lélődés több, mint a nézelődés. A nézelődés csak a testi szemmel történik. Aki vi
szont szemlélődik, az "befelé" is néz, nemcsak kifelé, az lelki szemeivel is lát,
nemcsak a testiekkel. A szemlélődésnek átvitt értelme is van: az életnek, a világ
jelenségeinek nyugodt szemlélése, azokon való csendes, bölcs, higgadt, érdeklődő és
belenyugvó tűnődés. Az ilyen szemlélődő emberre szoktuk mondaní idegen szóval,
hogy kontemplatív lélek.

Ha így áll a dolog, akkor a kedves érdeklődő (és más is) bátran vallhatja ma
gát szemlélődőnek, noha a világról főként hallomás útján szerez tudomást. Hallo
más útján, mondom, de ez látás-sá, sőt, látomás-sá is alakulhat benne.

A szemmel és a füllel való "felfogás" egymáshoz való közelítésére más nyelvi
példánk is van. Színte egybemosódík például a figyel igében: aki figyel, az nem
csak néz, hanem szemét, fülét, teljes tudatát ráirányítja valamire. Figyelni szem
lecsukva is lehet, sőt, sokszor jobban, mínt nyitott szernmel.

Van aztán a figyel igének egy régies formája, a figyelmez. Évszázadokkal ez
előtt gyakran használták ezt a bibliai hangulatú igét. "Isten a szív imádságát sze
reti, és nem szónkra figyelmez" - írja Mikes Kelemen is. Ezt a szót akár manap
ság is forgalomba lehetne hozni, természetesen nem mindennapi használatra. Irok,
költők bizonyosan nyernének vele. Ahogy például az ugyancsak ritka, népies neszel
is előfordul nemcsak régebbi, hanem kortárs íróinknál is, .figyel, észlel' jelentésben.
Ime egy példa Radnóti Miklóstól:

A bokrok kőzt hálunk, mint a
madarak, neszelve. hogy ropog
a fiatal őzbak csontja.

Befejezésül a fül és a lélek örömére iktassuk ide Szabó Lőrincnek egy szép
versét, amelyből kiderül, hogyan szűrí ki a költő a világból az életet is jelentő, az
életet színesítő-szépítő hangokat:

Hangok játéka is vonzott: ahogy
egy sereg galamb alásuhogott,
szárnyaik édes püpögése a
leszállás előtt, tücsökszó, puha
méhzümmögés, kövekkel kongatott,
hárfazsongású sürgönyoszlopok,
kotlóstyúk kottya, s az a méla mú,
a teheneké! hars kukurikú
hajnal előtt, tavi békazene :
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pendülő üm, mord kvarty, vig brekeke
és a többiek, mozdony robaja,
nehéz reszelők rekedt sikolya,
víllámropogás, s őszi égen át
láthatatlan jajongó vadlibák,
s ezer egyéb hang: mindeg'llik mögött
bár elzengtek, annyi kép röpködött,
hogy hunyt szemmel ma is össze lehet
raknom belőlük a fél életet.



ENDRE KÁROLY VERSEI

Mi

Mint árnyék az éjben,
Mint fuvat a szélben,
Láthatatlan voltam
A látó beszédben.

Mint a fény a szépen,
Mint a szép a képen
Rejtekezve társként
Éltem mindenképpen.

Mint akár a villám
Becsukódó pillán,
Mint akár a hullám
Önsodrába hullván,

.. t

Mint medréböl hágón
Zajos ifjúságom
S őszült rezgőnyárfa

Lombján sóhajhárfa,

Mint a füvek könnyén
Gyöngyöző szivárvány,
Mint a vágy göröngyén
Botol'kálás árván,

Mint a sok az egyben,
Mint az egy a sokban,
Mérhetetlen kegyben,
Porrá taposottan,

Dolgokba szőtt énként,
Kölcsönzött személyként
Kellett nékem élnem.
Ok voltak és én nem?

D ft l

Magamról alkotott képzetem hamis,
Ha nem tudom, egész világ a hangya is,
Megfoghatatlan rengeteg a lét,
Hol titkoskéz zenaeti hangszerét.

Összhangban egyesült ezer elem
Mind, mind virággá párzó szerelem,
Mind sajátlagos alkatához hű

Háladalba billentett billentyű.

Emelj, emelj büszkélkedő tudat,
Mutasd az örömösvényt, kutasd a kutat,
Mindenben élsz, minden beléd merül,
Élj boldogan, összhangzón, emberül.

D« l

Nem igaz, hogy öl'egszem,
olyan vagyok, mint a tengerszem,
gyűlök, gyűlök,

korlátaimban fekszem,
de a csillagokkal növekszem.
Amit magamból mutatok:
sugárzatok,

s magam se tudom, mi van ott?

Osi anyag? Aradatok?

De a csoda, hogy van!

FJgyre csillog, egyre gazdagabban.

Amíg tart ez a kincs,

igazán nincsen a nincs.
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NAPLÓ

Nisszai Szent Gergely ft szent és ÜdTÖS hÚ~Tétról

Az igazi szombat megkapja Isten áldását, a nyugalmat jelenti, amelyen meg
pihent mwnkáiban az Úr, amit a világ üdvözítéséért végzett. Szombatot tartott a
halál nyugalmában, amely vele már véget ért, és kegyelmét mutatja szemeknek,
iiüeknek és sziueknek, beteljesítve általa minden ünnepet, amelyen megismerjük,
halljuk és szívünkbe fogadjuk az örömet. Fény volt szemünknek, amit ma láttunk,
a tűzoszlop fénye, amit éjszakai gyertyák adtak tovább. Az egész éjszakát betöltő

zsoltározás és himnuszéneklés, a fülekben zsongó dallamok beáradnak a lélekbe,
és jó reménységgel töltenek el minket. A mondottak és látottak föZött örvendező

szíva kimondhatatlan boldogságot jelenti, amely a láthatók által a láthatatlanokra
vezet. 19y e nyugalom jóságának képe azon javaknak a képe, amelyet szem nem
tá.tott, fül nem hallott, emberi szívben fel nem meriilt, amely által a számunkra
tartogatott kimondhatatlan reményt h.issziik, Mert ragyogó éjszaka ez, a gyertya
sugara egyesül a felkelő nap sugarával, egyetlen nappallá válik, nem osztja meg
a közbeeső sötétség. Gondoljunk a jövendölésre, testvérek, amely ezt mondja: ..Ez
az a nap, melyet az Úr alkotott". Ezen a napon a munka nem súlyos és nem ne
héz, hanem öröm, örvendezés és ·ujjongás. Ezért mondja az Írás : "Örüljünk és
broendezziink: benne" (117,24 Zsolt). 6, mily szép tett! Mily édes parancs! Ki tud
ná túltenni magát rajta? Ki tudna nem engedelmeskedni az ilyen parancsnak?
Ki ne tekintené kárnak az ünnep megzavarását, akár apróságokkal is? Öröm a
mtmka, és öröm a parancs, általa nyer feloldást a bűnre kimondott átok és fordul
örömTe a gyász.

A bölcsesség szava szerznt az öröm napja van, a rOSSZTól való teljes meqje
letikezésé. Ez a nap feledteti az első ellenünk hozott ítéletet, jobban mondva
nemcsak feledteti, hanem meg is semmisíti. EltöTölte ugyanis elítéltetésünknek
minden emlékét. Ott a szülés fájdalom volt, itt a születés fájdalom nélküli. Ott
testtől test született, itt Lélekből lélek sziiletett. Akkor az ember fiaként szii
lettünk, most Isten fiaként szülelünk. Akkor az égből a földre születtünk, most
a kegyelem minket is mennyeivé tett. Akkor a bűn miatt a halál uralkodott, most
az élet által az igazságosság veszi át az uralmat. Akkor egy ember nyitotta meg
a halál útját, most az élet elragadja a halált s egy emberben újra diadalmasko
dik az élet. Akkor a halál miatt az élettől estünk el, most az élet ragadja ma
gával a halált. Akkor a szégyentől a fügefa mögé rejtőztünk, most a dicsöség ré
vén az élet fájához közeledünk. Akkor az engedetlenség miatt zárattunk ki a pa
radicsomból, most a hit útján jutunk oda. Az élet gyümölcse újra tetszésünk sze
Tint rendelkezésünkre áll. A paradicsomi [orrás, az evangéliumok négYfelé oszló
folyama ismét öntözi az egyház minden tagját. Atáztatja a lélek földjét, melyet
Ó szántott, aki a tanítás igéjét vetette el benne, és hogy bővelkedjünk az erények
gyümölcsében. Mit tegyünk? Mi mást, mint hogy követjük a prófétánál szereplő

hegyeket és dombokat az öröm táncában: "Hegyek, ugráltok, mint a kosok, és
dombok, mint a juhok bárányai" (113,4 Zsolt). Jöjjetek hát és örvendezzetek az
trrban, aki legyőzte az ellenséget, aki a kereszt győzelmi jeiét az ellenség romjain
felállította értünk a feltámadásban. Örvendezzünk! Az örvendezés öröm a győze

lem föZött, az erőszaktól megszabadultak öröme a. legyözöttek föZött. Mert a csata
rend felbomlott, és az ellenség, a gonosz démonok seregének vezére, eltöröltetett,
megsemmisíttetett. Mondjuk, hatalmas Úr az Isten, és nagy király minden főld

felett, aki jóságosságának koronájával minden évben megáld minket, összegyűjt

~bbe a lellei karba Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, akinek dicsőség örökkön
örökké Amen.

(VANYÓ LASZLÓ fordítása)
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Új kötete, az Imátlan ima l egyik, né
pi apokrif imádságok modorában szóló
könyörgése azért perel - lélekfájások
esetére - a modern civilizáció hetven
hétféle "polwleredete, idegzörgése, szív
szaggatása, lélekcsipegetése" ellen,

nehogy Major-Zala Lajosnak
a göcseli költűnek

a fémek költűjinek

ez sok pénzibe kerüllőn

ott a svájci Fribourgba'
sok pénzibe kerüllön a pszichiáter
szegin zsebinek a lelki gyógyász.

