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Új prohléma az evolúció értelmezéséhen
Jacques Monod, 11 Nobel-díjas francia biokémikus nagy vísszhangot keltő
könyvvel lepte meg a tudományos világot, de még, inkább a filozófiai kérdések
iránt érdeklődök táborát. Könyvének címe: A vé!etl,en és it szükségszerűség (Le
hasard et la nécessíté. Paris, 1970). A kötet igen nagy példányszámban, francia,
német, angol és olasz nyelven jelent már meg. Számos kritíkaí hozzászólásban
kapott vísszhangot a. szaktudomány, a filozófia, valamint a teológia részéről, Maga
11 könyv természetbölcseleti célkitűzéssel íródott, mínt arra alcíme is utal (Essai
sur la philosophVe natureile tie la biologie moderne). Az élet fogalmát és kibontakozását \kísérli meg a modern molekulárís biológia eredményei alapján értelmezni.
A jelen tanulmány célja nem az, hogy Monod könyvét ismertesse. Megteszi
ezt a Mérleg 1972-es évrolyamának 2. száma, mégpedig igen részletesen. megtoldva a különböző kritikák elemzésével is. Nem szándékunk szaktudományos vonatkozásban vitába szállni a szerzővel, mcrt erre csupán a biokémia szakembere vállalkozhat. Az sem lehet célkitűzésünk, hogy Monod könyvének egészét tartsuk szem
előtt, amikor a fölmerülő problémákra válaszolunk. Ehhez újabb kötetre volna
szükség, Monod ugyanis nem áll meg az élet kialakulásának, továbbá az élő szervezetek ontogenetíkus és filcgenetikus kibontakozásának kérdéseinél. Nem tud
ellenállni a kísértésnek, amely az ilyen alapvetőnek tűnő meglátások esetéri típusosan jelentkezik. A természetbölcselet keretein messze túllépve, az emberi kultúra egészél'e is kiterjeszti következtetéseit. Ebben Comte és Freud mellett nyilván
Teilhard de Chardin hatása is közrejátszik, s észrevehetően növeli a könyv kelendőségét, Ami azonban Teilhardnál sokrétűen, megragadott, következetes életmű,
az Monodriál függelékszerű hozzátoldásnak hat. Nem is válik előnyére. A kötet nagyobbik - valóban természetbölcseleti vonatkozású - részét azonban igen jeletős lépésnek kell elismernünk, akkor is, ha magával az értelmezési méddal nem
értünk egyet. A jelen tanulmány célja tehát az, hogy megkeresse Monod gondolatmenetének gyökereit, és kísérletet tegyen arra, hogy a keresztény gondolkodás 8:001lemében megadja a választ az alapproblémára. lehántva míndazt, ami mellékes
vagy túlbonyolított, rnímdazt, ami csupán a biokémikusok számára közérthető.
Monod és a DNS forradalma
Hogy megértsük .Jacques Monod gondolatmenetet, ismernünk kell szellemi alapállását és szándékát. Akárcsak Teilhard hatásánál. vele kapcsolatban is kimutatható: gondolatainak különös tekintélyt kölcsönöz korunkban az a tény, hogy neves szaktudósról van szó, aki a modern biológiában sokoldalú tapasztalati ismeretekkel rendelkezik. Lwoffal és Jacobbal együtt ő tisztázta, milyen kémiai folyamatok irányítják a sejt anyagcseréjét az öröklési állományba írt információk révén. Ehhez a fehérjék felépítésének (proteínszlntézls) genetikai vezérlését is meg
kellett fejteni, ami alapvető fontosságú felismerés a molekuláris biológiában. Filozófiai vonatkozásban Albert Camus ateista egzisztencializmusa hat rá. Ennek eredményeként látja ő is az ember megjelenését "összefüggés,telen hatások következményének". Gondolkodására azonban még ennél is nagyobb befolyással van a strukturalizmus. Chomsky nyomán könyvében azt vallja, hogy a nyelv szerkezete mintegy a közös információs programozottság következtében velünk születík.
Erre utalna a legkülönbözőbb nyelvek lényegileg azonos struktúraja. Léví-Straúss
hatását mutatja, hogy ia jnagy "animista, vitalista rendszereket" elmarasztalja, úgy
mutatva be azokat, mínt a gondolkodás fejlődésének "ószövetségét". (Jelilemző,.hogy
ebben a tekintetben azonos keretbe sorolja Marxot és Teilhard de Chardlnt.) De
erre a hatásra vezethető vissza sajátos filozófiai alapállása is, melyet legszívesebben kiberneti1vai materi,a!izmusn,ak neveznénk. Ez az irányzat - mínt azt LéviStrauss Ikifejezetten elismeri - rokon az elmúlt századok mechanista maeeríallzmusával. A "kibernetikai" szó alkalmasnak mutatkozík arra, hogy Monod álláspontját terminológiailag is jellemezze, egyúttal pedig elkülönítse mechanista rokenától.
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Jacques Monod-t tehát úgy lehetne bemutatni, mint kiváló szaktudóst, aki
egyben filozófus, aki természetbölcseleti munkájában a modern biokémia és a
strukturalizmus kibernetikai szemléletét kísérli meg az élet értelmezésénél következetesen végigvinni, elébe helyezve a véletlent a szükségszerűségnek és a céltrányosságnak, Ezzel az evolúció értelmezéséből nem csupán a teílhardí teremtéskoncepetót zárja ki (miközben fönntartja valamilyen - előzetes tervezéstől ment
- "abszolút teremtés" Iehetőségét), hanem kirekeszti a dialeletikát s vele az "élő
anyag" marxista fogalmát is. Monod tehát - merész D'Artagnan-i gesztussal egyszerre dobta oda a kesztyűt a keresztény bölcseletnek és a dialektikus matertalízmusnak.
De liát honnan ez a magabiztosság: két ilyen ellenfelet egyszerre kihivni?
Nyilván nem elég ehhez a strukturalista eszmék ingatag divatja. Több kell hozzá.
S ezt a többletet jelenti Monod számára a modern biokémia alapos ismerete, valamint a törekvés elgondolásának ilyen irányú részletes megalapozására. Igazi jelentősége is abban van, hogy elsőnek jutott el oda, ahová a természetbölcseletnek el
kelletit jutnia: az evolúció biokémiai szempontból való - tehát a DNS-re épülő
végiggondolásáhoe. Hogy azonban ezt megértsük, reflektálnunk kell a szaktudományos előzményekre.
Sokat írtak már arról, hogy Cricknek és Watsonnak a DNS kettős spiráljával
kapcsolatos fölfedezése mekkora forradalmat idézett elő a biológiában. A fölfedezés jelentősége ugyanis közismerten több írányú. Ennek nyomán veszi kezdéltét
a modern molekuláris biológia. Magyarázátot nyer általa az egyedfejlődés (ontogenezis) során rejtvénynek mutatkozó sejtímdividuáció (amely a megtermékenyített
petesejt állományában előre beprogramozott). Alapvetőnek mutatkozík az átöröklés szempontjából (vö. genetikai kód), illetőleg a fajok evolúciójának magyarázatánál (minthogy a fejlődést előrevivő mutációk valamiképpen a DNS-ben tárolt
információk változására vezethetők vissza). Mindehhez külön problémaként járul
az említett felismerések filozófi.ai következménye, nevezetesen az a kérdés: milyen
bölcseleti értelmezés számára tekinthetők kedvezőnek a DNS-el kapcsolatos szaktudományos eredmények? Monod - mint már említettük - a strukturalista kiberrietizmus számára igyekszik ezeket kíaknáznl. De vajon igazolják-e őt ezek a
tudományos eredmények?

Monod elgondolásának lényeges pontjai
Míután vázlatos fogalmat alkothattunk a neves biokémikus szellemi alapállásáról, nem tarthatj uk meglepőnek, ha Descartes és a modern kíbernetíkaí szemlélet hatására az élőlényeket maga is gépeknek tekinti, melyek struktúrájukban és
funkcióik han különböznek e,gymástól, va~amint ez étetteten természet tárgyaitól, például a kristályoktól (Les étres vívants sont das machines chírniques. 59 o.). Számára
kémiai elrendezés. Az élő szervezetekben eszerint különbözőarnirtósavakból felépült (polimerizált) egyszerű fehérjék (proteinek) tárolják azokat a
vezérlő információkat, amelyek az élőlény struktúráját és funkcióit hivatottak irányítani, hasonlóan a kibernetikai rendszerekhez (59. o.). A legjelentősebb szerepe
ebből a szempontból a DNS-nelk, a dezoxiribonukleinsavnak van (a francia nyelvben ADN=acide désoxyríbonucléique). Monod tehát aminőségi külőnbségeket
mcnnyiségí különbségekre vezeti vissza (26. o.), vagyis a szerkezetí mozzanatnak,
a kémiai kötésnek tulajdonít meghatározó jelleget az élet valamennyi megnyilvánulásában. az embert is beleértve (anyag és szellem dualizmusát csak a szavak
gyakorlati használatát illetően fogadja el; hajlama szerínt monísta).
Mik tehát azok az alapvetőerr lényeges pontok, amelyek filozófiai vonatkozásban jogos kritikát váltanak ki a kérdéseket mérlegre tevő olvasóból?
1. Elsősorban a módszere az, amely "objektivitás elvével" (32.0.) tisztázatlannak, sőt összekuszáltnak mutatkozik. Monod abból indul ki, hogyc t.errnészet adott (=
objektív), nem pedig teroezett (=projektív). Ez kétségtelenül a strukturalista módszer alkalmazása (17. o.). Lényege az, hogy a dolgokat tárgyaknak kell tekinteni
(függetlenül létrehozójuktól), és tudományosan csak annyiban kell számításba venni, amennyiben azok kibernetlkailag formulázhatók, Mindez rendben is lenne, ha
szaktudományos módszerről van szó. Nem lehet azonban követelmény a filozófiJa
számára. Monod pedig filozófiailag vizsgálja az említett biológiai problémákat, s
a filozófusnak jogában áll fölvetni a célirányosság kérdését, akár az egyes életfolyamatokkal, akár a fejlődés egészével kapcsolatban. Maga Monod is lényegében
ezt teszi, amikor acélosság (téléonomie) fogal:mát alkalmazza a természet programozottnak elismert folyamataira, miközben harcol az ellen, hogyacélirányossági
döntő jelentőségű a

74

(5 vele az előre-tervezettségi) szempontot végső magyarázó elvnek tekintsük, SŐt.
ezt a természet egészére vonatkozóan sem tagadja, hiszen acélosság "nem-Iétét"
(la non-existence d'un projet) szerínte sem lehet kimutatni. Alláspontja azonban
az, hogy emnek megállapítása (pro és kontra) túlmegy az általa vázolt, "objektív
tudományosság" határain (33. o.),
De hát akkor végül is f'ilozófusként, vagy pusztán természettudósként kívánja
Monod értelmezni a fölmerülő kérdéseket? A jelek szerínt hol íb'Y, hol úgy. S nem
vezeti-e őt télre módszertanilag az a strukturalizmus, amely még a művészí alkotásokat is csupán tárgyként vizsgálja, mellőzve "projektív" jellegüket, vagyis azt,
hogy bennük valamilyen alkotói terv öltött testet? (vö. A strukturalizmus irányvonalai és a keresztény gondolkodás. Vigilia, 1969/292.), Az "objektív tudományos
módszernek" ilyen önkényes értelmezése, ilyen beszűkítese ugyanis szinte már
naivnak hat. amíkor föl-fölbukkan benne a filozófiai előítéletek apríorízmusa, Ez
utóbbira jellemző például egyik "ex cathedra" kiielentése: "szükségszerű követelmény, hogyabioszférában minden újnak, míndenf'ajta teremtésnek egyetlen forrása a véletlen. A tiszta véletlen, egyedül a véletlen az abszolút, de vak szabadság, amely a fejlődés csodálatos épületének is egyetlen gyökere" (127. o.). Ez a
végérvényesnek szánt kijelentés inkább az elfogult filozófust jellemzi, mínt a tudóst. Van benne bizonyos prófétai hangsúly is. Költőinek csak azért nem lehet
mondaní, mert a költő óvakednék az olyan képzavartól. hogy az "épület gyökeréről" beszéljen (1a racíne du prodigieux édifice de I'évolution, 127. o.). Ez utóbbi
lényegtelen stiláris kisiklás. Nagyobb baj az - már ti. a szerző szempontjából -,
hogy Monodban a filozófus korántsem egyenrangú a biokémikussal. Erre - az
említett módszertaní következetlenségele után a továbbiakban szeretnénk rá-

mutatní.
2. A véletlenre alapozott elmélet szempontjából fontos az élőlény,ek fog,almi
elkülönítése az élettelenektől. Ebben következetes alapállásához: nem fogad el sem-

miféle "életelvet", de éppígy visszautasítja az "élő anyag" fogalmát is. Az ilyen
fogalmak az "animizmusra és vítalízmusra" emlékeztetik, melyek "egzorcizálását'.'"
Monod fontos feladatának tartja. Nem esik azonban abba a hibába, hogy az élő
lényben csupán bonyolultabb struktúrájú anyagi tárgyát lásson. Az élettelen világgal szemben elismeri az élő szervezet sajátos [ellegét, Három lényegi vonást
"jelöl meg:
a.) célosság (téléonomíe), vagyis olyan előre-programozottság, melynek következtében az élőlény struktúrájában és funkcionalitásában tervet valósít meg;
b.) öntevé~enysé,g (morphogénese autonome), vagyis az, hogy az élő ezervezet
önálló és bensőséges részfolyamatok által alakítja ki saját struktúráját;
c.) váltoZ!atLan önr.e-produkál.ás (ínvaríance reproductive), vagyis az a képesség, melynek révén az élőlények a struktúrájukban tárolt információkat a Md.porodás során úgy tudják továbbadni, hogy azonos információ-tartalmú utódokat
hoznak létre (26. o.). Az utódok eszerint gépies pontossággal megismétlik az információk tárolásának és továbbadásának módját, Ez a gépies biológiai folyamat
(genetikai kód-továbbadás) pedig változatlan. Tehát kizárna míndennemű fejlődést,
ha külső, zavaró körűlmények nem játszanának közre. Ez képezi Monod egész elgondolásának egyik - ha ugyan nem a legfőbb - sarokpontját. Nem nehéz azonban észrevenni e pontnál sem a filozófus említett önkényességát. A "reproduktív
invariancia" fogalmát ugyanis már eleve úgy alakítja ki, hogy ezzel saját elméletének malmána hajtja a vizet.
3. Az előbbiek alapján most már világossá válik előttünk Monod könyvének
alapproblémája. illetve az általa adott "megoldás". Ö ugyanis az élet keletkezésének és filogenetikus kife,ilődésé'nek, ptagyis az evolúciónak ért'elm,ezésénél a véLetlent jelöli meg mint végső magyarázatot (hasard essentiel, [eu gratuít).
A kötet tulajdonképpen egyetlen tételben adja elénk a szerző alapintuícióját,
mely ilyen fogalmazást nyer: "az invariancia szükségképpen megelőzi a teleonómiát"
(I'invariance précede nécessairement la téléonomíe, 37. o.), Ez azonban zavart keltő, problematikus" rossz megfogalmazás. Kettős vonatkozása van ugyanis. Vonatkozik az élet keletkezésére és magára az evolúcióra. De egyikre sem érvényes.
a.) Ami az élet keletkezésére való vonatkozást il1leti, a. tétel azért nem fogadható el, mert állítása triviális önellentmondás. Az invariancia itt nem előzheti
meg a .teleonómtát, hiszen Monod mindkettőt az élő strukturák legsajátosabb ismertető jegyének, lényegi tulajdonságának tekinti. A kettő tehát együtt jeUemzi az
élőlényeket (deux proprtétés esserrtlelles qui caractérísent les étres vívants: l'invariance reproductive et la téléonomie, 30. o.).
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A kérdés ebben a vonatkozásban nem az, hogy melyík az' elsődleges tulajdonság a kéttő közül, hanern az, hogy mi alakította ki a kettőt eg·yütt. A kérdés az:
mi hozta létre az első DNS-t, a megfebelően tárolt információkloal (kódok),oolamint az információk .gépies pontossságú és változ,atlian átültetésének képességével?