Ki ez a Svájcban is "göcseli" költő?

A borítólap kurta ismertetése szerint:
,,1930. január l-én született Kerkates
kándon, egy kis göcseji faluban. 1949
májusáig, 19 éves koráig, szülőhazájá

ban tartózkodott, ott is érettségizett
Nagykanízsán, a piaristáknál. 1950
szeptembere óta Svájcban él. A Sor
borme-on és a fribourgi egyetemen ta
nult. Ezekben az években alkalmi mun
kával keresi kenyerét. Első irodalmi
alkotásai novellái és szatírái
francia és német nyelven jelennek meg.
Máról holnapra, hirtelen elhatározással,
visszatér a magyar nyelvhez."

Miért tér vissza valaki "máról hol
napra, hirtelen elhatározással" magyar
anyanyelvéhez. amikor mondandóját
már két világnyelven is megtanulta ki
fejezni? Miért tér vissza a "tékozló fiú",
hogy ismét eltávozzék, de eltávozva 01
dozhatatlanul mégis itthon maradjon?
Alighanem azért, mert amit mondani
akar, mégiscsak anyanyelvén tudja a
legteljesebben kimondani. A szavakat is,
amiket "feltölt" a modern élet áramá
val, a technikai civilizáció energiájával;
a ritmust is, "az egyetlen fontosat",
aminek atomkori dobogasán átüt "a cél
sugaras szemd apa" kovácsüllöjének
pengése; és azt az "antíverset" is, ami
"a dal undorával, az ének csömörével"
eltelt szívből szakad ki.

Visszatér az anyanyelvhez. mert iga
zan, hitelesen csak azon tudja kifejezni
magát; de ahhoz, hogy igazán, hitelesen
fejezze ki magát, szét kell robbantania
az anyanyelv kész formáit és struktú
ráit. Ahogy előző kötete' előszavában

mondja : "A szavakat igyekeztem kisza
badítani a grammatika börtönéből, a

megszekott sémákból. Kivetíteni őket a
térbe, a rnozgásban új jelentőséget adni
nekik. Az írás által rögzített merevsé
get a nyelven belül feloldani mozgássá,
rítmussá." Fémes pendülésű, gépi lük
tetésű rítmussá, amely megfelel "a
technikai század, a fémkorszak" nem
emberhez-szabott ritmusának; s amely
lyel az ember, éppen ebben a hasonu
lásban, "fémemberré" válásában mégis
csak fölébe kerülhet a technikai civi
lizáció elídegenítő erőinek. Vagyis,
mondja az említett előszó, "felvenni a
versenyt a fizikával, s a rideg számok
kinyilatkoztató égi jeleire földi félelme
ket legyőzö emberi jelekkel válaszolni.
ha dadogón is".

Mindezt az teszi hitelessé, hogy elsőd

legesen nem elmélet, hanem élmény
és természet: apai örökség és gyermek
kori tapasztalat. "Apám kovácsműhelye

körül játszadozva nőttem fel a fémek
és a tűz társaságában - mondja egyik
vallomásában. - Itt értek bennem a
fémek ritrnussá, a kohó melegénél vers
sé. .. Innen léptem át az atomkorszak
ba." Csakhogy a mondandó híteles él
ményisége még nem biztosíték a kife
jezés míndig kisérő elmechanizálódása
ellen. Kivált ott, ahol ebben a kifejezés
ben ennyire fontos eszközzé, sőt for
máló tényezővé lett a gép. Maga a köl
tő beszél "írógépütött szavairól", ami

az írógépen való fogalmazás
nemcsak a versek vizuális-tipográfiai
képében, hanem szerkezetében is észlel
hető. Amit a kötetcím: Fémember az
áramkörben mond, az valóban ott él,
lüktet, zakatol, vonaglik, küzd a kötet
Iírájában ; egy minden áramra nagy ér
zékenységgel reagáló "fémember" köl
tészete ez, nem lebecsülendő nyelv- és
rltmusteremtő erővel; egy emberé, aki
"jól érzi magát ebben a korban", mert
idegszaggató áram-rángásaiban is egy
születő jövő humánus lehetőségeit érzi;
egy emberé, aki az emberellenessé for
dulható világban az Ember felé fordul
va "az összetartó meleget" keresi és
sugározza "a látás fénykattanású örö
mével" az "áramkörbe", és lármáí kő

zepett a gépi világot "a kegyelem órái
ban lelkünk kristályzengésű impulzusai
val" exorcizálja.

Csakhogy a léthelyzetét nyílt szem
mel és szívvel vállaló költő szava a

1. Major-Zaja Lajos: Imátlan ima. Auróra, 1ml. München.

2. Major-Zala Lajos: Fémember az áramkörb cn. Aurórn. 1969. München.
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lelketlenítő fémvilag ellen nem válha
tik-e végül maga is gépies térnzörgéssé?
Formál és szerkezetei, melyeket rnon
dandojának adekvát hordozóiul kidol
gozott magának, nem válhatnak-e vé
gül sablonossá? A "íémember" Iírájá
ban ott kísért ez a veszély; attól azon
ban, hogyelharapódzék, Major-Zala La
jost megóvta egy szerenesés. véletlen és
kcgyelemszerű találkozás: találkozása
azokkal a népben szórványosan még
míndíg élő "ősi apokrif imákkal", ame
lyekből fölfedezőjük és gyűjtőjük. Er
délyi Zsuzsanna az Új írás 1970 szep
temberi számában közölt bőséges sze
melvényeket.

"Én - írta akkor ezekről az .apokrif
mámorokról' Juhász Ferenc - népköl
tészetünk legfénylőbb rétegéhez hason
lónak mondom ezeket az imákat, amik
ben a nép élt, s amik századokon át
népünkben éltek titokban. És szépsé
gük és erejük nemcsak tartalmaikban
van, de nyelvükben is, mert hallván
őket, oly erővel ráz meg népem beszélt
nyelvének gyönyörűsége, bátorsága, tisz
tasága és látomásossága, hogy költő-szí

vemben ámuldozva és szégyenkezve
csak édesdeden mosolyogni és könnyez
ni tudok, mint Bartók Béla zene-örvé
nyeiben, lángoló látomásaiban."

Juhász Ferenc elragadtatása sokszo
rosan érthető, hiszen a költészetét táp
láló legősibb anyatej ízét érezhette meg.
Ami pedig Major-Zala Lajost illeti, ha
'bizonyos - bár szaggatottabban - ku
mulatív szógörgetegeíben, úgy Iátszík,
nem volt idegen Juhász Ferenc Iírájától :
most ezeknek az "apokrif imáknak" az
élménye mirrtegy visszakapcsolta a kö
zös népi ősforráshoz. Ha korábban prog
ramjául vette, más európai programok
kal párhuzamosan, hogy a szavakat "ki
szabadítsa a grammatika börtönéből, a
megszokott sémából" : akkor ez az ere
detileg még talán teoretikusnak vehető

(bár minden bizonnyal atavisztikus rá
érzésű) törekvése most ihlető és igazoló
ősképére talált ezekben a sok százados

A.ranyJede~et

szájról szájra hagyományozás közben
eredeti kötetlenségüknél csak még kö
tetlenebbé kopott és lazult szövegekben :
litániás nyelvezetükben és nyilvánvalóan
liturgikus eredetű, de a mai ember szá
mára ősiségükben már szürrealísztíku
san ható képi világukban. Eleve alkal
masak voltak rá, hogy egy elemi erejű

"áramütéssel" kiűzzék a "fémemberből"

a lírája körül settenkedő régi és új iz
musok kisebb és nagyobb őrdögeit; hogy
ráolvassák a rontására kész mindenféle
"pokoleredetek" ellen, forditott bájolás
sal, igazi eredetének "üdvösségét".

De ez sem volt veszély nélkül. Mert
megeshetett volna, hogy a "fémember"
most egyszerűen kibújik fémtestéből

(ami akkor csak pléhburka 'lett volna)
és átvált valamiféle - akkor a szó két
szeres értelmében is - "apokrif" né
piességre. Ennél azonban Major-Zala La
jos keményebb és kiforrottabb költői

egyéniségnek bizonyult: nem az után
zást, hanem az asszi.milálást választotta;
amivel egyben új, eleven kohéziós erőt

is nyert a versei - és verseiből kitűnő

leg a versein túl a személyísége - szá
mára.

Atomkori világkép, konzum-társadal
mi életérzés és apokrif népi imádságaink
középkorí, sőt középkor előtti források
ból máig buzgó ihlete ötvöződik egybe
az ImátLan ima lírájában. Izgalmas kí
sérlet, szép eredmények nyelvileg, rit
míkaílag, és a vers legmélyebb, struktu
rális rétegeiben is. Mert ezek az ősi

eredetű imák végül mégsem csak "gon
dolati ugródeszkák", és nemcsak "pszi
choszomatikai szóforrások" a költő szá
mára; hanem sokkal szervesebb, formát
és látást meghatározó anyagává lettek a
költészetének; és lehettek nyilván azért,
mert lényegében csak nagy erővel fp-I
idéztek valamit, ami ~ "göcseji" örök
ségül - már eleve ott élt, ha lappang
va, szunnyadva is, de bármely pillanat
ban aktualizálhatóan - a sejtjeiben,
személyísége legmélyebb rétegeiben.