Honnan van tehát az első "szótár", illetve "szövegkönyv", amely az egyedfejlődés
utódsejtjeinek szerepére vonatkozó utasításokat, valamint az átöröklés ismétlődő
mechanizmusának előírásait valamilyen formában már tartalmazza?
Monod világosan lá,tja ezt a kérdést és tiszteletreméltó tárgyilagossággal elismeri, hogy a legnagyobb probléma épp "a genetikus kódnak és az átvitel (tmduction) mechanizmusának eredete", valamint egyetemessége (159. o.). Sőt nem egyszerűen "probléma" ez, hanem egyenesen "rejtvény" (énigme). Ennek megoldására
ismét a véletlenhez folyamodik. Úgy könyveli el az első DNS-struMúra megjelenését, mínt a természet megfejthetetlen szerencsejátékának (jeu gratuit des, forces physiques) egészen kivételes eredményét (roulette de la nature, 138. o.); így
mondhatnánk: a "véletlen" csúcsteljesítményét; Megfeledkezik azonban arról, hogy
a véletlennek - sorozatban produkált - csúcsteljesítményei (az egysejtűtől az emberig) már nem tekinthetők véletlennek. A "véletlen" szabályszerű visszatérése mögött ugyanis törvényszeeűséget kiell felismerrrünk.
Ha tehát Monod helyesen fogalmaz, első tétele ez lenne: a véletlen megelőzi
és magyarázza az invariancia meg a teleonómia tulajdonságával megjelenő élő
lényeket. A második tétele pedig szabatosan így fogalmazható: a véletlen az invariancia segítségével megmagyarázza az evolúciót.
b.} A helyzet ugyanis az, hogy Monod tételének megfogalmazása ,az '<?volúcióm
vonatkozóan sem érvényes. Maga tiltakozik az ellen, hogy az evolúciót "tervezettnek", előre-programozottnak, tehát "teleonómnak" tekintsük. Az, hogya fejlődés
során egyre célszerűbb struktűrák jelennek meg - és ő a ,.teleonÓmián·' a tétellel
kapcsolatban ezt érti -, mellékvágányra tereli a problémát.
A helyes megfogalmazás és vele az igazi szenzácíó ebben a tekintetben az,
hogy Monod az eqész fi~og,enetikus evolúciót a moZekuláris biológiána hivatkozva
szintén a véletLennel magyarázza. Az invariancia igy nemcsak megelőzi az evolúciót, hanem tulajdonképpen már majdnem kizárja és szinte érthetetlenné teszi,
Ebben a vonatkozásbari kerül igazán szembe Jacques Monod Engelsszel, Bergsonnal és Teilhard-ral (53. o.). Míndhárom filozófus ugyanis az élet lényegi tulajdonságát látja a :llejlődésben. Monod viszont azt vallja, hogy az evolúció nem "tulajdonsága" az életnek, hanem az élő struktúra tökéletlenségének következménye
(130. o.). Az élőlények a genetikai mechanizmus révén mínden áron meg akarják
tartani eredeti síruktúrájukat, A külső, fizikai hatások azonban zavart okoznak
a DNS-ben (perturbation). Az evolúció eszerint .véleüen balesetek" következménye. A szííkségszerűség' ugyanis követi a véletlent, mert a DNS-ben keletkezett
zavarta "másolás" átveszi és gépies pontossággal generációknak adja tovább. Ez
a "konzervált" vagy "foglyul ejtett" véletlen fogalma. Az ínvarnancía ugyanis most
már az új információk szolgálatába áll, hogy azokat továbbítsa genetikailag. Egy
hasonlat megvilágítja a jelenséget. Gondoljunk arra, hogy egy kézírat szövege
nyomdába kerül. Ha a szedésbe véletlen folytán több hiba csúszik és ezt nem
javítják ki, a nyomdagép százezres vagy rnilliós példányszámban gépies hűséggel
már a hibás szöveget sokszorosúja. A hiba a véletlen következménye, de a sokszorosítás már szükségszerű (legalábbis ahogy MOIIlod kifejti).
Abban Igaza van, hogy ,a fejlődés biokémiailag 1'cjtélyes. Ezt a rejtélyt azonban MOIIlod nem oldja meg, csupán nagyítóüveg alá teszi. Mert a logikát alapjaiban
kérdőjelezi meg az olyan állítás, míseertnt a :lJejlődés fokozódó tökéletesbülése hibának, tökití'l€!t[enségmik köszönhető (130. o.). Vajon várható-e, hogy sajtóhíbák sorozata a gyenge vagy közepes verset zseniális költeménnyé alakítsa? És ha ezt valaki lehetségesnek tartja, - -egy térnába vágóbb hasonlattal - vajon várhatja-e,
hogy az elektronikus gépbe becsúszott programozási hibák tökéletesítik az, eredményt, s egy mérnöki terv hibái nyomán tökéletesebb hidak vagy járművek jönnek létre? Monod álláspontja kétségtelenül a szenzáció erejével hat, de a biokémiára való hivatkozásai ellenére sem győzi meg a tárgyilagos kritikust.

Válasz Monod elméletére
A véletlen és a szükségsz,erűség

című könyvre a keresztény bölcselők és teológusok közül többen válaszoltak. Meg kell kísérelnünk, hogy ezt a választ most
az elmondottakhoz kapcsolva fogalmazzuk meg és a lényeges pontokra irányítsuk.
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1. Monod könyvének szinte bestseller-szerű sikere arra mutat, hogy olyasmit
fogalmazott meg, ami már a levegőben lógott. S ez önmagában is nagy pozitívum,
O az, akii teljes következetességgel vetí föl és próbálja megoldani az élet filozófiai alapproblémáit a modern biokémia szernpontjaival: végsőkig leegyszerűsítve
így mondhatnánk : a DNS-sel. Ezt az érdemét akkor is el kell ismernünk, ha megoldásával nem értünk egyet, ha - P. Erbrichhez és P. Leroyhoz csatlakozva erősen hiányoljuk a Monod alkalmazta tudományos módszer kellő nyitottságát;
A DNS-ben és ezzel a biológiai információk területén ugyanis még sok a megnem-fejtett részletkérdés ahhoz, hogy olyan magabiztos következtetéseiket vonjon
le bárki is, mint A véLetlen és a sziikséqszeriiséq szerzője. (Elég említeni pl. azt
a legujabb felismerést, mely szeririt a Monod által is taglalt biokémiai folyamatoknál nem mindig tekinthető kiindulópontnak a DNS!)
2. A fölvetett problémák megkívánják, hogy részünkről is tisztázzuk avéletlen fogalmát és lwtáskÖfét. Számunkra a véletlen "nem várt", "nem vélt" eseményt jelez. Ebből a szempontból relatív fogalom: az eseményt megítélő személyhez viszonyul. Csatlakozunk e tekintetben H. Sachse megállapításához. Ö azt mondja: "Azokat aaeseményeket nevezzük véletlennek, melyeket nem tudunk megokolni". Monod nyilván nem erre gondol, hanem az objektív vagy - ahogy ő nevezi
- "esszenc'üílis véletlenre", vagyis az egymástól teljesen független oksági sorok
hazárdjáték-szerű találkozására (128. o.). Ilyen értelemben hivatkozik a modern
fizika statisztikai törvényeire is. Am a statisztikai törvény is törvény. S a statisztikai törvények "emelkedő valószínűségében" (melynél a véletlen csupán "melléktermék") II rendeződés célírányossága szintén kimutatható (vö. Nyíri Tamás:
Véletlen, emelkedő valószínűség, fejlődés. Vigilia, 1965/521). A "véletlen oksorok"
bonyolult, hierarchikus rendezettséget teremtő összjátéka tehát már nem lehet
véletlen.
Monod - mint láttuk - a vélet/ennel magyarázza még ez evolúciót is, meszszemenően eltúlozva a "természet hazárdjátékának" hatáskörét. A fejlődés ilyen
magyarázatához ugyanis a véletlen csúcsteljesítményeként létrejött mutácíók egész
sOl'át kellene fel!tételezni, az egysejtűtől az emberig. "Szabályosan ismétlődő események sorozatát pedig semmiképpen sem mondhatjuk többé Véletlennek" jegyzi meg Nyíri Tamás (uo.). Igy hát a keresztény gondolkodó' teljesern mellőz
ni kénytelen a véletlen fogalmát ? Szó sincs róla. Álláspontunk szerint a véletlen
ugyan semmiképpen nem alkalmas fogalom arra, hogy akár a kozmikus-, akár
a biológiai evolúcióban főszerepet kapjon, de elfogadható mínt melléksze1'eplő. A
véletlennel értelmezni lehet például a fajok varíálódását, az egyedek akcidentális
elváltozásait, ele a korcs utódok és a különféle biológiai rendellenességek létrejöttét is. Ezt igazolják a mutációs kísérletek. Amesterségelsen előidézett mutácíók
(hirtelen föllépő, esetleg öröklődő biológiai elváltozások) vagyakcidentális változásokat, vagy korcsokat eredményeznek. Az evolúciót egyik sem magyarázza meg.
Nagyon érthető, ha a DNS-ben támadt zavartól a józan tudományos értékelés nem
tökéletesebb generációk létrejöttét várja, hanem épp ellenkezőleg: a degenerációt;
"hiszen - ' moridja F. L. Boschko - holmi .íráshiba' ebben a rejtjelrendszerben
az érintett élőlény számára végzetes következményekkel jár" (Hat nap alatt?
280. o.).
3. A véletlennel kapcsolatban azonban la célirányosság fogalma sem maradhat
tisztázatlan. Teilhard-ral mi ezt tekintjük a fejlődés főszel"eplőjének. Ertelmezésünk szerint ugyanis rnínd a kozmikus evolúció, mind az élő világ kifejlődése val(tmi felé tart; mégpedig a. rendezetlenból a rendez,ett, a tökéletlenből oa töké~2te
;:ebb állapot felé. Az evolúciónak tehát célja van, Valljuk azt is - Aquinói Szerit

Tamással és Teilhard de Chardinnel -, hogy a fejlődés az ember megjelenésére
irányul. S ezt a filozófiai álláspontot akkor sem szégyelljük képviselni a világban,
ha Monod e nézetet idejétmúlt "animizmussal vagy vitaltzmussal" vádolja.
A jelen vizsgálódás kapcsán azonban szeretnénk, ha termtnológlánkban végre
elfogadottá válna és átmenne a használatba la célszerűség ésa célirányosság megkülönböztetése. Ez a fogalmi elkülönítés ugyanis több félreértést kiküszöböl, A célirányosság eszerint a folyamat egészére, a célszerűség: valamilyen részre vonatkozik.
Igy például célírrinyosnak mondjuk az evolúci.ót (akár ontogenetíkus, akár fil 0genetikus formájában), célszerűnek a csontsejtek statikailag ideális elhelvezkedését. A kettő kapcsolatára vonatkozóan pedig megállapítható. hogy acélirányosban
nem minden célszerű. A célirányos folyamat ugyanis mechanikus részfolyamatok közrernűkődésével is megvalósulhat (pl. a vitorlás célba érkezése a s2lélerejének felhasználásával).
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4. Az elmondottak alapján szemleletesen ábrázolni tudjuk a Monodnál előfor
duló és a jelen tanulmányban is idézett három különböző filozófia álláspontját a;
fejLődést magyarázó alábbi fogalmak értékelésében:
dialektikus materializmus: szükségszerű - véletlen - célirányos;
keresztény bölcselet: célirányos - véletlen - szükségszerű:
Monod elmélete: véLetlen - szükségszerű - célirányos.
Érdemes ehhez még hozzáfűzni, hogy az - újabban gyakran használt - "biológiai információ", illetve "programozottság" tulajdonképpen nem egyéb, mint a
célirányosság modern, kibernetikai kifejezése (Martin Heisenberg).
5. Összegezésül arra a következtetésre jutunk, hogy Monod könyve egyúttal
Izelítőt ad az "atomkor" kibernetikai látásmódjából is. Ez pedig a keresztény bölcselet terminológiája szempontjából sem közömbös, Vajon nem kívánkozik-e az
"Első Mozgató'
helyébe az "Első Programozó" terminusa ? S nem kell-e kísérleteznünk, hogy a létezés lépcsőfokait - Scotus Eríugena hajdani rnerészségével újratogalmazzuk ? Ebből a szempontból - anélkül, hegy a hagyományos terminológiát mellőznénk - a következő ontológiai rangsort lehetne felállítani:
a. programozatlan Programozó (a teremtő Abszolútum) ,
b. programozott programozó (az elektronikus technikát megalkotó ember),
c. programozott nem-programozó (a kibernetikai gépek)."
a.. ) A teremtésnek az Abszolútumtól való írányitottsága szerintünk mind a
kozmikus, mind a biológiai evolúcióra vonatkozik. Sőt a két evolúciós sor programozottsága között bensőséges kölcsönhatást tételezhetünk fel, a teremtés összehangoltságát. Mí tehát mélyebb összefüggést látunk ott, ahol Monod csak a felszin hazárdjátékát veszi észre.
b.) Az ember "programozottságával" kapcsolatban megjegyezni kívánjuk, hogy
az bizonyos tekintetben szellemiségére is kihat. Nem determinizmus ez, hanem
pusztán annak elismerése, hogy szellemiségünknél fogva is irányulunk valamire.
A transzcendentális tomizmus szerínt a Végtelenre, Szerit Agoston megfogauna-ása
szerínt Istenre (vö. "Fecisti nos ad te ..." = arra teremtettél minket, hogy feléd
irányuljunk) .

c.) Ami pedig az ember által "betáplált" gépeket illeti., a következőt jegyezzük meg: a "programozott nem-programozó" terrnínusa akkor is érvényes, ha egyszer majd önreprodukáló. gépeket sikerül alkotni (ahogy egyes kíbernetikusok remélik). A programozottság ugyanis ebben az esetben éppúgy az emberre megy
vissza, mint ahogy az ernber prograrnozottsága végső fokon az Abszolútumra,
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növények és állatok sem önálló programozók, hanem csupán a programozás tnvábbítóí.

ifjúság dicsérete

Robogó, sötét, füstös éj szakán a tehervonat egyik kocsiján szuros,an nyikorgó
saLakhegyen ültünk mi hárman áhítattal. Sípolás, zoraés, rozsdás vasak romantikus
összekocoanás,ai, - szénpor és füst metü a s.;,emünkbe, - de botdoqari és mit sem
sejtve, szutykosan és mmdent tudva leheveredtünk a saLakdombr,a s néztük a
szálló füst fölött az eoet.
Aztán egyszer csak leszállttink.