RŰNAY GYÖRGY

Úgy köt ki az ősz, mint tutaj. Aranytörvényen úszik és forog. Benne az őzek
ezüst agancsa, akár a félhold, fehéren fénylik. A borbolya s a kecskerágó rőt

veres, mint a kanonokok sapkája, a kikerics lila, a fű topáz, a levelek krizo
lit, opál és okkersárga önkívület. Mi lesz, ha mindez elsüllyed? Félig ébreft
arra gondolok, hogya holnapi eső mindezt a sok színt belemossa tulipánok,
iriszek és iker-gladi6lák karcsú szívébe s attól ragyognak ... Na hunyd le a
szemed. " Ime, itt az aranyfedezet.

PUSZTA SANDOR
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA

MANDY-EST a Kossuth Klubban.
Nincs még egy zro irodalmunkban, aki
igy élne a térben, ilyen filmszerű

plaszticitással, mint Mándy, aki dolgok
és emberek titkos összefüggéseit olyan
hallatlanul értőn bogozná rejtett "ka
merájával". Mándy fHmképei expresszív
erejű mondatainak montázsai, "premier
planjai", "supel'planjai" varázsos nyelvé
nek rendkivüli tömörségű metaforái. A
Lépcsőket Domján Edit olvasta fel. Pár
rövid mondat és már látni lehetett a
novella anyájának arcát. Egy dühös arc
premier-, majd supel'planban, egy el
csatangolt kislányára haragvó anya arca.
Akár egy is lehetne a sokezer anya kö
ziü, a gyermeknevelés-fenyítés indula
tos pillanatában. "A tekintete elszűkült,

a szája meg egy vékony vonal. Kiabálni
nem kiabált. Lassan beszélt, és valami
távoli, idegen hangon." Ez a superplan,
a vékony vonalként megjelenő száj és
a fenyítő hang távoTi idegensége jelzi
egyedül, hogya szokványos fenyités-szi
tuáció helyett pontos, plasztikus képet
kapunk arról a pillanatról, amikor a
türelmetlen indulat a meggondolatlan
büntetésbe küldi a kislányt. Megváltozik
a hang, Domján Edit hangja most már
a megrémült, szorongó gyereké, aki
megindul a [élelmekkel, varázsokkal te
li világba; a tárgyilagosan elemző "ob
jektív kamera" szerepét átveszi a "líra~

kamera", mely végigkíséri a kislány lép
csőházi bolyongását. A kislány még az
ajtó becsapása után is érzi az ujjakat,
kitaszítottságának lökéseit, amelyek va
lósággal "belenőttek a hátába". Szeron
gását egy pillanatra felváltja a remény:
Domján Edit hangja meleq, simogató
áramaival szétteríti ezt a reményt, hát
ha kinyílik újra az ajtó, és az anyja
ölbekapja. "Jó cég vagy, jó cég vagy,
az már igaz", mosolyog majd az apja.
De nem ez történik. A mozduratlan aj
tón a kislány nem mer becsöngetni. Leg
feljebb kinézne rajta egy arc. Biztosan
amolyan "lesikált", érzerem nélküli arc,
mint Mándy nem egy novellájában. A
kislány megkezdi végtelennek tűnő ván
dorlását a lépcsőházban. A tárgyaknak,
alakoknak, szürke képeknek micsoda
lépcsőházi poézisét varázsolja elénk a
"kamera", a montázsok különös stccca
tóival; a falban az egyik lyuk mély,
barlanaseerű, mintha a szomszéd házak
ban is folytatódna, mintha a sötétben
még most is látszódna annak a fiúnak
a térde és arca, akit egyszer oda be
gyömöszöltek; valahol, két emelet kö-

zött a házbeli gyerekek csúfondáros in
diántáncának gyűrűjében halad, a kis
lány, a hátára kötözött, agyonpü!ölt pár
nából szálló tollpihék esőjében, majd az
egyik kanyarban meltosaateties, rózsás
arcú öregúr nyújtja neki a karját, mint
ha már régóta várta volna. Aztán el
tŰnik mindenki a képből, csak a kis
lány marad a tető sziirke ajtaja előtt,

aztán már ő sem, csak "üres, fekete
hid a kövek ésüvegsziLánkok fölött".

Vagy a megfoghatatlan döbbenete a
Kulikabátban. A megfogható, eleven,
részletezett valóság kígyó-átsiklása az
irreális ba, a fantasztikumba. Huszti Pé
ter tolmácsolása itt teljes értékű - az
Egyérintőnél mintha hiányoztak volna
interpretációjából a rezzenéstelen közö
nyü kegyetlenségnek markánsabb színei
-, érezteti a Teleki tér örvénylő hand
lés szuggesztiójában is a félelmetes, ir
reálisba mutató jelzéseket; a bódéban
kavargó színes női ruhák vidámsága mö
gött a feketeruhás öregasszonyt, "aki
sál'gán, mozdulatlanul lebegett a régi
kabátok között, mint vékony száion ló
gó villanykörte", s aki mint·ha valami
lyen transzcendens kapcsolatban állna
birodalmával, a ruhákkal, amelyek fé
lelmetesen repdesve megindulnak a lány

- felé, "mint az alvilagi rémek". Már nem
is csodálkozunk, hogy az Irénkét elkábí
tó-felszippantó ringlispil után Blúz és
fia összehajtogatják a lányt és feldob
ják a vasrúdra a többi ruhához. Az öreg
asszony csak most mozdul meg először,_

mikor a különös aktus már befejeződött.

Csak ennyit mond: "Zárunk".
Az ötvenes évek "megcsúszott figu

ráit", az előadók, társszerzők feketébe
játszó groteszk világát Mensáros László
elevenítette meg tolmácsolásának szoron
gó-ironikus árnyalataival. Az Előadó

hazamegy egyetl'en - bravúrosan elsó
hajtott - didergő-önironikus monológ
jával, végén hősének a porzó falak kö
zötti megdermedésével, semmibe hul
lásával, méltó reprezentálója volt az
Előadók, társszerzők kötetnek. Annak a
világnak, amelynek figurái egy óriási víz
alatti akváriumba keringenek, találko
zásuk tétova, esetleges: "mint amikor
két hal összeütődik".

A Mándy-mitológia világában külö
nös szerepet játszó Régi idők mozijának
kitúnő darabjai mellett az ifjúsági iro
dalomba forradalmian új hangot viv<5
regényeinek részletei is megszólaltak.
Az emlékezés, valóság és fantázia lírai
szövevényének, az Egy ember álmának
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tolmácsolása közben figyelhettünk fel
arra - amit Lengyel Balázs kitűnő,

hangulatos bevezetője és az íróval foly
tatott beszélgetése is jelzett -, hogy
ez a próza - miközben a valóság na
gyon széles és mély rétegeit tárja fel 
a művészi megformálás erejével, a
nyelv stiláris, szóképi tömörségével szin
te elérte a líra kifejezési lehetőségeinek

határait.
VIGH BÉLA

BÁBU.H. i.s liMHERE.H.

A bábjáték napja,inkban autonóm mű

vészet, amelynek "témaköre kitágult a
mesék, valószerűtlen és fantasztikus, a
szatírák, paródiák, karikatúrák groteszk
és komikus, a költői művek lírai és el
vont, az ,avantgarde drámák általános
és abszurd világa felé egyaránt".

E sokféle mŰfaj közül ezúttal a gro
teszk jelent meg az Allami Bábszínház
műsorában. A Szentivánéji álom kere
teket feszegető komplexi!ása (látvány,
hangzás, mozgás együtt), s további ki
suqárzásai: a Petruska tűzijátéka, az
Angyal szállt le Babilonba ambivalen
ciája, A csodálatos mandarin merész
tenyreklámja, a brechti Hét főbűn szi
tuációs közege, s nem utolsósorban A
fából faragott királyfi "mai világa" után
e "kitágu.zt témakörben" a Hét groteszk
a kifejezóeszközők további gazdagodását
jelenti. Ném a szorosan vett játék do
minál az egyes jelenetekben, hanem a
plasztikai elem. Ami pedig az előadások

légkörét meti, inkább nyomasztó fátyol,
mintsem felszabadult derű lebeg a taps
függöny felett. A teljes műsor össze
foglaló jellege a szuggesztió.

Az első: Kosztolányi Dezső klasszikus
lJeretű "bábjáték-rímjátéka" (ahogy az
1918-ban megjelent Kain c. novellás
kötetében nevezi), A szörny, A háború
réme jelentkezik itt a homo aestheticus
képzeletében. Késre, villára tűzött

krumpli, kalarábé, horganyvOdör jelen
tik a kellékeket, amelyeket eouetlen,
minden ízében élő színész, Szabó István
mozgat. A monodráma (jóllehet eredeti
leg négy szereplőre íródott) szuggesztív
ereje az abszurd közlésén túl az egyén
sorsát is hordozza. Az akasztott katona
vonaglásai a habzsoló kapitalizmusnak
nemcsak az egyes államokra, hanem az
egyes emberekre ís kivetített tragédiája.

Jean-Claude ll.an Itallie Motelja,
tmnszpozícíÓ. Korunk Amerikája, a gon
dolatok, érzések komformizmusában
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szinte [éiissé emeli a tárgyi világot,
amelyhez az ember is lealjasul. Az óri
ás kezű, emberfejű motelban örökké
jelen lévő civilizációt amellékhelyiség
folytonos gépi zaja képviseli, amely le
hetetlenné teszi egy fiatal pár intim
együttlétét nászútjukon. Személyiségük
eltűnik, köröttük kipusztul a csend. Az
arányok törvénye jól érvényesül a da
rabban, csupán a töméntelen beszéd
hat zavaróan. A stilizált környezetben
a vásáros mutatványosok jutnak eszünk
be, de az ő kellemes rögtönzésüket itt
lelketlen bohóckodás váltja fel.

Az eszközök gazdagsága legszembe
tűnőbben Urbán Gyula Kompozíciójá
ban niutatkozik meg. A szellemes pan
tomimjáték csak élő szereplőket bír el,
bár érdekes megjelenítés a paciens fé
lig báb maszkja. Egyszerre emlékeztet
ez az antik tragédiák jelmezes alakjai
ra s Brecht "maszkos hőseire". AI:!Lk
jában a kispolgár jelenik meg, akit a
természetellenesen fehérre maszkírozott
pszichológus és asszisztensnője sterili
záinak : előkerül a szíve helyett egy
ketyegő óra, a Biblia, a Brosúra, az éle
tét jelentő szokás-tárgyak egész garma
da (kalap, glaszékesztyű), a nemzetiszí
nŰ zászló. A csupán divatok rabjából
végül is egyetlen durva zsák marad. A
szerzői és egyben rendezői utasítás nél
külöz minden lírai elemet. Pontos moz
dulatok, hideg arc, archaikus mosoly a
kíméletlen kritika hordozói. S ezekkel
máris új müfaj született: a közéleti báb
játék.

"A művészet a magány apoteózfsa"_
irta 25 éves korában S. Beckett. A Oe
ekeiti magányazonban többféle. Az egyik
például az emberi nyomorúságból, a
tehetetlenség kiszakító érzéséből fakad,
a másik az atomháborút túlélők magá
nya. Mintha mindkettő egyszerre lenne
jelen az Acte sans paroles I. (Némajá
ték) bábváltozatában. A Beckett mű

vészetét jellemző apercu, amely szerint
regényei cselekmény nélküli seooepek,
míg drámái szövegtelen gesztusok, itt
a legnyilvánvalóbb. Koós Iván tragiku
san szép bábuja öntörvényével túlmutat
aszöveget mondó, s közben gesztikuláló
"kicsinyített ember" szerepén, és pusz
tán gesztusokkal "mondja el" a törté
netet. A koporsó alakú sivatag-díszlet,
az esetlenül ide-oda billenő, de jobbára
üTő bábfigura jól példázza a peremre
került ember abszurd létét, val,ami iszo
nyú pusztítás után. E szeretni való,
gyerekesen viselkedő emberke utolsé
kézlegyintése az orrc előtt libegő V/Z
feliratú üveg láttán (ez a mozdulat nincs
benne az eredeti szövegben, de a szerző

többi utasításával konzseniális értékű!)
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felveti a kérdést: mi lesz ennyi lemon
dás után? A rendező Szőnyi Kató el
gondolása, s" anagyszerűen kőz1'emű

ködő Pataki Imre játéka ezt a kérdést
is érzékelteti.

Örkény István Az óbudai Ikrek nép
szerű groteszkje kevésbé viseli el a oab
színházi kereteket. Inkább animációs
filmnek való, mintsem árnyjátéknak. Mi
ként Gyárfás Miklós Kis minta-színda
rabja is kiszorul a bábjátékok közül.
Játékos játékossága - ha már paródiá
nak készűlt - inkább illik kabarészín
padra. Az otromba "díszletbelépé'sek",
Hári Ferenc itt-ott botladozó narrátori
közreműködése még a rendezói "spon
tán játék" elgondolást is teljesen le
rontja.

Az Aventures című tárgybalett-kom
pozíció méltó Szilágyi Dezső eddigi zenei
adaptációíhoz. Ligeti György zörej-sikoly

RÁDIÓ MELLETT
KÉPERNYŐ ELŐTT

DECEMBERTÖL MARCIUSIG

A művészet: találkozások sorozata,
Az iró találkozik a témával (megmagya
rázhatatlan és megfogalma~hatatlan ta
lálkozás ez, legtöbbnyire annyi, hogy
"ki kell mondani valamit" - és ez a
valami, ez a még homályosan létező, de
már létező: ez a téma) ; a téma találko
zik az íróval (és az íróban önmagával),
élni kezd, művé alakul (helyesebben:
alakítja önmagát). És jönnek az újabb
találkozások: a mű találkozik az olvasó
val, de éppígy találkozik a művésszel

is; a művész találkozik - azonosul 
a megformálandó művel ("szakmai"
nyelven: az anyaggal). Az előadás pil
lanatában már a megformált anyag (az,
akivé a művész vált) találkozik a hall
gatóval, a nézővel. "Elindít" benne vala
mit, a lélek pedig "rezonál", összecseng,
együtt-hangzik az életrekelt művel. Meg
világosodik a varázsszem, fény gyúl a
képernyőn: a mű élménnyé alakul. Az
élmény tovább él a befogadóban, em
lékké lesz és megújul: az igazi művé

szet megmarad, amíg ember él, amíg
van, aki teremtsen, és van, aki befo
gadjon. A művészet örökkévalósága:
visszfénye annak a Másiknak, ami nem
határolható körül az emberi lét nap
hónap-esztendő-határaival.

Decembertől márciusig - mind a rá
dió mellett, mind a képernyő előtt -

zene3ere kitűnően illik a mozdulat rit
musa, Szilágyi Dezső megérezte ezt, s
így szövegkönyvében "végigpásztázza" a
zenei ritmus valamennyi lehetőségét.

Nem bábuk, csupán tárgyak mozognak,
vonaglanak: vörös paróka, fogason lógó
öltöny, vadászkalap. Ez már nem báb
játék, ahol a pars pro toto ábrázolási
elve érvényesül, hanem zenei megjelení
tés a toto pro pars jegyében. Arc, kéz,
láb hiján a tárgyi mozdulat igy a rész
ből nem képes a lényegi elemet ~:i

emelni, csupán a zenében él, amelylii!'n.
- Lukács György szavaival - a "belső
a lehető legmagasabbrendű meghaÍáro
zottságig növekszik... míg a külsőnek
a legnagyobb fokú meghatározatlanság
ban kell megrekednie". Az Aventuresben
ez utóbbi megnevezhetetlen tragikum'6a
hajlik.

sok ilyen művészi találkozásban volt
részünk. A következőkben e találkozá
sokból szeretnék felvillantani néhányat.

(LUKACS MARGIT ESTJE) MŰ'vészi

pályájáról, hivatásáról beszélt a Kos
suth Rádióban Lukács Margit. Est jének
narrátora és közreműködője egyaránt ő

volt. A gondolat pedig, amely köré a
drámai szemelvényeket csoportosította:
a sokarcú, mindig megújuló Éva.

A szinjátszásnak jó néhány emlékeze
tes pillanata van. Pillanatok, amelyek
megmaradnak az emlékezetben, jóllehet
valóságukban az idő már tovasodorta
őket. "A művészet örök. A többi por" 
írta Théophile Gautier. És e sok pilla
nat között van egy, a "nagy szerep-pil
lanat", ami valamiképpen benne van
minden későbbi alakitásban. Félreértés
ne essék: nem önismétlésre, szerepmá
solásra gondolok, hiszen az elhivatott,
igazán nagy míivésznek annyi arca (és
élete) van, ahány szerepe: mindig az,
akit éppen alakít (helyesebben: "él"). De
hát Éva nemcsak szerep, Éva - bár
mennyire sokszor elmondott kifejezés,
ezt érzem a leginkább ide illőnek - az
"örök nő". Éva a teremtéssel kezdődő
fejlődésnek abban a korszakában lép a
történelembe, amelyben megjelenik az
Ember. És ettől a korszaktól kezdve Éva
a paradicsomi boldogságnak éppúgy ré
szese - és főszereplője -, mint a m
lágfejlődés, az emberi történelem továb
bi korszakainak. De minden korszak
Évá,;a azt az első "modell"-t újítja meg,
kapcsolata a férfival mindig valamikép
pen "az Édenkertnek egy késő sugára".
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Ez a "késő sugá1'" - az első és mind
untalan megújuló - villan fel az ihlet
pillanataiban, valahányszor az alkotómű

vész erről a kapcsolatról ír, ezt'a kap
csolatot ábrázolja, "művé" alakítja, Ezt
álmodta - és alkotta újjá a "sztregovaí
remete" a Tragédiában. Mennyi szál
vezet visszafelé történelemben és íro
dalomban - időtlenül az időben -, és
ezek mind találkoznak egymással egyet
len pontban, egyetlen pillanatban. És ez
az egyetlen pont, ez az egyetlen pilla
nat - íme - meghatároz egy gazdag
művészi pályát: Lukács MlJ,rgitét.

Claudel írta a költészetről,hogy an
nak tárgya "a szent Valóság, mely egy
szer s mindenkorra adva van, és mely
be bele vagyunk ágyazva. A látható dol
gok világa, melyhez a hit hozzácsatolja
a láthatatlan dolgok világát". De ami
igaz a művészet egyik ágára, az igaz a
többire is. A mindent magába foglaló
Egészre (amire a művész - minden iga
zi művész, tehát a színész is - törek
szik). Lukács Margit művészetének is
ez az eredője és célja, minden alakításá
val ezt tükrözi, ezt adja tovább. Nem
véletlenül hivatkozom itt Claudelra. Lu
kács Margit egyik felejthetetlen alakí
tása: Claudel Johannája. Johanna is
Éva: ő is "glóriásan általlép" (ahogy a
londoni szín Évája) az enyészet föZött.
Erről vallott Lukács Margit a rádióban,
mert nemcsak a színpád, hanem a hang
művésze is. Játszik a hangján - és ját
szik a hangjával. Mindezt pedig anél
kül,hogy bármiféle külsődleges eszköz
zel "megváltoztatná", egy-egy adott sze
rephez "alkalmazná". Az ő hangja min
dig az a mély tónusú - nagyon dalla
mos és nagyon zenei - hang, amelyet
leginkább talán a csellóhoz hasonlíthat
nánk. De ez a hang mégis annyiféle,
ahány szerepet a mikrofon előtt megje
lenít. Többször is részt vettem Lukács
Margit rádiófelVételein. Ezek közül itt
most hadd elevenítsek föl egyet, "A bű
vösvásár" című mesejátékot, amelyben
az olasz gyermekek karácsonyi jótündé
rét, Befanát alakította. Először koldus
asszönyként kellett megszólalnia, hogy
azután - egyetlen pillanatnyi fordulat
tal - tündérré változzék. Lukács Mar
git ezúttal sem élt a könnyebb és egy
szerűbb lehetőséggel: mint koldusassz
szany sem torzította el a hangját, nem
"köhécselt", nem "sipítozott". Ugyanaz
a hang volt mindkettő - és mégis más.
Egyik - akoldusasszonyé - elesettsé
get. szomorúságat fejezett ki, másik 
Befanáé - fenséget, varázserőt és jó
ságot. A művész - akinek a mesejáték
éppannyira hivatásbeli feladat, mint É1Ja,
Lady Macbeth vagy Johanna - a fi-
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gura benső világát, jellemét, sorsát tár
ta a hallgatók elé a hang és a tökéletes
átélés erejével.