Belül
Nagy Lapokat piszkíts be nagy betűkkel és szaLadj.
Kivágódsz a kapt~n a napfényes utcára a
megfoghatatlan lemberözönbe arm a bizonyos Zené1'i8 és ők színesen elár,asztanak
téged mintha csillogó üv,egbúra mögött szaladnának
ott v,annak ismeretlenül
1Júnden sarkon és te mégis tudsz róluk mindent meq szeretnéd fogni őket és
megállítani de hát nem enged a síkos üveglap l,ecsúszik a kezed ró/,a lecsúszik a
napfényes városban ők pedig roh<annak és nem tudják hogy belül te vagy a vá1'OS a napfényes
HÉVIZY KLARA
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Korwnk emherének érdeklődése, a hivő emberé is, elS'Ősorb,ana ma és ,a mában meqteroezett, vagyamából kikövetkeztethető jövő kérdés,ei felé irányul. Arm irányul a Vigiliáé is, anélkül azonban, hogy közben megfeledkeznénk ,arról,
amit az "egyháztörténet" tág eimezaoa alá [oqlalhatunk, Ezért ,adunk ol'vasóinknak
időről időre ilyen jellegű számokat is: olyanokat, amelyekben a tanulmányok többség.e 'egyháztörténeti kérdésekkel foglalkozik, egyháztörténeti kutatások eredményeit
közli. Úgy gondoljuk, nem pusztán csak azért (bár ez sem lenne mindenestül elvetendő szempont), hogy ku~atóinkeredményei időnkínt a sz,aktudományi folyóiratok természetsz,erűleg szűk,ebb körén túl is ismeretes,ekké váljanak, Úgy véljűk,
va,n ennek gyalwrlatibb értelme és haszna is.
A Zsinat megindította ,az egyházban a z a g g i o r n a m e n t o folyamatát. Ez
- ma már mind töbhen és többen rátják - nem csupán "újítás", hanem - t,alán
legalább akkora mértékben -"fölújítás": olyan szemléleté, gyakorlaté, magatartásé, amely eredetileg is megvolt, s aztán az idők folyamán, különféle társadalmi
és egyéb okok kinietkeztében: háttél'be SZ01'ult, sőt 0gy időre néha ki ís »eszett.
A ZSÍ1wt számos gondolatát és kezdeményezését sokan épp azért fogadták bizonyos belső ellenkezésSlel, mert nem ismerték eléoqé a közv,etlen előzmények előtti
előzményeket, és történeti tudatuk: (haegyált,alán volt) nem ért messzebbre a
konzervatív újskolasztikánál, esetlea ,a TricLentinumnál, Hogy csak a teqkézenjekvőbb példám uuünink : az új liturgiával szemben v,aló kezdeti ma már túlnyomórészt meghaladott idegenkedés és a megszokott latin mellett való kardoskotiá« bizonyáTia kevésbé lett volna "magabíztos", ha ,a latinnak éppen "ősiségére"
hivatkozók tudták volna, hogy <egy még "ősibb" gyakorlat hazánkban egyszer már
beenaedie a liturgiába la nemzetí nyelvet és lehetővé tette ,a hivő nép magy.ar
nyelvű l'észvételét. És föU,ehetőleg a "dogmafejlődés" gondolata sem tűnnék anynyim íngerlőnelc, ha szélesebb körben és alaposabban ismernénk mind ,a 'történeti ténueket, mind az azokat föltáró és ér~elmező modern és régebbi irodalmat.
Egyházképünk, ,egyházélményünk a Zsinatig otuannuira statikus volt (erősebben
fogalmazv,a olyannyim 'elmerevedett), hogy a Zsinat hozt,a eqészséqes élet equesekben és egyes területe/ven még mindig egyrészt a nyakló nélkül való újítás, másrészt a hagyományt,ag,adás benyomását kelti. Holott szó sincs erről. Amiben élet
van, az mozoq, fejlődtk; csak a halott dolgok mozdulatlanok. A történetírás céljoa
sem a konZJerválás, a bebalzsmThozás, hanem ellenkezőleg: az élet, a növekedés folyamatának szetrimel követése és tudatosítása, Ezelmek a többségében "egyháztörténeti" számunknak az e,gyik vezérgondolata.
A másile úgy véljük, múltunk részletesebb ismeretél"e vonatkozólag semmiféle,
bármilyen kicsiny, vagy szűkkörű adalék sem lehet közömbös számunkl"a, A helytörténeti ismeretek fölbecsülhetetlen forrásai az 'ÚgY'llievezett "historia domusr-ok;
ahol még megvannak, földolgozásuk bi,zonyám sok hasznos ,anyagot szo/.gáltathatn,aa társad,alomtörténet számára. Számunkban laz érdeklődő erre is t,alJálhat példát és buzdítást,
.
Végül, lévén szó történelemről és történetírás'ról, ,egy harmadik gondol,atot is
föl kell. vetnünk) Távolabbi és közelebbi múltunkroa oa világi történetírás rengeteg
új adatot és szempontot halmozott föl, sőt oa szintézisig is eljutott; bízvást mondhatjuk, hogy ma már egész történelmünket más megvilágítás ban látjuk. Mindmáig
hiányzik ,azonban egy modern, a korábbi szemléletek sémáitól megszabadult ,egyháztörténet. A Vi,gíUánakt.ermésZ1etesen nem föladata, hogy ,ezzel foglalkozzék. Viszont hasábjai mindig nyitva állnak egy-egy ilyen kiértékelő tanulmány előtt,
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KIS GYÖRGY

IDIL~KOK EGY DOGMlfEJLÖD~SHEZ
A rnodern teológia általánosnak mondható megállapítása szerínt a szeatségeknek a régi értelemben vett, közvetlen krisztusi alapítása nem olyan egyszerű kérdés. Korurik nagy hittudósai, Karl Rahner (Kirche und Sakramente, Freiburg,
1960) elveti például azt a felfogást, míszerínt Krisztus az utolsó vacsoral cselekmény Ismétlésének meghagyásával (Lk 22,19) alapította volna a papi szentséget
(egyházi rendet). Szerínts Krisztus az egyháznak mínt "ősszentségnek" életbe hívásával (Urs,akmment) alapította meg a többi szentséget is. Az egyház a szó legszorosabb értelm:ében jele és egyben közvetítője (signifioat et effi.cit) a megváltás
kegyelmeinek. Ezért nevezhető, összeritségnek. Benne képességszarűen adva van az
összes többi szentség, s csak 'ennek az; élő és fejlődő szervezetnek kell ezeket aktualizální. Úgy mint a csecsemő szarvezetében képességileg benne van az évek
folyamán belőle kifejlődő felnőtt embernek mlnden alakulása. Hasonló elkepzeIése volt G. Tyrellnek is az egyes szentségeknek az egyházból mint ősszentségből
való kifejlődéséről (Christianity at the cross, - roads, 1909).
Rahner szerint az egyház Krisztustól kapott lényegi megbízatása folytán fejlesztette ki és különítette el, a mínden hivőnek általános papságától különböző papi szeatséget (vö. Peter Bláser : Theologisches Jahrbuch, Leipzig, 1965. 214 o.).
A modern teológia általánosnak mondható véleménye az, hogy "a különleges egyházi hivatal szervezete ma nem problémátlan képződmény, A mai teológia már
alig tartja azt, hogy az egész, differenciált hivatali struktúra Krísztus kifejezett
megnagyásaképpen jött volna létre". Nem kétséges, hogy az atyák még összehasonlíthatatlanulerőteljesebben hangsúlyozzák az összes hívek egyetemes papságát,
mínt - főképp a reformáció visszahatásaként - a tridenti zsinat teológusai, illetve a Tridentinum utáni teológia egészen a II. vatikáni zsinatig.
Szerit Agoston például úgy nyilatkozik, hogy "minden keresztényt papnak nevezünk, mert tagjai az Egyetlen Papnak, Krísztusnak". Mindnyájan fel vannak
kenve titokzatos kenettel, ezért hívja őket Szerit Pál "szent népnek, királyi papságnak" (De civitate Dei 20, 10.). Aranyszájú Szent János szerint: "Az eucharisztia
mindenkinek közös [ava, Azt nemcsak egyedül a pap mutatia be, hanem vele együtt
az összes hívek" (Homilia ad 2 Cor. 18,3. PG. 61,527). Az ókor és középkor véleménye az volt, hogy a szentségeket nem csupán a "papi rend" tagjai (Arntstriige?')
szolgáltatják ki a híveknek; a szentségi cselekmény végrehajtásához a hívek könyörgése is szűkséges" (Karl H. ScheIke: Dienste u. Diener in den Kirchen der
neutestamentlichen Zeit: Theologisches Jahrbuch, Leipzig, 1970. 267-276).
A hazánkban is jólismert J. Feiner professzor szerkesztette kitűnő, új üdvtörténeti dogmatika szerínt Szerit Lukács, az Apostolok Cselekedeteinek szerzője,
a fiatal egyház tagjait "testvérek"(adelphoi) nevezi, akik közül kiválik a karizmatíkusok és a tisztséget viselők csoportja anélkül, hogy a testvéri közösség:et zavarnák. A karizmatikusok közül Lukács kiemeli a prófétai adománnyal bírókat, s
róluk azt állítja, hogy "vezető szerepet töltöttek be a testvérek között" (Apcs 15,22).
Az egyik ilyen prófétai adománnyal bíró testvér Fülöp volt, akinek "négy prófétai
tehetséggel megáldott hajadon lánya volt" (Apcs 21,9). Heinrich Schlier szerint "az
a tény, hogy az egyház a Lelket befogadottakból állott, nem jelenti azt, hogy a
.hivatal' fogalma ismeretlen lett volna számukra, noha az, még természetesen nem
volt benne kifejlődött állapotban, és Szent Lukács sem érdeklődött nagyon iránta" (Mysterium salutis, Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik, 4/1. Kirche nach
Lukas, Eínsledeln 1972. 133. o.),
.
A próféták általában erőteljesen küzdöttek a merev vagy formalisztikus tanok,
illetve rítus-szokások ellen és ezért nem ritkán összeütközésbe kerültek a vallási
szervezet hivatalos képviselőivel. Ez annál is inkább megtörténhetatt, mert hi-
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szen f{)'akran laikusok, sőt - mint láttuk - némelykor nők voltak, akiket "a hivatalos szervck" már ez okból sem akceptáltak. (Osmund Schreuder: Gestaltwandel
eler Kirche, Olten, Freiburg i. Br. 1967. 100. o.) Josef Ratzinger szerint is: "Ali~
vitatható, hogy kezdetben nehéz egységes szabályszerűségét felfedezni a katolikus
életnek (szolgálatnak) meghatározott rendekhez való kötöttsége terén" (Das geistliche Amt und die Einheir der Kirche; Theologisches Jahrbuch, Leipzig, 1969.
412. o.).
Ha ugyanis az egyház első századaiban jogilag teljesen még nem határolhatok
szét a hívek, s ezek között a karizmákkal bírók és a "felszentelt papok", úgy semmi akadálya sem volt annak, hogy a kereszténység adta "általános papság" képesítéséből, ma "laikusoknak" nevezettek is, végrehajtsák az eucharisztikus cselekményt. E tekintetben figyelemre méltó a korintusi egyház példája és praxisa,
Ezt pontosan ismerjük Szerit Pál Leveléből. Korintusban voltak apostoíok, próféták és tanítók, de nem voltak még püspökök, presbiterek és diakónusok. Szent
Pál az euchariszttával kapcsolaltos intebneit nem intézi egyetlen meghatározott korintusi személyhez, illetve elöljáróhoz sem. l KOl' 1l,33-ban azt mondja: "E~
testvéreim, ha étkezésre ,gyülekeztek, várjatok egymásra." A nyelvek adományával bíró karizmatikusokat (szónokokat) is kollektiven figyelmezteti: "NyelvekClIl
csak kettő vagy legfeljebb három szóljon, mégpedig sorjában, és egy magyarázza
meg" (1 Kor 14,27). Hasonlóképpen meghagyja, hogya vérfertőzőt az egész közösség zárja ki magából (1 Kor 5,4). Küng szerínt a korintusi egyház példája igazolja, hogy itt kezdetben nem volt még "hierarchia", sem püspök, sem presbiter, sem
diakónus. Következésképpen az eucharísztiát sem ünnepelhették az Ilyen, "hivatalósan képesített személyek". A korintusi kőzösség karizmatikusokból állott,
minden egyes tagja - karizmájának megfelelőerr - viselte a felelősséget, Szent
Pál apostoion kívül azonban kizárólagos felelős nem voLt. A korintusi modell igazolja, hogy az ottani egyházban kezdetben minden különleges felszentelés (ordináció) nélkül, püspökök és papok nélkül, az összes lelki teendőket, tehát az eucharisztia ünneplését is, az Isten Lelke által kíválasztott karizmatikusok látták el.
Nem kétséges, hogy hamarosan persze ott is. létre jött, s később általánosan meghonosodott a hierarchikus rend: püspökökkel, presbiterekkel és diakónusokkal (H.
Küng: Di.e Kirche, Freíburg, 1967, 4'75-476. o.).
Luther 1523-ban azt tanította, hogy a kenyér és bor átváltoztatását Krisztus
hivőnek engedélyezte. Ugyanakkor nyomatékozta, hogy e
hat.nlomrnal kizárólag csak a gyülekezet által megbízott egyénnek (a papnak) szabad élnie (De ínstítuendis mínístrís Ecclesiae, WA. 6,408). A Tridentinum és a katolikus teológia a reformátorok tanításával ellentétben lényegesnek vallja, és az
érvényes konszekráció feltétel éül szabja ki az apostoli utódlásori alapuló (apostolica successio) papszentelés mai rendjét. Joggal jegyzi meg azonban Küng, hogy
a lridenti zsinat atyái nem a mai egzegétikus ismereteink felvetette kérdésekre
Jeleltek. Ezért időszerű fontolóra vennünk, vajon minek minősítendő, ha keresztények - a korintusihoz hasonlítható szükséghelyzetben (pl. Dél-Amerikában,
Kínában, vagy egyebütt) formális szemtelés nélkül csupán Isten Lelkétől indíttatva, általános papságuk tudatában ünnepelnék az eucharísztlát? Ha van érvényes
vágykeresztség (llacramentum in »oto), miért ne lehetne szükség adta eucharisztia,
sőt papszentelés is? Ha a szentségek kiszolgáltatásának rendjében, minden kizárólag egyházi eredetű rendelkezésnek esetleges vagy véletlen elmaradását "suppiet
ecclesia", - pótolja az egyház tévedésekre is, figyelemmel lévő szándéka. - úgy
bizonyos adottságok és körűlmények közőtt fel kell tételezní, hogy van "supplcl
Deus" is, vagyis Istennek is az a szándéka, hogy bizonyos Krísztus akaratára viszszavezethető előírásokat ismétlem - súlyos szükséghelyzetekben, O maga "pótoljon" Ü. m. 520-521 o). A kérdésnek praktikus, ökuméníkus hordereje van. Ez az
elmélet ugyanis egy csapásra megoldaná a hivő protestánsok eucharisztikus koriszekrációjának érvényességi problémáját. Mert hiszen alig képzelhető el, hogy például ROgler Schütz taizéi, sugárzóari buzgó protestáns szerzetes-közösségében, a naponta ünnepelt eucharisztikus lakoma csak hókusz-pókusz lenne, illetve objektív
kivetel ndkül minden
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valóságában bálványimádás: "Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az
én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,20). Köztudomású, hogya taizéi szerzetesek - katolikus felfogás szerint - nincsenek pappá szeritelve. Ha pedig a taízéiek
"konszekrációja" formális felszentelés nélkül is érvényes, akkor ebből két dolog
következik:
1. A korintusi rnodell értelmében nem lehet teljesen és kizárólag jogászi alapon
körülhatárolní a leszármazáson alapuló papság fogalmát.
2. Egy-egy szeritségnek érvénye - legalább elméletileg - fennállhat, az egyház
mai praxisában előírt felvételek nélkül is. Az eddig mcndottakból kitűnik, hogy a
katolíkus papszentelés formalitásain alapuló kizárólagos egyházi rangsorolás, illetve szolgálattétel az egyház alakulásának legelső stádiumában még nem állt fenn
(Piet Fransen : Die Príesterweihe.; Theologisches Jahrbuch, Leipzig, 1971. 226. o.).
Egyébként az egyház szentségí praxisának alakulásában vannak meglepő és
talán sokak által ismeretlen tények. Igy például biztos, hogy néha egyszerű papok
is (nem püspökök) szenteltek papokat. S ezt nem visszaélésként tették, hanem római indultummal. Igy volt ez az első századokban Lyonban és Alexandriában.
Ugyanezt tették pápai engedéllyel Willehad és Ludgar papok Nagy Károly uralkodása alatt, sőt ez praxis volt a XV-XVL századig. (Piet Fransen: uo.)
H. Lennérz római teológiai professzor megjegyzi, hogy a középkor végétől és
az újkor elejéről ismeretesek nem püspök által végzett szabályszerű papszentelések. VIII. Ince pápa 1489. április 9-én néhány cisztercita apátnak, tehát nem felszentelt püspöknek, engedélyezte, hogy diakónusokat szenteljenek. IX. Bonifác 1400.
február l-én a Szent Oszita monostor ágostonrendi apátjának és utódjainak adott
engedélyt diakónus- és papszentelésre. K. A. Fink bocsátotta közre 1943-ban (Zur
Spendung der höherén Weihén durch den Prister.) V. Márton pápa 1427. november 16-án kelt bulláját, amelyben ugyancsak egy cisztercita kolostor (Monasterí
CeUe sanctae Mariae, Cist. Ordinis Misniensis _dioecesis) apát ját hatalma Zita fej
papszentelésre, Mi következik ebből? Hacsak nem tartjuk bizonyítéknak néhány teológus ellenkező véleményét - mondja Lennerz -, nyilvánvaló, hogy az egyszerű
pap is kiszolgáltathatja a papszentelés szentségét: nem tételezhető fel ugyanis,
hogy három pápa is tévedett volna ilyen súlyos kérdésben (H. Lennerz: De sacramento ordinis, Romae 1953. 142-150. o.).
E tény miatt az egyházjogászok általános véleménye az, }lOgy alapjában véve
mínden papnak megvan a képessége mind a bérmálásnak. mind a papszentelés
szentségének kiszolgáltatására, s e képesség bennük csupán "kötött·, (potest,a.s ligata), amelyet a pápa külön engedélye nélkül nem gyakorolhatnak. Sok bonyolult
kérdést vethetne fel ezeknek a nem püspökök által felszentelt papoknak problémája abban az esetben, ha egyikük-másikuk később püspök lett és papokat szentelt volna. A merev jogászi szemlélet erőltetése esetén, így az "érvénytelenül SZOOtelteknek" egész hosszú láncolatába ütköznénk.