(BUDAI NAGY ANTAL IGAZSAGA)
A.z igazi író - a hivatás szerint való 
a látomások embere. Látomásaiban nem
csak a maga benső, egyéni világáról kap
(és ad) hírt, hanem a körülötte lévő

világ, a valóság "jelzéseit" is "fel
fogja". Akkor is, ha ezek a "jelzések"
önkéntelenek, eredetükben nem szándé
koltak, nem tudatosak. E felfogott, meg
értett és művészi formába öntött jelzé
sekből bontakozik ki az életm'ú, a mű

vek mérföldköveivel megjelölt alkotói
életút. Az üzenet, amelyet az író a vi
lágba, a valóságba - a lélekbe szét
sugároz. Ilyen író Kós Károly is, aki
nek Budai Nagy Antal című drá
máját karácsony másodnapján láthatták
a tévénézők.

Kós Károly 1883-ban született, tehát
ebben az esztendőben lép be a kilenc
venedik életévébe. Kilenc évtized benne
világrendítő és társadalmi átformáló tör
ténések, egy emberi-művészi pálya kibon
takozása és naggyá fejlődése. Az író 
aki az épitészetnek éppúgy mestere, mint
a betűnek és a szónak - életének soka
sodó évei során volt lapszerkesztő, az
Erdélyi Szépmíves Céh szervezője és
igazgatója (egyszersmind a kiadványok
szerkesztője, tervezője, illusztrátora), po
litikus és tanár, s volt és maradt mind
végig humanista. Közben pedig olyan
maradandó művekkel ajándékozta meg
az irodalmat, mint a "Régi Kalotaszeg",
a "Varjú-nemzetség", "Az Országépitő".

a "Hármaskönyv" - tanulmányok, regé
nyek, színművek sora -, és köztük a
"Budai Nagy Antal históriája", ez a va
lóságból és költészetből szőtt igaz mese,
amit bemutattak színpadokon, a szegedi
Dóm előtt és most - mint tévéjátékot
- a képernyőn is. Születésnapi ajándé
kul az erdélyi magyarság, a romániai
magyar nyelvű irodalom legnagyobb élő

alakjának, és karácsonyi ajándékul a te
levízió nézőinek.

Van a Budai Nagy Antal utolsó jele
netében egy mondat, amely mintegy ma
gábasííríti a mű mondanival6ját és tör
ténelmi távlatokat nyit. Az apát mond
ja, a haldokló Budai Nagy Antal mel
lett, Csáki István vajdának: "Ami iqaz
ság volt benne, az nem halt meg". "Ben
ne" vagyis: az "eretnek.~égben"

(amely - mint "eretnekség" - ma már
a múlté. Vannak "elszakadt testvérek"
- akiknek elszakadásában nem kis ré
sze volt az eltaszít6 kéznek is -, de
ezek az "elszakadt testvérek" éppúgy
keresztények, mint - Sík Sándor sza-



vaival élv.e - "mindenki, aki jóhisze
műen szolgálja az Istent úgy, amint hi
te szerint az lsten kívánja"). A törté
nelmi tények - az egyháztörténelmiek
is -: tények; a történelmi tévedések 
az egyháztörténelm.iek is -: tévedések.
Nincs rajtuk mit szépíteni. Kós Károly
nem szépít és nem torzit. Megmutatja
az emberi gyöngeségeket mindkét olda
lon, ahogyan megmutatja az erényeket.
is, kihangsúlyozva az igazságot: nem a
felkelők fogtak először fegyvert, és ami··
kor - kényszerítve - mégis fegyvert
fogtak, nem a vallás ellen tették. (Lé
pes püspök sem hitvédelem ből csatlako
zott a nagyurakhoz és kiáltott anathé
mát a kelyhesekre, hanem azért, hogy
a tizedet - amelyet ·három éven át nem
szedett be - most a kibocsátott új pénz
ben [izettesse meg a jobbágyokkal.) Az
1437-es fölkelés egyike volt azoknak,
amelyekben az erdélyi magyarok, szé
kelyek, románok és szászok együtt har
coltak emberi jogaikért, szabadságukért.
Kós Károly itt is - mint minden mű

vében - a sorsközösségben élő népek
egymásrautaltságát, a megbékélés igaz
ságát hirdeti. "A história soha, egyet
len szóval sem említi, hogy a románság,
mint faj, szembekerült itt a magyar
sággal, mint ellenséggel" - írja egyik
tanulmányában _. "De azt tudjuk, hogy
a román és magyar jobbágy, sőt a ma
gyar bocskoros nemesség is ezen a föl
dön a múltban minden bajában egymás
mellett állott, szemben - másokkal".
"Minden bajában": a történelem tanú
ságtételre hívó pillanataiban. Ilyen tör
ténelmi pillanat volt az erdélyi paraszt
ság megmozdulása is.

Felejthetetlenül szép és megrázó jele
nete a drámának (és így ábrázolta a
tévé-változat is), amikor Budai Nagy
Antal, kezében a kehellyel - miként
ha az utolsó vacsora termében volnánk
- felolvassa a magyar nyelvű Bibliá
ból az átváltoztatás igéit. Az igéket,
amelyeket a maga nyelvén akart halla
ni a nép. És mennyire stílusosan illett
a karácsony hangulatához a befejező

kép: a gyermeket váró Bese Anna ki
menekítése a fegyveresekkel körülzárt
várból. Ez a kép is bibliai pillanatot
idézett: a!t az éjszakát, amelyen Jó
zsef "fogta a gyermeket és anyját",
hogy megmentse őket Heródes katonái
tól. De ugyanakkor, a karácsony közvet
len közelében, elővillan megínt az ál
dozat bibliai látomása: a haldokló Bu
dai Nagy Antal Krisztus Testét és Vérét
veszi magához. (Milyen közel van oly
kor egymáshoz Betlehem és Jeruzsálem!)
"Antal tudja: az út véren és könnyön
át vezet" - írja Tordai Zádor (Kortárs,

1971 október). De vállalja ezt az utat
és meghal, "hogy holtában is élő ma
radjon: mint az igazság".

Élménytadó, az írói mondanivalót hí
ven közvetítő előadás volt Kós Károly
művének tévé-változata. Adám Ottó
rendezése mindvégig egységes stílust
teremtett. A jól kiválasztott szereplők

együttessé forrtak össze, a címszerepet
alakító Juhász Jácint emberien-művé

szien hiteles, színvonalas játékában pe
dig tanúi lehettünk egy kitűnő művész

és egy költőien megkomponált szerep ta
lálkozásának.

(A FEKETE VARaS) A filmet az ere
deti színhelyeken forgatták, színesben,
népes szereplőgárdával és statisztériá
val. A regényt T,hurzó Gábor írta.jilm
re, Zsurzs Éva rendezte, az operatőr

Czabarka György volt, a zeneszerző pe
dig Szöllősy András. A végeredmény:
valamennyi eddig bemutatott sorozat
közül az első, amelyet osztatlan elisme
rés fogadott. Sokszor leírták már, hogy
"A fekete város" Mikszáth legkeserűbb
regénye. A hirtelen haragú Görgey Pál,
Szepes vármegye aUspánja rálő a lőcsei

főbíróra, mert az lelőtte a kutuáj4,t. .A
főbíró meghal, Lőcse város bosszút es
küszik: addig gyászt öltenek és feketé
ben járnak, ameddig Gorqeimek fejét
nem veszik. Csakhogy a főbíró nem
Görgey pu,skagolyójától halt meg, ha
nem elvérzett, mert Nustkorb bíró 
ahelyett hogy hazavitette volna - kö
rülhurcoltatja az alispán birtokán, hogy
a vérnyomokkal megjelölt földterületet
- egy ősi törvény alapján - Lőcse vá
rosához csatolja. A regény - Mikszáth
utolsó, már súlyos betegen írt műve -:
végrendelet és figyelmeztetés. A monda
nivaló: áttételes. Ahogyafőbíró el
vérzett, úgy vérzik el a nemzet, lia to
vábbra is pártviszályokkal, önzéssel,
szűk látókörű sovinizmussal őrU fel, té
kozolja el értékeit, joob sorsra érdemes
erőit. A második gyilkosság - Gorgey
lefejezése -: nem írói igazságszolgál
tatás, ·hanem szimbólum, annak a gyil
kosságnak - egymást ölésnek - szim
bóluma, amelybe egy nemzet roppant
bele (és a Rákóczi szabadságharctól két
évszázadnak, a regenlf keletkezésétől
közel fél évszázadnak kellett eltelnie,
hogy ezt a roppanást kiheverje). És most
már nem történelmi vonatkozásokban,
hanem emberi, személyi, társadalmi
mondanivalójában nézve: minden kicsi
nyesség, önzés, Tágalmazás, a mások
problémái, gondjai iránti érzéketlenség
éppúgy tragédiák okozója lehet (és épp
úgy értelmetlett hiábavalóság), mint
ahogyan az "A fekete város"-ban tör-
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tént. Találaan írja a Magyar Nemzet
tévékritikusa, Vilcsek Anna: "Rákóczi
meg a császár annyit jelent A fekete
város főszereplői számára, amennyit az
egymás gyűlöletébe fulladt társbérlők

nek a felsőbb szervek, ahova panasszal
[ordulhattuú: a mellékhelyiségek hasz
nálati jogáért, vagy a villanyszamla
elosztása végett. Milyen mélységesen is
merte Mikszáth az emberi természetet,