Köztudomású, hogy a bérmálási jogot a Szeritszék - szüksóg esetéri - 1947.
január l-től a latin egyházrészben is (a keletiben mindig megvoltl) minden pl ébánosra kiterjesztette. Érdekes probléma a "világiak" gyóntatási hatalma (Lai,enb'eicht) is (Lexikon Iür Theologie und Kirche, Freiburg, 1961. 6. K. 741-743. o.).
Keleten a XIV. századig, Nyugaton a XVI. századig a karízrnatíkus "laikusok"
(hitvallók, vértanú-Ielöltek, szerzletesek,,,Isten barátai") papszentelés nélkül is adhattak, és de facto adtak is Isten előtt érvényesnek tekintett Ieloldozást. A nyugati teológiának egészen Scotusig általánosnak mondható véleménye volt, hogy
szükség esetén, a laikusokinál végzendő gyónás kötelező. Nagy Szerit Albert az
ilyen gyónásoknak szentségi, Szcnt Tamás .Jcvazi't-szcntségt jelleget tulajdonított.
(A. Teetart: La confession aux Laíques dans l'Église latine depuis le VlIle [usqu'
au XIVe síecle, Paris, Bruge 1926.) Loyolai Szerit Ignác is ehhez tartotta magát
jegyzi meg K. Rahner (Schriften zur Theologie, Einsiedeln, 1959. 3. K. 229. o.).
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A szerit kenet szentségéröl a nyugati atyák egyöntetűen állít ják, hogy régente laikusok is alkalmazták a betegeknek olajjal való imádságos megkenését. I. Ince pápa
(401-417) mondja, hogy a kenetnek szentségí jellege van (est genus sacramenti),
ezért azt a püspökök és papok szolgáltassák ki.
A progresszívnek éppen nem
mondható, de rendkívül megbízható Lercher-Urnberg dogmatika azzal bizonyítja a
kenet szentségi jellegét, hogy azért szeritség ma is, vagyis amikor már csak felszentolt papok szolgáltathatják ki, mert a nyugati atyák véleménye szerínt a laikusok testi-lelki hatékonyság hitében szolgáltatták ki a betegeknek (Jak: 5,14-16)
(Institutiones theol. dogm. Oeniponte 1949. IV/2. 242. o.). A kenet kiszolgáltatás!
feltételeit is véglegesen a tridenti zsinat szabályozta. A szükség-keresztséget míndig is kiszolgáltathatták laikusok. A házasság szentségét ~ mint ismeretes maguk a felek szolgáltatják ki egymásnak és a mai papi, plébánosi asszisztencia,
mint érvényességi formakellék, csupán a Tridentinum óta áll fenn.
Igy tehát az összes szentsógok kiszolgáltatásának mai praxisában lényegbevágó fejlődés tapasztalható. Ez csak látszólag mond ellent a szentségek közvetlen
krisztusi alapításának. Jól mondja Piet Fransen idézett cikkében: .Akceptáljuk a
Lyonban, Alexandriában, Nagy Károly alatt, valamint a XV-XVl. századig az egyszerű papok által pápai engedéllyel (tehát szabályszerűen) végzett papszentelések érvényét, mínt ldvételeket. (Megjegyzés tőlem: S ez a tény nagy könnyebbséget jelenthet az anglikánokkal folyamatban lévő ökuménikus tárgyalások kapcsán!) Ezekben az esetekben az egyház élt a szentségek kezelésében Krisztustól kapott rendkívüli hatalmával (Theol. Jahrbuch. 1971. 226. o.).
Mínden olyan megoldás - folytatja Fransen - , amely abból indul ki, hogy
a kezdet kezdete óta minden egészen pontosan körül volt határolva a szentségí
praxisban, meghamísítja a hagyományt és a kinyilatkoztatás abszolút jellegének
statikus szemleletéből származik. Krísztus ugyan sérthetetlen struktúrát adott egyházának, de ez a történelem folyamán sokrétű, konkrét megvalósulási folyamaton
ment keresztül" (i. m. 227. o.),
Szembeszökően, szinte érzékletesen bizonyítja ezt az aligha eltúlozható fejlő
dést néhány hiteles egyházi dokumentum összevetése. VII. Gergely így ír "diktátumaít-ban: "A római egyházat egyedül az (Tr alapította. Csak a római püspök
nevezhető joggal általériosnak. Csak neki van joga új törvényeket hozni, közösségeket alapítani, minden zsinati határozat nélkül püspököket elmozdítani ... Egyedül az ő joga a császári jelvények viselése. Csak ő nyújthatja lábait csókra a fejedelmeknek. Öt egyedül Illett meg a pápa név. Akarata nélkül egyetlen zsinat
sem nevezhető általánosnak. Joga van császárokat letenni trónjukról. Igényei sérthet.etlenek. Öt senki sem ítélheti. Minden fontosabb ügyet a Szentszék elé kell tárni. A római egyház még sohasem tévedett és az egész örökkévalóságon át tévedhetetlen marad, amint ezt a Szeritirás igazolja. Senki sem tartható katolikusnak, aki
él római egyházzal nem ért egyet. A pápának joga van az alattvalókat feloldnni
méltatlan elöljáróiknak tett esküj ük alól ..." (K. Hofmann: Der Dictatus papae Gregors VII. Paderborn 1933. F. X. Seppelt, Geschichte der Pápste JI. München, 1956.
Idézi: Mysterium salutis, 4/1. Eímsiedeln, 1972. 241-242. o.) Szent X. Pius 1906.
február ll-én Vehementer nos című enciklikájában azt tanítja, hogy "csupán a
pásztorok kollégiumát illeti meg a jog és a tekintély, hogy mindenkit a társadalom céljai szerint vezessenek. A többségnek semmi más joga sincs, mint hagyni
magát vezettetni, rnint a hű myá], amely követi pásztorát ..." (AAS, 39 (1906)

8-9. o.)

Ezzel szemben a II. vatikáni zsinatnak az egyházról szóló konstitúciójában ez
áll az Isten népéről: "Krisztus Urunk, az emberek közül való Főpap (vö. Zsid. 5,
1-5) az új népet ,Istennek, Atyjának országává és papjává tette' (Jel l, 6; vö. 5,
9-10). Ha ugyanis megkeresztelkednek, akkor az újjászületés által meg a Szeritlélek kenete' által fölszentelődnek lelki házzá és szent papsággá, hogya keresztény
embernek minden cselekedete által lelki áldozatot mutassanak be, és hirdessék annak csodatetteit, aki a sötétségből meghívta őket a tulajdon csodálatos világos-
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ságára (vö. 1. Pét 2, 4-10). Ezért Krisztus összes tanítványai legyenek állhatatosak az imádságban, és közösen dicsérjék az Istent (vö. Csel 2, 42-47), adják .oda
magukat élő, szent Istennek tetsző áldozatul (vö. Róm 12, l), a földön mindenütt
tanúskodjanak Krisztusról és kérdőrevonóiknak adjanak számot az örök élet bennük lévő reményéről (vö. 1 Pét 3, 15)." (Hittani rendelkezés az egyházról, Budapest
1966, 10. pont.)

SZIGETI KILIÁN

I SZENTMISE MEGOJITOTT LITURGláJáNBK
ELÖZMÉNYEI I KÖZÉPKORI MAGYAR LITURGIAI••
A Vigilia 1970. februári számában szélottunk a szentrníse reformjának egyetemes liturgiatörténeti hátteréről, Jelen tanulmányunkban a megújított míse-líturgía Egyes részeinek a középkori magyal' gyakorlatban rellelhető előzményeit világítjuk meg. Az ismertetendő középkorí liturgikus szokások nem mindig elszigetelt magyar jelenségek, és nem korlátozódnak a Kárpát-medence területére.
Főldrajzí elterjedésüle felmérése és feldolgozása a liturgiatörténet jövő feladatai
közé tartozik.
1.) A bűnbánati cselekmény. A szentmisét bevezető bűnbánati cselekmény első nyomait a IV. században talál juk, amikor a míséző és a segédkezők, mielőtt
megkezdték volna a szentmísét, földre borultak az oltár előtt, mint ahogyan a
nagypénteki szertartásunk kezdődött a ll. vatikáni zsinat liturgikus reformját megelőző időkben.l.