. amely kétszáz év alatt nemigen válto
zott! S azóta? Ha sokat változott vol
na, aligha nyűgözne ie ennyire ma ez a
könyv." Es a film, amely Mikszáth Kál
mán sziiletésének 125. évfordulójára ké
szült. Thurzó Gábor forgatókönyve nem
egyszerű "feldolgozása" a regénynek.
aj, a tévéfilm mŰfajában öntörvényű
alkotás, ami nem hullik szét a soroza
tok mozaikjaira, hanem egységesen át
gondolt, szerves egész. A világa mik
száthi, korrajza, az. alakok abrázolása,
a "levegője". Az irói (és rendezői) szán
dék olyan művészek játékában valósult
meg, mint Bessenyei Eeretic hiteles, em
beri (a figuráról egyetlen szemrándítás
sal, gesztussal sokat elmondó) Görgey
Pálja, a gazdáját (júdási párhuzammaII
harminc aranyért eladó Bibó'kja, Pécsi
Sándor nagyszerű Qu.endelje. Lehetetlen
mindenkit felsomlnunk, mégis külön
meg kell emlékeznünk Venczel Veráról,
aki ezúttal is "éli" - harsány kiitsásé
gek nélkül, eszköztelenül és művészien

- Rozáli (nem "szerepét", hanem) alak
ját. Van egy nagy pillanata - a film
sorozat záróképe -, amikor ott marad
magányosan, gyászba öltözötten a feke
te ruhákat elhamvaszfó, lobogQ mág)'"
előtt. Iszonyodv.a fogja be a fülét, hogy
ne hallja Lőcse harangjait, amelyek
úgy zuhognak rá, döngve, kongva, dü
börögve, mint a halottra a rögök. A já
tékos, törékeny kislányból néhány pil
lanat alatt tr,agikus hősnő válik: már
maga ís szimbólum, a gyűlölet értel
metlenségének áldozata. Réműlt tekin
tettel mered a tűzbe, mintha sirba zu
hanó nemzedékek - megannyi áldozat
- nev~ben kérdezné: "Rettenetes ez az
egész. Ki érti ezt? .."

(Já ESTET NyAR ... ) Ugyanez a
kérdés - kimondva - el is hangzik a
másik tévéfilm, a "Jó estét nyar, jó es
tét szerelem" végén. Fejes Endre műve

már a könyv megjelenésekor is élénk
vitákat váltott ki, s nem kevésbé élénk
viták kavarognak a most bemutatott
kétrészes film körül. A viták vissza
visszatérő motívuma: egy gyilkost nem
lehet fölmenteni, igazolni, igazságtevő

népmesei hőssé előléptetni. Csakhogy:
senki sem születik gyilkosnak, senki
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nem választja az általános iskola vagy
a gimnázium befejezése után "szakmá
ul", "hivatásul" a gyilkolást. Legalábbis
így megfogalmazva nem. Fejes Endre
hőse, ahogy az író megírta - és azzal
a sok mindent emberileg, jellembelileg
megmagyarázó, művészi hitelességgel,
amivel Harsányi Gábor megjelentffette
- nem a világban, hanem egy álo'mvi
lág ban él. Ebben az álomvilágban ő

nem betanított munkás, kiválóan dolgo
zó lakatos, hanem görög diplomata. Ját
szik, egy magairta szerepet, és rendez
egy több jelenetből álló színdarabot,
ahol a partnerei hiszékeny lányok, aki
ket a pozíció, a társadalmi állás, a
pénz, a gondtalan élet lehetősége csábít
és szédít meg. Néhány angolul és tört
magyarsággal kiejtett szó, elegáns ujj
csettintés a pincérnek, pár könnyedén
,,;öppenő százas - és máris úgy rajza
'nak .et fiú körül, mint pillangók a láng
körül. De hát: ez a láng nem valódi,
csak egy álomvilág visszfénye. Es aki
álomvilágban él, az vagy fÖlébred ide
jében vagy elbukik. Fejes nem menti
föl a gyilkost - de nem is ítéli el
egyértelműen. Szánja és szereti (szána
lommal szereti) ezt a valami-többet
akaró kisembel't, aki - ha körülménye'i
másként alakulnak (és h(l idejekorán és
határozottabban mellé ál1nak) - talán
valóban költővé is lett volna, talán dip
lomatává is; de így - a valósággal
szembenállva, a valóság ellenére - gyil
kossá lett. Sodl"ódik lefelé, a végzetes
végkifejlet felé. Vergődik - még a vég
ső pillanatokban is, szinte könyörög a
lánynak, a hazugságnak, a sorsnak a
végzetnek, meg akar fogódzni vala;ni
ben -, de a képmutatás lerántja a ma
ga farsangi álarcát, szemébe vigyorog
a kegyetlen és immár megszépíthetetlen
valóság. "Rettenetes az egész. Ki érti
ezt? " .. Én elmegyele most"". elmondok
mindent a rendőröknek, a bíróságnak,
alcárhol az uraknak, a nepköztársaság
nak." Itt már nincs visszaút. Es hogy
magunk is - még végső bukásában is
- szánalommal szeretjük ezt a Sötét
ruhás fiút (az embert, és nem a búnét),
az Harsányi Gábor megrázóan igaz ala
kításának is ,az eredménye. Egy já szi
nész 1,ált a szemünk előtt nagy szinész
szé. A "Jó estét nyár, .1ó estét szere
lem" valahol a görög tragédiákka1 ro
kon (nagyszerúen érzékelteti ezt Szőnyi

G. Sándor rendezése a három elárusító
lány visszatérő motívumával is - mint
valami modern k6russal), az írói mon
danivaló itt - a tévéfilm múJa.1ában
- méltó és művé.~zileg teljes értékű ki
fejezési formát kapott.

BALASSY LASZLÓ
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SO)IMAIRE

István Bencsik: Le Front Patriotique Populaire et l'homme croyant - László
Horváth: Christ ressuscitait, Il ressuscítaít vrairnent - La récente manifestation
papale, Octagesírna adveniens traite des questions de foi et des questions sooíales
les plus ímportantes de nos [ours, elle fixe la position que le Satrit Pere a prise
a notre égard. János Pjeifer, professeur de l'Académie des Sciences Théologíques,
présente, analyse et commente ce motu propriu remarquable. - Quelles sont les
traditions d'origine médiévale du chant d'église hongrois? Comment se formait-il
au cours des síecles, comment fut-il influencé, quelles sont les collections les plus
importantes et comment sont-elles? Que faire pour sauver ce folklore précieux
vivant toujours, mais déja en route de disparaitre? Un connaisseur prominent,
László Dobszay, s'occupe de ces problémes, dans l'esprit de Kodály, dans son ar
ticle on pourrait dire, fondamental (L'histoíre du chant populaire national). 
Rezső Szalatnai présente dans son essai la figure et la poésie du grand poete
slovaque, Hviezdoslav, a l'occasion de l'anniversaire cínquantiéme de sa mort. 
L'ÉGLISE DANS LE MONDE La "mort" de Publik (par Károly Doromby) - Zol
tán Latinovits: Réciter le poeme d'un poete - L'ENTRETlEN DE VIGILIA avec
Lajos Löríncze (par Béla Hegyi) - Lajos Lőrincze: Notre douce langue mater
nelle - Poérnes de Károly Endre et de Lajos Major-Zala.

LE FRONT PATRIOTIQUE POPULAIRE ET L'HOMME CROYANT

István Bencsik, le Secrétaire Général du Front Patriotique Populaire, soulígne
dans son article ("Le Front Patriotlique Populaire et I'homme croyant") écrit pour
notre revue a l'occasion du prochaín Congres V. du Front que "le mouvement
du Front Patriotique proelamait dans toutes ses manífestatíons son désir d'app
rocher son but dans la collaboration des croyants et des non-croyants",

L'unité nationale est autrement Irréalisable, malgré qu'elle est la condition
fondamentale pour entreprendre de grandes táches. Le but du mouvement du Front
Patrlotique Populaire est de rnodeler le futur heureux de la nation, c'est-a-dire
de mener a bonne fin la construction socialiste.

Dans la suite, le Secrétaire Générál dit: "le but net du Front Patrlotique
Populaire est de créer l'entente commune de ceux qui ont des professions diffé
rentes, afin que les hommes puissent confier leurs soins aux forums du Front
Patriottque Populaire, et qu'en méme temps ils puissent connaitre les problemes
d'autruí, Que les contrastes inévitables des citoyens ayant les relations les plus
différentes dans un État moderne, soient révélés, et que les interdépendances
compliquées des íntéréts publiques et personnelles n'amenent guere a des anti
nomies irréconciliables, mais qu'elles soient plutöt éliminées.

Nous ambítíonnons de trouver les moyens, les possíbilftés lesquels puissent
contríbuer a augmeater la culture de notre peuple, a dévélopper son goűt, a ex
ploiter les valeurs .cachées, les talents de nos enfants, de nos adultes. Q1,1e tout
le monde puisse se réjouír des résultats Immédíats de sa culture, et du fait que
notre peuple estime ceux-ci qui contribuent a enrichir le patrírnoíne cummun
de la nation.

Nos ambitions s'app,uyent du programme indiquant pour but la construction
<lu socialisme, adopté par le Congrés X. du Parti Socialiste Hongrois, Maís notre
programme n'est pas tout a fait identique avec celuí-Iá, il en contient moins. Na-

285



iurellement, i! ne le contrédit pas, maís i! ne I'épuíse pas entíerement. Un membre
du parti ne peut étre que celui dont la conceptíon du monde est marxíste-Iéni
niste, et c'est le programme du parti. Le Front Patriotique Populaíre s'adresse
mérnes aux croyants et i! les invite fl collaborar dans l'approche de ces buts, son
programme n'admit done pas I'athéisme, il ne demande pas I'idéologie uniforme
de ses participants.

La question est si la collaboratlen des croyants peut étre demandée par le
Front Populaire, pour atteindre ces buts, la réalisation complete du socialisme
en derníere instance?

On saurait dire malícíeusement que c'est incompatible, mais qu'Il n'y a pas
d'autres alternatíves. Peut-étré est-ce vrai.

Maís je préfere fl éclairer un peu l'autre cőté de cette question. Pourquoí la
participation fl ce programme, lequel sert les intéréts du peuple, ne serait-elle
pas acceptable pour un catholique fidele, en collaboration avec les non-croyants
ou bien avec ceux-cí qui ont une tout autre eonception?

Le programme mémo de l'Église avatt des I'origine un contenu social. Il fut
propage d'abord comme I'évangile des pauvres, et au cours de I'histoire, l'Église
se trouvaít souvent du cöté du peuple luttant pour ses droits. Elle gagnaít les
ames surtout dans les péríodes ou elle ne s'accommodait pas avec les vanítés
rnondaines (elle en avait méme de telles époques l), mais elle protestait plutöt
eontre les injustices.

C'est vrai qu'elle facilátait de supporter les injustiees en préchant la patience,
pendant que le mouvement marxiste déclara la révelte. Maís le but resta le mérne :
d'arracher l'homme fl la suppression.

Pour élirniner les ínjustices socíales, L'Église se rallíe a plusieurs endroits aux
socialistes, aux communistes. Elle peut done unir d'autant plus ses efforts la ou
la position de départ fut déja ínstallée, et il s'agít de la fortifier.

Le christianisme est une religion de contenu humaniste. il lutte pour l'homme.
Nous autres marxístgs, nous disons la mérne chose: tout est pour I'homme, Nous
pouvons done mareher ensemble toujours dans le service de l'homme, mérne si
nous avons des idées bien différentes quant aux questions finales de l'existence.
11 faudrait done dire: avec réservation mutuelle de nos Idées, Le Front Patrio
tique Populair-e fut déclenché, dans I'intérét d'un but commun, comme l'entreprise
commune des partícípants ayant des idées différentes.

Ce groupement politique que le Front Patriotique Populaire symbolise,
comptaít toujours les églíses patronnant le bien-étre du peuple; parrní ses membres
les plus importants et il constdérait les croyants comme des partenaires índispen
sables de la collaboration nationale. Ma conviction personnelle est qu'un croyant
peut participer de toute sa force, sans des luttes de concience, en préservant sa
foi, fl la construction d'un futur plus heureux de notre peuple, au développement
du socialisme. La colláboration politique dans le Front Patriotique Populaire, les
activités coordonnées, la vie publique responsable ne se heurtent pas nullemerit
centre la foi, elles ne touchent pas I'attitude des croyants.

INHALTSVERZEICHNIS

István Bencsik : Die Nationale Volksfront und der religiöse Mensch - László Hor
váth: Christus ist auferstanden, wahrlich auferstanden - János Pieiier : Eine es
saiartige Schilderung des pápsthchen Motu Proprios, das mit den Werten Octage
sima adveniens beginnt, und mít wíchtígen weltanschaulichen und gesellschaft
lichen Fragen sich beschattágt, - Welche sind die mittelalterlichen Traditionen
des ungarischen Kirchengesanges? Wie hat er sich Jahrhunderte durchgestaltet,
unter welchen Einflüssen, welche sind seine wíchtigsten Sammlungen ? Was ware
zu tun um diese teilweise noch lebendige, doch im Aussterben begríffene folklo
ristlsche Materíe zu retten? Mit diesen Fragen beschafbígt sich einer der besten
Fachmanner auf diesem Gebiet, László Dobszay in einern gr.undlegenden Essai mdt
dern Titel: "Geschichte des einheimischen Volksgesanges" - VOl' fünfzig Jahren
ist der grosse slowakische Dichter Hviezdoslav gestorben ; seine menschliche Figur
und seine Poesie werden von Rezső Szalatnai vorgestellt und gewürdigt - Mit den
Gründen und Umstánden des "Todes" von Publik beschattigt sich Károly Doromby
in seinem Feuilleton: DIE KIRCHE IN DER WELT - Zoltán Latinooiis, der be
karinte ungarísche Schauspieler schreibt über "Das Vertragen des Dichters Ge-
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dicht" - VIGILIA GESPRACH mit Lajos Lőrincze, geführt von Béla Hegyi und ein
kleines Essai von Lajos Lőrineze über die Muttersprache - Gedichte von Károly
Endre und Lajos Major-Zala.

DIE NATIONALE VOLKSFRONT UND DER HELIGIÖSE l\lENSCH

István Bencsik, Generalsekretar der Nationalen Volksfront schrieb seinen Ar
tikel fül' unsere Zeitschrift gelegentlích des nahenden fünften Kongresses der
Volksfront. Er schreibt unter anderem:

Die Volksfront-Bewegung verkündete stets, dass sie ihre Ziele mít der Zu
sammenarbeit der Glaubigen und Nichtglaubigen erreicherr möchte, Nur auf diesel'
Weise kann man die nationale Einheit verwirklichen, die andererseits eine Vor
bedirigung der Lösung der grossen Autgaberr ist. Ziel der yolksfront-Be"vegung
ist die Formung der glücklichen Zukunft der Nation, der Aufbau des Sozialismus.

Un sere Anstrengungen sind darauf gerichtet ein Einvernehmen zwischen den
verschíedenen Gesellschaftsgruppen herbeizuführen. Wir möchten, dass die Leute
cíe Möglíchkeit haben auf den verschiedenen Forums der Volksfront über ihre
Sorgen zu sprechen und die Sorgen der 'anderen kennenzulernen, Dadurch möchten
wir erreichen, dass die Interessengegensatze zwíschen den einzelnén Staatsbúr
gem und gesellschattlichen Gruppen, die in einem modernen Staat unverrneidlich
sind, an die Oberflache komrnen und gelöst werden.

Wir sind dessen wohl bewusst, dass noch sehr víel zu tun ist um diese Ziele
zu erreichen und auch fül' die nachfolgenden Generationen noch genug Auf'gaben
übrig bleiben. Immerhin glauben wir, dass diese Ziele fül' Glaubige und Nicht
gláubige, gleichfalls akzeptabel sind. Diese Ziele basieren sich auf das Programm
der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, das auf dem zehnten Kongress der
Partel festgelegr wurde. Doch unser Programm ist nich identisch mit diesem
Programm. Es steht nicht im Gegensatz zu demselben, abel' es erschöpft es nicht.
Parteímítglíed kann nur derjenige sein, der die Weltanschauung des Marxísmus
Leninlsmus bekundet, und das ist Partelprogramm. Die Volksfront dagegen ruft
auch die Glaubigen zur Mitarbeit auf und so konnte sie den Atheismus nicht in
ihr Programm aufnehmen, sie kann von den Mitwirkenden keine weltanschau
liehe Einheit verlangen.

Nun, die Frage ist, ob diese Zusammenarbeit um die oben angeführten Ziele
zu erreichen, und letzten Endes den Sozialismus zu verwirklichen, fül' die Glaubi
gen annehmbar ist. Zynisch könnte man darauf antworten, dass sie zwar nicht
annehmbar ist, doch gibt es keine andere Alternative. Möglích, dass auch darin
etwas Wahrheit steckt. Doch möchte ich eine andere Seite der Frage beleuchten.
Warum ware die Zusammenarbeit in einem Programm fül' das Volkswohl fül'
einen glaubigen Katholiken nicht annehmbar, selbst wenn er auch mit Andérs
glaubigen oder Nichtglaubigen zusammenarbeiten muss.

Soziale Bestrebungen waren fül' die Kirche von Arirang an nicht fremd. Sie
fing ihre Geschichte als Glaube der Armen an, und list öfters fuI' das Recht des
Volkes eingetréten. Sie konnte den Menschen in jenem Zeitalter gewínnen, wo sie
nicht nach irdischem Ruhm strebte, sondern gegen irdísches Unrecht auftrat.

Um die gesellschaftlíchen Ungerechtígkeíten abzuschaffen, arbeitet die Kirche
vielerorts mit den Sozialisten und Kommunisten zusammen. Sie kann also auch
dort zu dem Aufbau beitragen, wo die gutert Gründe schon gefunden sind und
nur von einer Weiterentwicklung die Rede ist. Das Christentum ist eine huma
nistisch inspirierte Religion und arbeitet fül' den Menschen. Auch wir Marxisten
sagen, dass alles was wir machen, fül' den Menschen gernacht wird. Im 'Díenste
fül' den Menschen können wir also zusammen gehen, auch dann, wenn wir über
die letzten Fragen des Seins anders denken. Die Volksfront war von Anfang an
eine Zusammenhaltung von Menschen verschiedener Weltanschauung im Interesse
eines gemeínsamen 7.ie1es.