A bűnbánatnak a Confiteor (Oyónom a Mindenható Istennek ... ) szövegével
való kifejezése a XI. század elején került a míss- szartartásába. A szövegnek többféle változata ismert. A magyar liturgiatörténet szempontjából egyik legfontosabb
emlékünkben. a XII-XIII. század fordulóján írt Pray-kódcxben háromféle változata fordul elő (a 19 v , 33 és 33v Ióllókon).
Mivel azonban a Confiteor csupán a papság bűnbánati imája volt, azért ugyanazon század közepe táíán már nyomát találjuk annak, hogya szeritbeszéd után a
pap közgyónást végeztet a hívekkel. Ez a szokás a középkor folyamán széles körben elterjedt. A szentmíse Credója, vagy ha volt a mísében szentbeszéd, akkor az
után, az eucharisztikus áldozat megkezdése előtt a hívek elmondották a Confiteort,
s a pap általános feloldozást adott. Ez a dolog természete szcrínt népnyelven történt, s ezért a latin nyelvű Sacramentariumokban és mise-könyvekben nem találjuk nyomát.
Hazánkban a Confiteor magyar nyelven való mondására az első írásos utalást
Mesko veszprémi püspök (1334-44) Pontifícaléjában találjuk a XIV. század első
felében. (A kódex a Széchényí Könyvtárban Chnae 317. jelzet alatt található.)
A Confiteor középkorí magyar szövegét viszont megőrizte számunkra az esztergomi
Agendarius Liher 1583, illetve l59B-Í. kiadása.
A II. vatikáni zsinat misereformja a papság és hívek bűnvallomási szertartását egybeolvasztotta, és az egykori lépcsőima Confiteorja helyett a hívekkel
együtt végzendő bűnbánati cselekményt illesztette a szentmise elejére.
2.) Uram irgalmazz (Kyrie eleiwnj. A Kyri,e a középkorban a mise legkedveltebb éneke volt. Amikor GZ első évezred vége felé kezdték a Iíturgikus gre,;orián
ének hosszabb, szöveg nélküli dallamait. az ún. melízmákat szöveagel kitölteni
(amit tropusnak mondtak) - a Kyrie dallama az elsők között kapta meg a dallam minden egyes hangja alá az új szöveget, A középkorí eszternemi és egri
Ordínaríusokban oly sokszor emlegetett Kurie Sanctorum lumen és K1Jrie Maonae
Deus potenUcLe trópusokkal ellátott Kvriek a XVII. századi énekeskönyveinkben
magyar nyelven szerepelnek ; Kyrie, Szenteknek: fénye, Mennyországnak ékessége.
Irgalmazz nekünk. És: Kyrie, Nagy hatalmú. örök mindenlMtó Iskn; ki leönyöriHsz az emberen. Légy irg!almas minékünk.
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Az új misekőnyv bevezető rendelkezése (Insbitutio generalis Missalis Romani)
30. pontjában kifejezetten megengedi a Kurie trópussal való éneklését. Semmi akadálya tehát, hogy ezt az ősi magyar hagyományt kórusaink felújítsák akár Latin,
akár magyar nyelvű tropussal,

3.) Az eucharisztikus imádság hangos mondása. Az eucharísztíkus imádságnak,
vagyis <ot mísekánonnak csendben való imádkozása már a magyarság megtérésa
előtt, legalábbis a IX. század végétől szoloásbam volt a nyugati egyházban. A
század végén írt V. Ordo Romanus ugyanis ezt mondja: A Sanctus befejezése után
"surgit salus pontifex et tacito intmt in aanorvem." Vagyis a meghajolva mondott
énekelt Sanctus után egyedül a főpap emelkedik föl (míg a többiek meghajolva
maradtak a kárion alatt is), és csendben kezdi a kánont, vagyis az eucharisztikus
imádságot.
Gosztonyi János győri püspök (1510-25) barátja, a párizsi Sorbonne tanára, a
holland származású Jodocus Clichto'(,'eusnak a győri püspök kérésére írt és neki dedíkált, 1516-ban megjelent Eluci&atoriwm EccLesiasticum "című misemagyarázatában (III. rész) a kánon csendes imádkozását azzal magyarázza, hogy ha a hívek
azt sokszor hallanák, részben megszokottá, közönségessé válna, részben fennállana a veszély, hogy egyesele tiszteletlenül ismételgetnék és idéznék. Hivatkozik egy
VII. századi példára, amely szerint a pásztoraik a mezőn kenyerük fölött énekelték az átváltozás szavait, mire villám sújtotta őket.
Miveí azonban egyházi rendelkezés a trienti zsinat misekönyve (1570) előtt
ténylegesen nem tiltotta a kánon hangos imádkozását vagy éneklését, feltételezhető, hogy legalább időnkint vagy helyenkint Magyarországon felhangzott a közápkorban a kanon éneklése vagy hangos imádkozása. Ezt nemcsak az átváltozásnak latin szavaiból (Hoc est corpus meum) varázsszavakká vált magyar "hókus-pókusz" kifejezés látszik igazolni, hanem néhány példát is ismerünk, ami némi alapot ad ezen következtetésünkhöz.
Borsod megyében Ivánka, Büdöskút, Kőkút vidékén még a XX. század elején
is a juhászok a pusztában körülállták a nagy kenyeret, ,;kántáltak" fölötte, és ezt
misének tartották. Sírnleó Tamás bacsó (juhász) például saját szavai szerint öreg
koráig mindig csak "kint volt rnisén", A Heves megyeí Bátor község SZJép Barnus
nevű [uhásza 60 éves koráig nem volt a faluban, de azért a "miséje" megvoht mindig. Visoritán azt mondták az öregek: "Nem kell templomba menned, Ha az árokparton megeszel jóízűen egy darab kenyeret, és ott iszod rá Jézus vérét (ti. az
általuk "k()lns~ekrált" bort), az annyi, míntha a templomban áldoztál volna." (Takács József professzor saját tapasztalatából szerzett közlése alapján.) A természet
ölén élő juhásznépnél talám évszázadokra visszatekintő ilyen vélemény, és "misézésüknek" ez a rnódja csak úgy érthető, ha őseik hajdanában hallották a pap hangos konszekrálását, illetve a kánont, és a maguk rnódján átvitték azt saját gyac
kerlatukba.
Az új míserend (Ordo Missae 28. pontja) az eucharisztikus imádság hangos
mondását akár latin, akár népi nyelven nemcsak megengedi, hanem kívánja.
4.) A békecsók (Pax) átadása. A békecsók váltása a hivők között ősrégi gyakorlat az egyházban. Már Szent Agoston tesz említést róla. Kötelezőképpen azonban sohasem rendelte el az egyház. A XIII. századtól kezdve a tényleges békecsók helyett keresztet vagy táblacskát kezdtelk használni (pacifioale, instrumentum
pacis), s annak megcsókolásával adták tovább a békecsókot, a Paxot. A trienti
mísekönyv elhagyta a híveknek békecsókra való felszólítását is. Csupán ünnepi
misékben a papi segédlet, szerzeteseknél a kórus tagjai között maradt meg a
Pax továbbadása.
A magyar középkorban tehát még megvolt a békecsók gyakorlata valamilyen
formában. A Pray-kódex kétféle felszólítást is ad az áldozás előtti békecsókra:
"Habete vínculum pacis et caritatis, ut apti sítís sacrosantis misteriís. Per Christum Dominum nostrum". Vagyis: Legyen meg köztetek a béke és szeretet köteléke,
hogy méltók legyetek a legszentebb mísztériumra, Vagy másik szöveg: Pax Christi
et eccles~ae abundet in cordibus vestris. Amen. (30. fólión) - Krisztusnak és az
egyháznak békéje legyen meg bőven szívetekben. Amen,
Parányi módosítással ugyanezt megtaláljuk egyetlen Arpád-korí mísekönyvünkben, az ún. Németújvári Missaléban a XIII. században. De megvan a későbbi kódexeinkben is.
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A mai míserend megadja a lehetőséget a békecsókra és a felszólításra ezekkel a szavakkal: Offerte vobis pacem! (Ajánljátok fel egymásnak a békecsókot l)
A békecsók tényleges médját azonban a mísekönyv a helyi szokásra, a püspöki
kar rendelkezésére bízza. Az új magyar misekönyv ezt párbeszédes felszólítással
oldotta meg:
"Engesztelődjetek ki szívből egymással! Legyen békesség köztünk mindenkor!"
5.) A két szín aLatti áldozás. Míg a keleti egyházban a két szín alatti áldozás kezdettől fogva napjainkig megszakítás nélkül szokásban volt, addig a római
egyházban gyakorlati okokból a XIII. századtól kezdve fokozatosan elmaradt. Eb\ ben nagy szerepe volt a tekintélyes Szerit Tamásnak, aki dogmatikailag bebizonyította, hogy a két szín alatti áldozás semmi kegyelmi többletet nem ad a pusztán szentostyával való áldozással szemben. (Summa Th. III. q. 80. a. 12.)
Mivel a XV. században a huszita eretnekek, majd a XVI. században a hitújítók erősen szorgalrnazták a két szín alatt való áldozást, a trienti zsinat (1545-63)
is foglalkozott a kérdéssel. A dogmatikai tisztázás után végül is az egy szín alatti
áldozás gyakorlatát tette kötelezővé, csupán néhány különleges alkalomra (mint
pl. a kírálykoronázás) szorítva a két szín alatti áldozás lehetőségét.
A kérdés körül kíalakult viták nyomán azonban a katolíkus hivők közül is
sokan igényelték a szentvérrel való áldozást. Megvolt a veszély, hogy ha az egyház nem engedi ezt meg, elmennek a protestáns templomokba. hogy két szín alatt
áldozhassanak.
Ezért I. Ferdinánd magyar király (1526-64) és német császár míndjárt a zsinat
után IV. Piusz pápához fordult és kérte, hogy az említett veszély míatt engedje
meg a Habsburg tartományokban a két szín alaet való áldozást. IV. Piusz sok lelki
vívódás utam, a lelkek üdvére hivatkozva, az engedélyt megadta. Ferdinánd király
ezt a Nagyszombatban tartott esztergomi egyházmegyei zsinaton 1564. június 14-i
dekrétumában nyilvánosságra is hozta. Ezután ki-ki áldozhatott egy vagy két szín
alatt. A pap az oltár közepéri állott a szentostyákat tartalmazó cíbőrlumrnal; Jobb
oldalon a diakónus a szentvérrel, balra a sekrestvés vagy más, tiszteletben álló
férfiú a nem konszekrált borral. Aki csak szentostyával áldozott, az balra távozott és ivott a nem konszekrált borból, mínt ez ősi szokás volt. Aki a szeritvérrel
is áldozott, az az oltárközépről jobbra ment és vette a szeritvért.
De alig kezdődött el ez a gyakorlat, amikor talán egy hónap múlva (1564.
július 25-én) meghalt Ferdinánd király, majd az év végén (december 13.) IV. Piusz pápa is. Utóda, a szigorú felfogású, dominikánus szerzetesből lett V. Piusz
pápa visszavonta az elődjétől adott engedélyt és megszüntette a két szín alatti áldozást.
A II. vatikáni zsinat reformja újra lehetövé tette, illetve messzemenő engedélyt adott a két szín alatt való áldozásra.
6.) HáLa.adás. Már Szerit Krízosztorn helytelenítette, ha valaki a szeritáldozás után
azonnal távozik. mínt Júdás az utolsó vacsoráról. ahelyett, hogy hálát adna a
szentrníse és áldozás kegyelmeíért, amint Krísztus Urunk és az apostolok is hálazsoltárt énekeltek.
A római liturgiában az áldozás utáni imádság (Postoommunio) már eleve hálaadásul szolgál a szentmísében, de ennek ellenére találunk példát más hálaadásra is a középkorí liturgiánkban. Igy például nagycsütörtökön a szeritáldozás után
beiktatták a misébe a vecsernye mondását, (így látjuk már a Pray-kódex 49. fólióján). Máshol a karácsonyi éjféli misében énekelték ell áldozás után a Laudest.
(PL a Széchényí Könyvtár Clmae 92. jelzetű XIV. századi Misekönyvében a 25-25 v
fólián.)
A hívek számára közös, magyar nyelv ű hálaadásra ismét I. Ferdinánd adott
törvényes engedélyt az említett dekrétumban. amikor azt mondja: "Az egyszerű
hivők lelkét hálaadásra és Isten dicséretére hangolandó, énekelhetnek áldozás után
népnyelven valamilyen himnuszt vagy válaszcs zsoltárt."
Az új misekönyv bevezető rendelkezésének: .(Institutio generalis) 56. pontja ezt
a gyakorlatot felújítja, amikor így ír: "Az áldozás befejeztével a pap és hívek, ha
alkalmas, egy ideíg magukban imádkozzanak. Vagy ha úgy tetszik, énekelhetnek
himnuszt, zsoltárt vagy rnás dicsérő éneket."
7.) A hirdetések. A templomi hirdetés szokása az egyház első századailg nyúlik vissza. Nagy Szen,t Leó és Szerit Agoston beszédjük végén meghirdették a
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híveknek a következo ünnepeket. A VIII. századi ujabb s.acramentarium Gelasiakőzépkorban rendszeres gyakorlat lett
az ünnepek hirdetése.
Magyarországon ez a mísaCredoja, illetve ha volt szentbeszéd, akkor az után
történt, a fentebb ismertetett bűnbánati aktus előtt. A dolog természete szerint
ezt is magyarul végezték. Nagyon szép szövege maradt fenn az idézett esztergomi
Agendariusban. Az ünnepek meghirdetésének míntaszövege így hangzik (198-199.
lapon) :
numban külön formula található erre. A

Iesus Christusnac dragal;atos szetit veréuel meg valtot hiuu klel"esztyeni, halaassatoc meg ez hetbeli innepteket mellyeken tartoztoc 'eg'eb dolgokat hatra vetuén
a' f'elseges mind,enhato vr Istennec sziuetec ezerera es aitatossoti szolgalni.
Ez íövendö hetfön vagyon szent NIagcLalombeli Maria aszony napia.
Chötörtökön vag'on szent Jakab apostol napia. Ezeket paranchollya az Anyaszenteg'haz meg illeni mirit e' mai szent casornaoot.
Szertuui vagyon szetit Jakab böjti. Azon tartJOzic minden ,hiuu keresztyen szenu'zdetességet tenni.
Kedden, vagy pentek,en, vagy N. oaa'oti szeni Demeter, vagy szent N. napia.
Azon Istennec elöször szolg,aluan, kezi munkat tehettec.
Az töb innepeloet kic ,e' hétenesnenec az Anyaszentegyhaz szolosma tiartassal,
es Miss.e moncLas&al meg illi ti érettetec.