Diesel' politische Zusammenschluss, der sich in der Natíonalen Volksfront ver
körpert, hielt stándíg als wichtdgen Bestandteil die Kirchen in Evidenz und be
trachtete stets die religiösen Menschen als unentbehrltche' Teile der nationalen
Zusammenhaltung. Es ist meine persönliche Uberzeugung, dass der glaubige
Mensch ohne jegl.iche innere Zwiespalt und mít gleichzeitiger Beíbehaltung seines
Glaubens, mít voller Kraft im Aufbau einer schöneren Zukunft teilnehmen kann.
Der in der Volksfront verkörperte politische Zusammenschluss, die abgestimmte
Aufbauarbeit, ein verantwortliches öffentliches Leben, steht in kedner Weise im
Gegensatz zur Überzeugung und Weltanschauung der religiösen Menschen. Wir
rufen reines Herzens in unse re Relihen, in unser Láger die religiösen Menschen.
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p;\LyiZAT

A Magyar Katolikus Püspöki Kar
pályázatot hirdet az új zsolozsmáskönyv,
a LITURGIA HORARUM zsoltaralnak
és egyéb bibliai énekeinek (a cantícu
moknak) művószi értékű, költői magyar
fordítására.

l. A pályázónak a fenti anyagból az
alábbi tíz kijelölt szövegel kell lef'ordí
tania:

2. A fordítás alapjául a latin szövcg
szolgáljon úgy, ahogyan a latin nyelvű

zsolozsmáskönyvben (Liturgia Horarum,
1971) megtalálható. Akinek a Iefordítan
dó szövegek nem állnak rendelkezésére,
azokat 1972. március l-től levélben kér
heti az Országos Liturgikus Tanács püs
pök elnökétől (Kovács Sándor megvés
püspök, Szombathely, Berzsenyi tér 3).

3. A szöveg értelmének megállapításá
nál a fordító tekintettel lehet a héber,
illetve görög eredetire is.

4. A magyar zsoltároskönyv anyagának
tagolása hűségesen kövesse a hivatalos
latin zsolozsmáskönyvét: minden egyes
zsoltár (illetve canticum) ugyanannyi
rész-zsoltárra, strófára, versre és sor
metszetre tagolódjék. mint amennyi a
latin zsolozsmáskönyvben van (a sor-

28. zsoltár
54. zsoltár
67. zsoltár
81. zsoltár
86. zsoltár

Il8/V. zsoltár
1HJ. zsoltár
132. zsoltár
Izajás 26,1-4.7-9.12
Dániel 3, 26-27. 29. 34-41.

mctszeteket a szövcgben kereszt, illetve
csillag jelzi)!
5. A pályázónak nem szükséges szó sze
rint ragaszkodnia az eredetinek vagy
latin változatának mondatszerkcsztésé
hez és kifejezésformáihoz, de azonos
gondolati tartalomra és szép, magyaros
imádságszövegro kell törekednie.
6. M'nden egyes zsoltárt, illetve cantí
curnot géppel, külön lapra kell írni, a
lapnak csak egyik oldalát használva.
7. A pályázat jeligés. A pályarnunkán a
pályázó nevét jelige helyettesíti. Csatol
ni kell azonban a pályázó nevét és pos
tacímét tartalmazó zárt borítékot is,
amelynek külsején a jelige fel van tün
tetve.

8. A tíz kijelölt szövcg fordításának dí
jazása:

első díj 5000 Ft
második díj 3000 Ft
harmadik díj 2000 Ft

9. Apályamunkákat 1972. május 31-ig
kell eljuttatni az OLT püspök elnöké
hez (lásd a fenti cimet).

10. A bíráló bizottság tagjait a Magyar
Katolikus Püspöki Kar kéri fel és bíz
za meg.

ll. A Magyar Katolikus Püspöki Kar
a pályázat eredménye alapján dönt ar
ról, hogy kit vagy kiket kér fel a LI
TURGIA HORARUM összes zsoltárainak
és canticumainak magyarra fordítására.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozhatöknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségí fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig, a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-től 13 óráig.

HIBAIGAZÍTAS. Sajnálatos sajtóhiba csúszott be márciusi számunkban
Heinrich Böll cikkébe. A 169. oldalon, felülről a harmadik sorban "adóügyi tör
vényhozásuk" helyett helyesen "adóügyi törvényhozásunk" olvasandó. Az író itt a
Nyugat-Németországban ma érvényben lévő adórendszerre utal, amely szerint az
állami adóval párhuzamosan közadók módjára hajtják be az állami adó bizonyos
százalékában megállapított egyházi adót, és minden adózótól. függetlenül attól,
hogy milyen foglalkozás után adózik, hacsak hivatalosan be nem jelentette ki
lépését egyházából.
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SZÁMUNK ÍRÓIRÓL. - Horváth László somogyudvarhelyi plébános. "Jézus,
János, Kumrán" c. tanulmányát 1969 decemberi számunkban közöttük.

Pjeijer János a budapesti Hittudományi Akadémia professzora. 1970 január
jában "A munka szociálteológiája" c. tanulmányát közöltük.

Dobszay László a Zeneművészéti Főiskola tanszékvezető professzora.
Szalatnai Rezső irodalomtörténész, esztétikus, a rnagyar-s-szlovák irodalmi kap

csolatok szakértője. "Juhász Gyula hatszáz napja" c. kandidátusi értekezését 1962
augusztusi számunk olvasónaplójában ismertettük; "Arcképek, háttérben hegyek
kel" c. könyvéről 1969 augusztusában írtunk.

Endre Károly költő, Temesvárott él. ötvenesztendős költői termését összefog
laló gyűjteménye "Versek" címmel 1965-ben jelent meg Méliusz József bevezető

tanulmányával a bukaresti Irodalmi Kiadónál. Ezt 1966 márciusában ismertettük
olvasónaplónkban.

KÖVETKEZO SZAMAINKBÓL

Ez évi januári számunk az ún. ,,keresztény demokrácia" kérdésével foglalko
zott és igyekezett azt többoldalúan megvílágítaní. Néhány szerkesztőségünkhöz

írt levélből úgy látjuk, hogy - ha elenyésző kivételképpen is - voltak és van
nak, akik bIzonyos dolgokat félreértettek, bizonyos fogalmakat másként értelmez
tek; abban például, hogy Nell-Breuníngnak az egész világsajtót bejárt tanulmá
nyát ismertettük, az egyházi tekintélyaláásásának törekvését vélték kíolvashatní,
stb. Ezekben a kérdésekben, mint minden egyébben is, nézetünk szerint minden
kinek magának kell a legjobb lelkiismerete, tudása és a lehető legszélesebb infor
mációs anyag alapján nézetét kialakítania. A Vigiliának természetesen színtén
megvan a maga gondosan kialakított nézete; ezt januári számunkból bárki vilá
gosan kiolvashatta, ugyanannak a számnak a szerkesztőségi bevezetésében mí ma
gunk is igyekeztünk tömören összefoglalni. Nézetünkert sem ebben a kérdésben,
sem egyébben nem akarjuk senkire rákényszeríteni; abba azonban, hogy a más
álláspontot képviselők egyszerűen szétvitatkozzák a lapunkat (amire volt már né
hány intő példa a magyar folyóirat-irodalom történetében), sajnos nem rnehetünk
bele. Ez annyi lenne, mínt megállni az úton egy beláthatatlan tartamú eszme
cserére, amiben mindig is több szokott lenni a szócsavarás, mínt az eszme; mí
pedig nem megállni akarunk, hanem lépésről lépésre előre menni a szocíalísta
társadalomban tevékenyeri és öntudatosan élő keresztény értelmiségi gondolkodás
kialakítása és a keresztény lét lehetőségeinek a szocialista jövő keretei közt való
kidolgozása felé. Mindebben támaszkodunk természetesen hagyományokra is. Ha
ezeket a keresztények általában jobban ismernék, akkor sok mindent jobban meg
értenének és sok mindenen kevésbé akadnának fönn. Így például a "keresztény
marxízmus" kitételen, mely annak a látogatásnak a beszámolójában hangzott el,
amellyel az Élet és Irodalom tisztelte meg a múlt év végén lapunkat. Amit ez a
"keresztény marxizrnus", vagy keresztények "marxizmusa" jelent, annak szintén
jelentős és értékes hagyományai vannak a keresztény társadalmi gondolkodásban.
A dolgok és fogalmak tisztázása érdekében ezekből mutat be egy csokornyit Hegyi
Béla "Keresztények .marxízmusa' " c. tanulmánya. Amivel egyúttal abból is meg
mutat valamit, mílyen alapokra épül ebben a vonatkozásban a hazaiak (Giesswein,
Prohászka, stb.) mellett a Vigilia irányzata.

Csanád Béla "Lelkipásztorkodásunk a Zsinat után" c. tanuimányában rend
kívül fontos kérdéshez nyúl hozzá nagy körültekintéssel és alapossággal: ahhoz ti.,
mennyiben érvényesül, illetve nem érvényesül a mai magyar katolikus életben a
Zsinat szelleme. - Gyürki László tanulmánya a püspöki funkcióknak az ősegy

házban való kialakulását kíséri nyomon ("Episkopos, Presbyter, Püspök").


	Cím
	Tartalomjegyzék
	Bencsik István: A Hazafias Népfront és a vallásos ember
	Horváth László: Krisztus feltámadt, valóban feltámadt
	Pfeifer János: Octagesima adveniens
	Puszta Sándor: Este
	Az Egyház a világban
	Doromby Károly: A Publik „halála”

	Dobszay lászló: A népének hazai története
	Szalatnai Rezső: Hviezdoslav
	Latinovits Zoltán: Költő versét mondani
	Major-Zala Lajos versei
	Jó halálunk imája
	Bizalmatlanságunk imája
	Végső utazásunk imája

	A Vigilia beszélgetése Lőrincze Lajossal
	Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk
	Endre Károly versei
	Mint
	Dal (Magamról…)
	Dal (Nem igaz…)

	Napló
	Nisszai Szent Gergely a szent és üdvös húsvétról 
	Rónay György: Az olvasó naplója
	Puszta Sándor: Aranyfedezet
	Vigh Béla–Tóth Sándor: Színházi krónika
	Balássy László: Rádió mellett – képernyő előtt

	Sommaire
	Inhatsverzeichnis
	Számunk íróiról
	Következő számainkból