A jelenlegi mísekönyvünk a szükséges hirdetéseket az áldozás utáni imádság
(Postcommunio) után, az áldás elé illesztette be a míse szertartásába,
8,) Ünnepies áldások. A liturgiatörténetben az áldásnak a míse keretében kétféle gyakorlatát ismerjük. Szent Agoston említi, hogy a Pater noster után megáldotta a híveket. Ez az áldás Galliában. a főpapi mísékben nagyon ünnepélyesen
történt.
A középkorbam Magyarországon is szokásban volt az áldásnak ez a módja a
Pater noster után bizonyos ünnepeken, Az áldások szövegét a Benedictionale néven ismert liturgikus könyv .tartalmazta, Ennek szép példányai maradtak ránk.
így Mesko veszprémi püspök említett XIV. századbeli Benedíctionaléja. Sokkal
művészibb azonban Tolnai Máté pannonhalmi főapát kódexe, amelyet Losonci Forgách Tamás, rendi nevén Pál testvér írt 1516-ban (Egyetemi Könyvtár cod. lat.
113). A trienti zsinat misekönyve eltörölte ezeket a Pater noster utáni áldásokat,
csupán a nászrnisében maradt meg napjainkig.
Ezzel a franko-román jellegű áldásformával szemben a római liturgiában míndig a szentmíse végén, az elbocsátás előtt volt az áldás, Egyes alkalmakkor azonban ennek is volt ünnepélyesebb formája. Ilyenkor a Postcommunio után a szerpap felszólította a híveket, hogy hajtsanak f'ejet: Humiliate capita vestra Deo. így
fogadták a pap áldását, amit oratio wper populum néven ismert a trienti mísekönyv.
A II. vatikáni zsinat új rnisekőnyve bizonyos alkalmakra megengedi, hogy a
pap a szokottnál bővebben mondott áldást adjon a mise végén a hívekre.
9.) A népnyelv a liturgiában. A római liturgia elterjedésével együtt járt a
szentmise latin nyelven való végzése, bár erre vonatkozóan egyházi rendelkezés
a trienti zsinatig nem volt. Amikor a XVI. századi hitújítás népnyelvű liturgiája
kapcsán az egyházban is mozgalom indult a népnyelven való mísézés érdekében,
a trienti zsinat a 22. ülésén szüksógesnek látta, hogy foglalkozzék a kérdéssel. A
22. szesszío 8. fejezetének g, kánonjában végűl is a latin nyelv meIlett döntött,
Magyarországorr-ennek ellenére mind a trienti zsinat. előtt, mind utána bőven
találunk példát a magyar nyelvnek a liturgiába való beszüremkedésére. Az alábbiakban csak az írásos adatokból emelünk ki néhány érdekes példát, és nem térünk ki a pusztán feltételezett vagy következtetett esetekre.
A XII-XIII. század fordulóján a Pray-kódex írója magyar nyelven jegyezte
le a "Halotti beszéd és könyörgés" néven ismert liturgikus szöveget, amely a bizánci Iiturgiának tiszteletreméltó magyar nyelvu emléke. A XIII. századból ismerjük az "Ö-magyar Mária siralmat", amely ha nem is Iiturgíkus ének, de egyházi cantio szerzetesnővérek számára, A XIV. században Mesko püspök Pontificaléja rendelkezik a templomszentelés kapcsán a Confiteor magyarul való mondása
mellett. A XV. századból 1971-ben került elő többszólamú énektöredék. amely magyar szöveget is tartalmaz, (L, Rajeczky B. tanulmányát: Népzene és Zenetörténet
1., Bp. 1972. "Többszólamú zenérik emlékei a XV. század első feléből.")
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1515-ben a Beriszló Péter püspök idején tartott veszprémi egyházmegyei zsanat
elrendeli, hogy áldoztatáskor a pap a hívekkel népnyelven rnondja el a Confiteart,
magyarul tegyen a hivekkel kérdés-felelet formájában hitvallást, és ugyancsak honi
nyelven rnondják el az "Uram, nem vagyok méltó' imádságot. A ferencesek által
Szegeden használt nyomtatott ,esztergomi mísekönybe a XVI. század elején ádvent II. vasárnapjának Introitusa mellé bejegyezték: Ungaricum (vagyis magyarul). Majd ugyanitt a zsoltárhoz ismét: Ungaricum.
Talán a magyar énekre céloz Jó Fülöp burgundi herceg tanácsosa, Bertrand de
la Brocquerie, aki (l432-33-ban Palesztinából jövet Magyarországon utazott át, Szegeden is megfordult, és ezt írja a ferencesekröl: "Szép templomuk van a városban a ferencrendieknek; benne istentiszteletet is hallgattam, rnely azonban nekem
egy kissé magyarosnak tetszett."
A XVI. század végéről magyar nyeívű prefácíók is maradtak fenn, de azok
meggyőződésünk szerínt protestáns istentiszteleti célokat szelgáltak. Katolikus magyar népénekeink írásos történetét jelenleg az 150S-as Nádor-kódex dallammal
lejegyzett énekeível kezdjük, de 'attól kezdve folyamatosan végígkísérhet.iük. Ezeknek részletezése azonban túllépné középkorról szóló tanulmányunk kereteit.
Az új míserenddel kapcsolatban az egyházi zenére vonatkozóan az 1967-ben
megjelenn Inst1ouctío dte Musiaa in Sacra Liturgia adott részletes elveket és utasításokat. Ennek 32. pontja megengedi, hogya mise egyes; hivatalos énekeit népének helyettesíthesse, amelyet azonban az illetékes területi egyházi hatóságnak előbb
jóvá kell hagynia. A magyar püspöki kar erre a célra a Szetit v,agy, Umm énekgyűjteményt hagyta jóvá.
1. Az általános liturgiatörténeti adatokat az olvasó a következő könyvekben találhatja meg:
Jungmann, J. A.; Missarum Sollemma. (3.) Wien, 1952. I-II. le; Martimort. A. G.: L'Eglise
en priére. Tournai, 1961.; Radó P.: Enchiridion Liturgicum. (2.) Róma, t966. A magyar 00natlcozású legfontosabb adatoltat a szövegben idézzük.

VANYÓ TIHAMÉR

,1 Hllll HÓDOLTSáG VIIIKANI fORRáSOK TÜKRÉBEN
Salamon F,erenc ébresztette föl a korszak iránti nagyobb érdeklődést úttörő
összefoglaló művének megjelenésével (1864). Ezután megindult a hatalmas méretű
torráskiadás. Ez századunkba is átnyúlt," s főként adóösszeírásokat. útleírásckat
króníkákat és leveleket tett közzé. Korunkban Salamonnak méltó utóda támadt a
nemrég elhunyt Fekete Lajos személyében. Ö megírta a hódoltság időszakának második monográtiáját, és jelentős forrásokat is föltárt, A közkinccsé vált adatok
alapján tágas szemlélettel, kitűnő tájékozottsággal és rnűvészí érzékkel Szekfű GyuZa alkotta meg - nemzeti Jceretben - a törőkkor legkifejezőbb képét. A fáradhatatlan kutatásban viszont mindenkit megelőzött T,akáts Sándor. Egész életét erre
szentelte és sok népszerűsítő kötetben - jóhiszemű derűlátással - színesen ismertette gazdag tudása eredményeit. (1)
A hódolt teTü~et vallási állapotáTól katolikus összefoglaló rnunka, sőt forráskiadás sem áll rendelkezésünkre, Püspöki levéltáraink Stem őriztek meg érdemleges okmányokat nagyobb mennyiségben, hiszen a nyitrai kivételével valamennyi
egyházmegyénk egészben vagy részben török uralom alá került. Fontosabb levéltáti anyagot, csak a római Szeritszék és a szerzetesrendek levéltáraitól várhatunk
A hazai kutatók közül e~sősorban Galla Ferenc és Juhász Kálmán érckmeit kell
kiemelnünk, továbbá IQ, váci ,egyházmegye és la Ferenc-rend történetiróit. (2)
A római Szetüszék kisérktei IQ, hódtoltsá.gi hioek lelki gondozásám.
Az egyház híerarchikus rendje, társadalmi és anyagi helyzete a hódolt területen összeomlott. A török a püspököknek s-em működését, sem jelenlétét nem
tűrte, mert a király embereinek tartotta őket. Róma Időnkint sürgette ugyan a
híveik körébe való visszatérést, de ennek megkísérlésére még csak gondolni sem
lehetett. A jelentősebb templomok és egyházi épületek elpusztultak, vagy törökök
telepedtek beléjük, a javadalmak. a szultán tulajdonába mentek át, a lelkipásztorok részben protestáns sá lettek, részben kihaltak, a kolostorok elenyésző k;vétellel megszűntek, a papi utánpótlás lehetetlenné vált. A nép lelki gondozásának h3-

gyomanyos kereteit és módszereít nem lehetett folytatni. A megoldásnak hármas
kinálkozott: kizárólag a pápától küldött főpapok alkalmazása, szerzeteseknek részben vándorló lelkipásztorkodása és világi elemek bevonása bizonyos
egyházi ténykedések végzésébe.
A Szeritszék már a XVI. század második felében kinevezett a töröktől birtokolt területre s kifejezetten a hazai hódoltságra is joghatósággal fölruházott
püspököket ,apostolí vizitáto·rként. Ezek főként a Balkánon székelő főpásztorok voltak, többnyire ferencrendiek. Rómának ez a gyakorlata a XVII. században is folytatódott, De akkor már föltűnnek - rendszerint kis csoportokban - a szoros értelemben vett lelki gondozásra szánt, elsősorban délszláv s főként szeezetes (ferences, jezsuita, domonkos, bencés) hithirdetők. Megkezdődik a mínden szempontból szoróny és szegényes missziós központok lciauüculása ,a Szerémségbe'n, Pozseqa
és Temesvár vidékén, s egyidejűleg megindul a hatalmas területeket fölölelő 11WZgu lelkipásztorkotiá», Ezt a lassú fejlődést két eseményelőnyösen és döntően befolyásolta: 1622-ben megalakult Rómában a Hitterjesztési Bizottság (S. Congr. de
Propaganda Fide), 1624-ben pedig a belgrádi missziós püspökség. (3) Ennek illetékessége az egész hazai hódoltságra is kiterjedt. Az egykori belgrádi püspökség
fölújítása persze nem ment simán. Az új intézmény és nagy szenvedésekre
kijelölt képviselői a legkülönfélébb ellentétek középpontjába kerültek. Belgrád
katonai kulcshelyzete, a törökök gyanakvása, Bécs kegyúri igényei, a katolíkus
raguzai és boszniai kereskedők kőzti ellentétek, a boszniai (dlakovári) püspökkel
vívott joghatósági viták, a bosnyák ferencesek önállósulásí törekvései és mákrancossága, a nyomorúságot súroló anyagi ellátatlanság, a papi munkatársak elégtelen
száma, a szerb ortodox püspökök hatalmaskodása, a közlekedés kezdetlegessége s
az ehhez mérten végtelennek tűnő területek nyomasztó hatása, állandó veszély a
török katonai mozdulatok miatt, tehetetlen kiszolgáltatottság az útonálloknak. rablóknak. martalócoknak, végűl a pestis és más járványok halálos fenyegetése: írne
a testileg-lelkileg idegen hódítók kegyetlen rabságában vergődő katolíkus népünk
lelki vigasztalól keresztútjának állomásai.
Az 1570-es évektől fogv,a időnként a Szemszék megbízásából a hódolt részek
meglátogatására küldött dalmáciai és Balkán-félszigeti püspökök szerencsésebbje
legföljebb a szerémi. kelet-szlavóníaí és temesi tájakra jutott el. A XVII. század
második évtizedében kezdődő híthlrdetőí jelentések is erről tanúskodnak. A XVI.
századból érdemlegesebb beszámolók eddig nem kerültek napvilágra, s ha ilyenek
egyáltalán fönnmaradtak a Propaganda megalapítása (1622) előtti időből, akkor
ezek a Vatikáni Levéltár különf'éle fomdjaiban lappanghatnak. A későbbiek gyűjtő~
helye a Pr,opfl{Janda Levéltám. Ebből jelentősebb mennyíségű, igen értékes anyagót
tett közzé - sajnos nagyon hevenyészetten. sok hibával telve és jegyretek nélkül
- Eusebius Fermendzin. De gyűjteményéből hiányzik a M i r osl av Premroutól jóval később fölfedezett legbecsesebb és legrészletesebb jelentés a hódoltságról. (4)
lehetősége

Ez ,a beszámoló Benlich Máté f,e1lenoes belgrádi püspöknek 1651-től 1657-ig tartott
hódoltsági apostoli lávogató és bérma-útjáról közöl nemzeti történetünkre vonat-

kozólag is rendkívül fontos adatokat. A kisnegyedrét alakú, 101 oldalas, apró betűs
jelentéshez hozzá van csatolva az 1658-i vizitáció rövid leírása is, folytatólagosan
a 102-104. Iapon, A bőrbe kötött kézirat - amelyre Premrou csak fölhívta a tudósvilág fi gvelrnét, de kíaknázatlan ul hagyta - évtizedekig lappangott. Végre Galla Ferenc sok/tig eredménytelen kutatása után, néhány évvel ezelőtt Borovi Józsefnek síkerült megtalálnia. és filmfölvételeket is készíttetett róla.
1U6S-69-ben kilenc hónapos római levéltári Icutatásunk alatt kartársi tisztességből mellőztük ennek a kéziratos kincsnek tanulmányozását. De helyette kárpótlást találtunk a S. Congregatio Conciliinek ReLationes ecdesiarum (másként: dioecesium va.gy ad limina) sorozatában. Ez a katolikus világ püspökeinek egyházmcgvéjük állapotáról időnként Rómába küldött jelentéseit tartalmazza Itt abelgrádi püspökség dobozában (Bellogmden) a következő évekből származó főpász
tori beszámolókra bukkantunk: 1649,1659,1664,1669,1673,1738. Az utolsó kivétalével
a többit még ennek az évnek folyamán eredeti (olasz, illetve latin) nyelven közzetesszük a Levéltári Közlemény·ekben. Ez ,a bet'ezetővel ellátott forráskWdás és
mostami érlekezésünk kölcsönös<en kLegészítikegymást. .Jelen tanulmányunk e jelentések anyagából merít, a kérdéses Irodalmat is fölhasználva. A jelentések küJönösen azért fontosak, mert az eddig ismert okmányoletól merőben különböző forráscsoport alapján világítják meg a hódoltság életét.
Bérma-urok Belgrádtól Gyöngyösig (1649-1673). A trLenti zsinat (l545-63)az
utolsó 401) évben a katolíkus egyház életének legfontosabb szabályozója. Rendelke-
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zéseí többek közt megkívánják, hogy a püspökök kétévenkint

lehetőleg személyesen látogassák végig egyházmegyéjüket. Bár ez a határozat ebben a mértékben csak ritkán s elsősorban csupán a k'sebb egyházmegyékben valósult meg,
történeti hatása a főpásztor, a papság és a nép érintkezésében száz.adokm szólóan
jelentős. (L. A trienti zsinat határozataínak végrehajtása Magyarországon 16001850, Pannonhalma, 1933.) A püspöki látog,atás és ,a bérmálas egymásslal összekap-

csolódott. Eredményeik irásba fogbalásának naquon. értékes történeti kútfőlvet köszönhetünk. Ezek egyúttal alapját alkották a Rómába küldött püspöki jelentések-

nek. (5) Nem állíthatjuk, hogy a végvárak vonalával védett királyi terület püspökei nagy buzgóságot tanúsítottale volna egyházrnegyejük személyes látogatásában
És apápát tájékoztató jelentések elkészítésében. Annál nagyobb elismerést érdemel az a két ferencrendi belgrádi püspök, aki idegen származása, az utazás veszélyei és fáradalmai s a mérhetetlen távolságok ellenére is végiglátogatta a hódoltság} katolikusokat, s tapasztalatait írásba foglalva Rómába küldte.
Ibrisi1Jwvich (Pozseqai) Marinus bosnyák ferences 1647-1650 közt volt belgrádi
püspök, egyúttal a szendrőí (semendríaí, smederovói) egyházmegye kormányzója
és a hódoltsági terület apostoli helynöke. 1649. március 6-tól november 12-ig végíglátoqatta a gondozásám bízott hatalmas orszcprészt, s működéséről jelentést küldött a Propaganda és a Conci.1iikon,greg'ációnak. Ebben föltünteti az egyes helyeken való időzése napját, közlí a helységek nevét, olykor a templom védőszent
jét, a katolikusok és házaik számát, s mindig megadja a bérmáltak létszámát. Útvonala a jelentésben közölt sorrend s a vele párhuzamosan jelzett időpontok SY,L"rint a főbb községele figyelembevételével a kövotkező : Belgrád (kétszeri bérmálás) - a már inkább csak névleges szendröí püspökség két kis helysége Mitrovíca - Verőce megye egy-két faluja - ezután 19 nap múlva Pest, itt több
mint egy hétig időzött, s háromszor bérmált - Gyöngyös (egy hétnél hosszabb
tartózkodás, ötszöri bérmálás) - Jászberény (több napos tartózkodás, hatszori bérmálás) ismét Gyöngyös (hosszabb tartózkodás, újabb kétszeri bérmálás) Gyöngyöspata - Ul nap múlva Kecskemét - 12 nap múltán Szeged - 8 nap E:Imúltával Martónos (Bács-Bodrog m.) - Bajmok - Jánoshalma - Mélykút - Herccgszántó xrs környéke (háromszori bérmálás) - Zombor (kétszeri) - Bács - Dunabökény - hat nap múlva a szerémi Suglium (Suljom) - Baranya rnogyei l-olységek (Dályok, Bezedek, Lőcs, Bóly). A bél'máUak száma összesen 8443. Az egyes
helyeken bérmáltak számából következtethetünk a község és környéke vallási képére és lakottságára. Valamennyiből messze kiemelkedik Pest (2032), majd következik Gyöngyös (1566), Hercegszántó és környéke (938), Jászberény (608), Bajmok
(584). Dunabökény (428), Jánoshalma (325), Gyöngyöspata (254), Mártonos (245)
stb. .Legklsebb a bérrnálkozók száma Belgrád környékén, Verőce, Pozsega és Baranya megyében, Meglepően csekély Kecskeméten (24) és Szegeden (13él). A látogató és bérma-út igen mély benyomást tet t a hívőkre. Ezt tanúsítja a Propagandának írt két hálálkodó levél, az egyik Arokszállásról, a másik Kecskemétről.
Az első helyen 130, a másodikon 135 éve nem járt püspök.
A

belgrádi püspökök közül ,a legtevékenyebb az

ugyancsak

bosnyák

[eren-

ces Benlich Máté volt (1651-1674). Bölcseleti és hittudományi tanulmányait Itáliában végezte, lelkípásztori tapasztalatait a töröktől megszállt Boszniában S2JereZte. Fiatalon került a főpapi rnéltóságra, s a Szeritszék az elődjével egyező hatáskörrel ruházta föl. Csaknem negyedszázados püspöki működését jó részben a hódolt területeken végzett egyházlátogató és bérma-útjai töltötték ki. Apostoli lelkületű, fáradhatatlan, híveiért mínden áldozatra és lemondásra kész férfiú volt.
Tíz egyházmegyére (Belgrád, Szendrő, Szerém, Zágráb, Pécs, Kalocsa, Csanád,
Vác, Esztergom, Eger) egészben vagy részben kiterjedő óriási' joghatósági területéneik látogatását mindjárt püspökke szentelése évében, 1651-ben megkezdte. s ez
a legnagyobb egyházlátogatása megszakításokkal hat évig tartott. Utána, 1658-ban
ismét útrakelt. Erről az időről a Propaganda kongregációnak nagyon részletes beszámolót küldött, majd 1659-ben a Concilii kongregációt i,s tá.1ékoztatta műkodése
első hét évből. Mint írja, az "alsó-magyarországi Szlavóniában" fekvő velikai
(Nagyolaszi, Pozsega m.) ferencrendi kolostorban van székhelye. Innen háromszor
végiglátogatta bebgrádí egyházmegyéjét és 34C lelket bérmált. Belgrádban a törököka székesegyházat mecsetté alakították át, állapota egyre romlik. A püsnökí
székházat is lefoglalták. úgyhogy itt semmítéle otthona és jövedelme sirica Belgrádi. tartózkodásakor a helybeli raguzai és boszniai kereskedők gondoskodnak szállásáról és ellátásáról. A jó állapotban levő plébániatemplomban két boszniai ferences szolgál, a vallásos élet mindennap zavartalanul folyik, s alkalmilag ó
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is itt végzi

főpapi

ténykedéseit. Egyébként mint püspök "nyomorúságosan ten-

getí életét a törökök igája alatt, minden javadalmazás nélkül, Rendje ruhájában

jár, és gyakran részelsül ezektől a barbároktól korbácsolásban. bebörtönzésben.
pénzbüntetésben. botozásban, s míndezt hihetetlen türelemmel fogadja". A biztonságosabb kőzlekedós érdekében sok ajándékot kell adni a török kormányzóknak
És katonatiszteknek. Püspöki megyéjén kívül többször meglátogatta a kormányzására bízott egyházakat a Száva, Dráva, Duna és Tisza között, és 31,689 katolikusnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, Eddigi püspöki műkődése egyéb eredményei: szentclt 27 áldozópapot, 25 szerpapot, alszerpapot és kísebbrendűt, 15 szilárd és 78 hordozható oltárt, s 47 harangot különtéle magyarországi templomok
számára. il.. szorgalrnazására részben újonnan épült, részben helyreállított templomok száma: 24.
Az 1659-1664 közti idősz,akról Benlich püspök Jelavích Mihály boszniai ferences, megbízottja útján juttatta el jelentését (1664) Rómába. A beszámoló negyedévvel a szentgotthárdí ütközet előtt íródott, s erősen vissz·atükrözi a t&rökök háborús készü[ődéseit. Kisérő levelében Benlich kiemeli, hogy az elmúlt öt évben
csak ritkabban tudta a gondjára bízott egyházakat látogatni, s ezt is csupán élete
veszélyeztetésével. Többnyire csak éjszaka utazott, s püspöki tevékenységet nagy
félelmEk közt végezte. A szegény katolikusokat a török elnyomja és meggyötri.
az egyházi SZEmélyek pedig nagymértékben gyűlöltek és agyonnyomorítottak. Bizonyos időre visszavonult a boszniai Banyalukára, szülőf'öldjére, majd innen is
hírtelen menekülnie kellett a fojnicai konventbe, mert egyházmegyéjében nem
talált nyugodt és biztonságos helyet. Saját és papjai élete veszélyeztetése míatt
1664-ben az olaj szentelést mellőzníe kellett. .4. tatárok nagy pusztitástvégeznek a
Szerémség ben, Bácskáhan, la kalocsai érsekség területén, Pécs vidékén és másutt.
Szendrőn már csak nyolc szegény katolikus család él, papjuk nincs, de nem is
tudnák eltartani. O maga - mint az egyházmegye apostoli kormányzója azt sem
tudja, s másoktól sem sikerült megtudnia. hol vannak e püspökség határai, s élnek-e még másutt is hívek. A heluzet equetemeseti rossz.abbodott. A katolikusok
a legtöbb helyen még a szentrnísére sem mernek menní. A Szerémségben a tatárok három plébániát kifosztottak, sok katolikust elűztek, sokat megöltek. A Dráván túl Izsápen és Szaikon nagy félelmek közt még kitart a két plébános, de a
katolikusok szétszóródtak. Pécsett még áll. a templom, A jezsuíták a katolikusokkal és a bánnal (Zr'ínyi Míklós) -miután kifosztotta a várost - eltávoztak, két
közeli plébános hasonlóképpen. Miháldon (Somogy m.) a tatárok a ferences plébánost míse közben az oltárnál daraboikra vágtak, s kirabolták a falut. A Buda
környéki katolikusok a rossz bánásmód miatt szerteszéledtek. Pesten még áll a
templom, benne két ferences szolgál, otthónuk azonban telve van török katonákkal. Temesvárott a külvárosban álló Jemplomban két bosnyák ferences műkődik.
Ok látják el a környéken fekvő három szeritegyházban is a míndennapos Ielkípásztorkodást, Itt ujabb baj nem történt, de az elnyomott katolikusok fogynak. Erős
az a meggyőződése, ha ezek a vészes idők tovább tartanak, a keresztények száma
az egész hódoltságban nagymértékben csökkenni fog. Hasonló a helyzet a kalocsai érsekség területén. Itt hat bosnyák ferences nagy félelemben. és veszélyben
folytatja szolgálatát, mert Zombor vidékén telelt a tatár fejedelem fia. Csak a
békésebb időszakokban rnűködhetett. Öt évének eredményei: bérmálás 3,292, mégpedig Belgrád 206. Dragetin Verőce megyében 406, Szerémség 904, Pécs 614, az
egyházmegye plébárriáin 860, Buda környéke és Pest 302; szentelések: áldozópap
4'1, szarpap 49, alszerpan 44, hajkorona és kisebb rendék 43.
Benlich püspök 1669-i j,eLentése a háborús feszültség csökk,enésével beköv,etkezett javulásról tanúskodi/c. Az utolsó négy évben megélénkült a főpásztor egyházakat látogató és bérmáló tevékenysége. A Szerémségben mínden plébániának
van részben vilúgt, részben bosnyák ferences papja. Lippa és Temesvár vidékén
rendezettek a viszonyok. A püspök hevesen kikel a temesi rnagyarok által két helyen alkalmazott Iicenciátusok ellen. Bácskában a templomok jó karban vannak,
a lelkipásztorok mindükben bosnyák ferencesek, A budai plébámián és, a pesti
templomban ketten szolgálnak ugyancsak közülük. E.gyikük állandóan' Esztergom,
Székesfehérvár és a környező helységek lelki gondozását vézzí. A Csenel szigeten fekvő Tököl templomában szintén ferences látja el a lelkipásztorkodást. A
Dráva-Száva köztí Szlavóniában mínden plébániának van papja, részben viláaí,
részben az itteni két kolostorból. a nasicíból és velíkaíból származó feTencesrendi.
Pozsegában is ferencesek lelkészkednek. sőt iskolát is tartanak fönn. Ebbe negyven, olykor több gyerek is jár. Az 1664-1668 közt kijejtett püspöki tevé102nységé-
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nek összefogl,aláoo,; rendszeresen szentelt olajat és szét is osztottá. Szentelések: ál-

dozópap 53 (s ugyanannyinak adta fel szabályos időközökben a megelőző rendeket), l szilárd és 19 hordozható oltár, 34 kehely, 10 patena, 4 harang a velikai konventnek. Öt új templom épült. A bérmálást 11,898 személynek szolgáltatta ki: Bolgrádban, Dragotínban, a szerémi Mítrovicában, Budán s Pesten és a környező helységekben (817), a Bácskában levő hat plébánián (-1,876), a nasící konventben, Eszéken, a velikai konventben, egyéb szlavóniaí plébániákon. Többet nem volt képes
tenni a töröktől való félelem és zsarolás, tovabbá betegsége, öregsége és gyöngesége miatt.
A hazai hódoltság nagy püspök-apostola utolsó jelentését 1673-ban juttatta el
Rómába. Ebben megelőző négy és féléves működéséről ad számot. Az általános kép
kedvezőnek mondható, a vallásos élet zavartalanul folyik, templomok épülnek, másokat megújítanak. a főpásztor egyházlátogató és bérmáló tevékenysége csúcspontját éri el. De Itt is megtaláljuk a panaszt az elszegényedett és a török hatósá,goktól
mindennaposan elmjemott keresztényekről, akik közül egyesek elmenekülnek de a
végén visszatérnek, mivel nem találnak jobb helyet. "Mind a szerzetesek, mind a
keresztény hívek sol, mindenben zaklatottak ennek az ottornán nemzetségnek rágalmaitól. " és míndenkí elszenvedi a maga részét, de míndezt elviselj ük a rni Urunk
Jézus Krísztus iránti szeretetből." Bizonyos plébániákat nem látogatott meg a gonosz török hatóságokra való tekintettei. Ezek évente sok pénzt kapnak a görög püspököktől, s tőle is ezt kívánnák. Öregsége, betegségei s a gyanakvó törökök rágalmai miatt nem zarándokolhat Rómába, "mert míndig azt hajtogatják, hogy adót
és pénzt viszünk a kereszténységnek, s az országot szegénységben hagyjuk".
Az 1672-i belgrádi tűzvészkor a város nagyobb része leégett, az egyetlen katoIikus templom is, de nyomorúságos körűlmények közt folytatódik a lelkipásztorkodás. Egyházmegyéjét háromszor látogatta, továbbá járt a Szerémségben. volt Temesvárott, és elzavárta a környékén tevékenykedő Iicencíátusokat, Megfordult
Bácskában, ott mínden rendben folyik. Bácsott új templom épült a régi romjain.
A török földesúr nagyon pártfogolta, a plébános és hívek pedig verítékes munkával dolgoztak. Szlavóndában a templomok jó állapotban vannak. Az utóbbi ötödfél év
eredményei : 10 templom épült, illetve megújult; 25 papot szentelt, 46 kelyhet és
9 paténát; a bérmáltiak számra 1669-ben a belgrádi egyházmegyében és a Szerémségben 3,422; 1670-ben Pozsega, Verőce megyében, Temesvárott és Bácskában 8,947
(Bács 1047, Hercegszántó 1010, Bajmok 378, Mélykút 291 stb.) ; 1671-001 1673 áprilisáig Szlavóniában és a Szerémségben 1,913. Összesen: 14,282. Püspöksége 22 éve alatt
megbérmált 61,000 hivőt, fölszentelt 129 papot. A Concilii kongregáció bíborosaihoz
írt, a [edentéshez csatolt soraiban (1673. május 10) Benlich püspök jelzi, hogy július elején Eger vidékére szándékozik utazni, mível az ottani egyháziak és hívek
már két éve nagyon kérik, Látogassa meg őket, "mert nincs hasznuk, sem vigasztalásuk saját püspökeíkből, főképpen mínthogy a magyar eretnekek mostaní lázadása miatt (a kispapok) nem mernek fölszentelésre saját püspökükhöz rnenní, s
egyéb lelki szükségleteík is vannak". Ezért kellene személyesen odaíutnía, bár ez
fölötte kényelmetlen, mível az utazás veszélyes, és tíz napig tart. A püspök terve
sorsáról nincs semmi értesülésünk, De aligha kerülhetett rá sor, mert 1674. január
30-án meghalt.
,
A gazdasági és társadalmi háttér. Ez a nagyarányú főpapi tevékenység jelentős
anyagi eszközöket kívánt. Az utazáson kívül a törököknek fizetett útlevél-, váltságdíj és ajándék sok pénz emésztett föl. Így például Ibrisimovich püspök 164!J-i
látogatásakor 40 aranyat adott a budai pasa oltalomleveléért. Benlích Mátét 1654ben temesvidéki egyházlátogatásakor a temesvári török parancsnok kémkedéssel
vádolta, börtönbe vetette. sok sanyargatás után lefejezésre Itélte, és csak 400 arany
váltságdíj árán szabadult ki. Ezt az összeget csupán kamatra fölvett kölcsönből
tudta leróní. A Propaganda ugyan megszavazott számára 100 aranyat. de ezt még
négy év múlva sem kapta meg. A kongregációhoz írt soraiban (1658) megemlíti,
hogy püspökségének nyolc éve alatt nem kért. és nem is kapott semmit. Maravich
MaTián boszniai pilspö7~ (1647-1660) egész egyházmegyéje (Bosznia ,és Valkó megye)
sziritén hódolt terület voLt. Diakovárí székesegyházát a török már régen measzeritségtelenítette, ezért visszahúzódott rendjének boszniai kolostorába, Plurnburnba
(Olovóba). Jövedelme nincs, de bérma-útjai alkalmával a töröknek adott ajándékokra. váltságdíj ra évente 300 aranynál többet kell fordítania, Így például 1654bm útközben a rosszindulatú törökök béklyóiból csak 60 arany leíizetésével tudott
szabadulni. Más alkalommal a bérmálásnál jelenlevő törökök püsoöksüvegét a velencei dózse koronáiának nézték, s 50 arannyal éppen csak hogy megrnenthette
életét. A Propagandatól nem kap semmit, sok az adóssága, (6)
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Vegyük kissé vizsgálat alá püspökeink kOl'abeli any;agi helyzetét. Kétségtelen,
hogy a luralyi tcruleten eiok jovecerme is megcsappant, míveí a tizednek szekassa vált
kamarai, illetve tördesúri bertéte jelentösen kevesebbet hozott. A szuntelenul ismétlödö vegvarí harcos, belső fegyveres mozgalmak, majd a megújuló török háború
s ezzel kapcsolatban a míndket részen szokasos beszállásolás és hadímunka altalános elszegényedéshez vezetett, s míndez hátrányosan befolyásolta az egyházi birtokok hozamát. E7-enfelül a hódolt egyhazmegyék főpásztorainak ellátása is a megmaradt királyi rész javadalrnatra nehezedett. Ez azonban fényes sors volt ahhoz
mértem, amely a hódoltságban működő püspököknek és a túlnyomórészt szerzetes,
kismértékben világi pap Ieucipásztoroknak osztályrészül jutott. A beigrádi és abos·
nyák (diakovári) püspök elsősorban az ún. kánoni 1l<egyedből, tehát a plébániák jövedelméroek 25%-ából élt. Például a belgrádi püspöknek 1651-ben 34 plébániaja
volt a Szerémségben és Szlavóniában (10 világi papok, 4 jezsuiták, 20 bosnyák ferencesek vezetése alatt), továbbá övé volt "javadalomkérnt" a Baranya megyeí Lőcs
plébániája, ahol helyetteseként boszniai ferences lelkészkedett. S ugyancsak ő volt
haszonélvezője a kánoni negyed erejéig az okmányokból meg nem határozható számú hazai hódoltsági plébáruiának (Gyöngyös, Szeged, Fest, Kecskemét, Csanád,
Lőrincfalva, Versec, Nagybecskerek stb.), (7) A legtóbbplébános azonban ebben a
korban siralmas anyagi helyzetben tengődött, Ehhez a szerény gazdasági alaphoz
hatalmas segítőkként hozzájárultak - mínt a legfontosabb, közvetlen társadalmi
támaszpont a bosnyák ferencesek zárdáí s edzett, szolgálatkész tagjai és az európai
kereszténységnek igen jelentős anyagi támogatása. A Premroutól ellenőrizhetetlenül
170,000-re becsült hódoltsági katolikusok gazdasági és társadalmi súlyát egyelőre
nem tudjuk valósan fölbecsülní. (8)
A boszniai (bányavidéki) rendtartomány ferencrendi szerzeteseí működésük
hőskorában. a XVII. században óriási területen folyó lelkészi tevékenységük, továbbá a török részről szüntelenül meg-megújuló adóztatások, zsarolások, pusztítások anyagi terheit nem tudták volna önmaguk erejéből viselni. Ehhez rendszeres,
igen jelentékeny segítséget kaptak az egyetemes katolici.zmustól. így 1662-ben a spanyol király a nápolyi kamara útján juttatta el pénzbeli adományát. Ez idő tájt
ugyanő vállalta a dalmát, raguzai, albán, bányavidéki és' bosnyák-horvát rendtartomány zárdáinak gabonával való ellátását. Mária Anna spanyol királynőnek a
bányavidéki tartományfőnökséghez intézett 1674. szeptember 4-i leveléből megtudjuk, hogy a barátoknak 1588 óta állandoengedélyük volt a spanyol korona alatti
országokban termény és pénz gyűjtésére. Ahódoltsági magyarok is kivették részüket a rendkívüli segítésből. 1669-ben Benlich püspök elküldte megbizottját Budára,
Gyöngyösre, Kecskemétre, Szegedre és környékükre alamizsnát gyűjteni. A bosnyák hívek ugyanis képtelenek voltak a kolostorokat terhelő adókat összehozni,
5 ezért már három zárdát meg is kellett szüntetni, Az említett évben pusztán a
kamat 30 ezer tallérra rúgott, kölcsönt viszont csak 20%-08 uzsorakamatra lehetett
kapni, 1675-ben a Propaganda nevében és megbízásából 16 ferences indult útnak
Itáliába, Lengyel-, Francia-, Spanyolországba, Portugáliába és a mai Belgium területére, hogy adományokat gyűjtsenek a boszniai zárdáknak és híveknek. Az adakozók közt Boldog XI. Ince pápa is szerepel hatezer arannyal. (9)
Délszláv elemek nagyarányú beteLepedés,e. Három jelentősebb népelernnek dél felől történő hazánkba költözését kell megkülönböztetnünk. A legnyugatibb a v~ac
hok (valachok) görögkeleti vallású pásztornépe. Ezt a bécsi kormány Horvátország és Krajna érintkező részein határőrzésre telepítette le. Vatikáni források sokat foglalkoznak a vlachokkal, rnivel egyházi vezetőik némi hajlamot mutattak
az egyesülésre. (10)
Hazánk hódolt része nemzetiségi képének kialakításában sokkal nagyobb szerephez jutott a Balkánról észak felé tartó két másik népáramlás. A hódoltságót
elsősorban katolikus bosnyákek és szakadár szerbek lepték el. Míndkét nép az
időnként tűrhetetlenné fokozódó török nyomás elől ismétlődő hullámokban tört
észak felé, sorsa enyhítését remélve. A bosnyák katolikusok a XIII. század óta vallásban és művelődésben teljesen a ferencrendiek vezetése alatt állottak, s népmozealmaíkat is ők irányították. M,afJY;arországj·,a kő!tőzésük Bosznia törők kézroe
kerülése (1463) után hamarM,an megkezdődött, s időszakos szünetek közoeiktat6dásával több mint kétszáz éven át tartott. Legnagyobb arányait a XVII. században
érte el. Maravich Maríán boszniai püspök 16'i5-ben azt írja a Propagandának. hogy
164.5-1655 közt kétezer család kényszerült elhagyni hazáját és Magyarországon szét-

szórtan letelepedni. Unyi Bernárdin szerínt legtöbbjük valószínűleg a bosnyák ferencesektől látogatott Bács megyeí Hercegszántón, Béregen. Garán, Küllődön, Mo-
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nostörszegen és a baranyai Hercegszőllősön, Lőcsön, Bólyon, Dályokon, Bezedekerr
talált otthont. Egyebek. közt ezeken a helyeken járt és bérmált Ibrisimovich belgrádi püspök 1649-ben. Altalában megállapíthatjuk, hogy ahol raguzai hithirdetők,
albán és bosnyák ferencesek műkődbek, ott 'bosnyák sokácok is éltek. (11)
A XVII. század második felében föléledő keresztény-török hadakozás, de különösen a fölszabadító hadjárat alatt a török seregek állandó vonulása, a végsőkig
fokozódó hatósági gyanakvás, zaklatás és elnyomás rníatt egyre növekedett a menekülők áradata. Síprachich András bosnyák ferences tartományfőnök 1696-ban
jelenti Rómába, hogy egy évtized alatt százezer embert költöztetett át Boszniából
a Száván túli területekre. Juli.an Jelenic, a bosnyák f'crencesck legkiválóbb történetírója a Szlavóniába, Magyarországra és Dalmáciába áttelepültek számát kétszázezerre teszi. A Szlavóníában és a Szerémségben mínt népgyűjtő medencében összetorlódott sok tízezer honta~an me,gszervezése, elhetuezése, elLátása a katonai hatósággal való együttműködésben a bosnyák ferencesek nagy történeti érdeme. Beatus Bukinae doktori értekezését ennek a tárgykörnek szentelte, s a Propaganda,
valamint a magyar ferences levéltárak és igen kiterjedt irodatom alapján megállapítja, hogy a XVII. sz. folyamán mántegy 100-150 ezer bosnyák került Szlavóniába és a Bácskába, Bármiként is vélekedünk ezekről a főként becslesen alan uló számokról, kétségtelen, hogy a magyar népi állaget jelentősen befolyásoló -tényezőről van szó. Ezt még csak növeli az a körülmény, hogy a bosnyák ferencesek missziós .állornásaikon és plébániaikon iskolákat állítottak föl. Sőt a XVII. század közepe táját Velikán, majd Nasicán (Pozsegában) gimnáziumot is létesttettek. Még 1703-ban is 106 plébániájuk közül 43 Szlavóniában és Magyarországon
volt. (12)
,
A török uralom alatt ,a ezerbek egy része is lassú terieszkedésset észulcrt: sz:ivárgott. A XVI. század végén Bács-Bodrog megyében már 35 szerb község volt,
s Temes és Torontál rnegyóben is letelepedtek. Majd fokozatosan ellepték Baranya,
Tolna, Fejér megyében, a Dráva, illetve a Duna mentén elterülő parti tájakat
egészen Komáromig, a Tiszavidéket Szolnokíg, 'I'eliesen papi vezetés alatt állottak, s vallási öntudatuknak és heves vérmórséklctüknek megfelelöen a katolikusok legkérlelhetetlenebb ellenségei voltak. Különösen megromlott a viszony Várad
elfoglalása (1660) után. A konstantinápolyi pátri.árka a szultán engedélyével elárasztotta a hódoltságot szakadár szcrb püspökökkel, vladikákkal. Ezek azután a
török segítségével a katolikusokat és protostánsokat hatalmuk ahi akarták hajtani,
nagy adókat csikartak ki tőlük, zaklatták és gvötörték őket. A görögkeleti szerb
papok elfogultságára Markovich Simon hódoltsági hithirdető többek közt megemlíti (1631): ha valamely hivüket a latinok (tehát római katolikusok) szenteltvíze
érintette, borotvával még a bőrt is lekaparták arról a testrészről. J elavich Míhály
ferences, Benlich püspök megbízottja, 1664-i jelentésében nyiltan meg iS írja, hogy
a szakadárok még ,a töröknél is rosszobbak. 1669-i beszámolójában Benlich őket tartja a püspöki hivatás szabad gyakorlása egyik akadalvúnak. A török measzálfás
150 éve alatt a szerb pátriárkák huszonhélszer kíséreEték meg oa fel'ences,cklwk és
híveiknek hatalmuk alá vetését, s az üldözötteknek ugyanannyiszor kellett személyesen e.ljárrriok a szultánnál, hogy drága pénzért megkaphassák a kívánt fermáriokat. (13)
Képek oa Hódoltság életéből. A misszíonáriusok míndcnkor oly személyek, akik
sokat vann.ak úton, a nép legszélesebb rétegeivel érintkeznek, mindent szorgosan
megfigyelnek és följegyeznek. Tapasztalataik ekként becses művclődéstörtónetí források. A római Szentszék, majd a Propaganda konare.rácíó hithirdetőít bősézesen
ellátta gyakorbáti útmutatásokkal. Ilyen a Vatiká.ni Levélt-irból származó részletes okmányt tett közzé Ferrncndz-n (i. rn. 321-334). Ezt 1530 februárjában kapta utasításként Raguzai (másként de Stephariis) Bonifúc stagnoí (ma Stonj Dalmáciában) ferences püspök, amikor XIII. Gergely pópa apostoli vízí tátorként Dalmáciába. Herceeovinába. Boszrríába, Horvátorszávba, Szerbíúba és Dél-Mazvarországra küldte. Az 59 pontból álló utasítást a viszonyokat kítűnöen iC/merő· bölcs
ember írta. Fi'l{yelme mindenre kiterjed. s igen részletesen kif2jti, mire ügyeljen a püsnök, hog van viselkedjék az adódó helyzetekben é" mit te'f!ven.
MÁg p,dF'kesehb és terjedelmesebb Kasich Bertalan és Szini István [ezsuiták,
továbbá Katich Péter prtzreni (Szerbia) püspök és Matkovích Simon bosnvák világi nan SZJerbiában . a Szerémség ben és Szl'avóniáb.an tett apostoli úti'Ín'lk leí1'1s,a
az 1612-1613-as évekből. Ebből fogalmat alkothatunk hasonló célú hódoltsáai utazásokról. Raguzai kereskedőkkel, azok ruhájában, titokban fegyvert viselve, lóháton
és kis szekereken tették meg az utat, A kereskedők jól fölfegyverzett [anicsárt is
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visznek magukkal, s közben a raguzaiaktól ismert törökök házában szállnak meg,
és vendégszeretetüket élvezik. Kasich és Matkovich Belgrádból a Szerémséget és
Szlavóniát Látogatja végig. Útjukban a szakadárok földbevájt putrijaiba is betérnek s tűznél, szénán ülve adják vallási oktatásukat. Utazásuk állandó rettegésben telik "propter Kesegíos seu sícarios'' a másként praedones-nek is nevezett
or-gyilkosok miutt, 1':Z211: alamuszían csatlakoznak az utasokhoz. s megfelelő alkalomkor levágják feiúket és kirabolják őket. A hithirdetők a Szerémségben lelki
szolgálatukat a havas idő ellenére is a szabadban végezték. A plébániai ebéden
a bég is megjelent, csak keveset evett, de részegre itta magát. A kereezténuek falv,ai szinte rnindenütt az erdőkben vannak, fákkal s megerősített sövénnyel teljesen körülvéve, úgyhogy a keskeny ösvényen lovas nem közelitheti meg a települést.
S ezt a rejtett, szűk utat is tüskés bozót és keresztbe fektetett f'aakadályok szakítják meg. A hittéritök ebéd után a közeli vár kádijához mentek, hogy könyvébe
átírja a szultán oltalomlevelét, vagy elvesztés esetén tőle hiteles másolatot kaphassanak. Útjuk további folyamán nagy ünnepélyességgel fogadta őket s ajándékaikat a szeremi szandzsálc Illokban székelő feje, az egykori püspöki palotában.
Teljes szabadságot adott nekik a keresztények oktatására. De figyelmeztette őket,
lehetőleg mindig az országúton közbekedjenek és tartózkodjanak a janicsárokkal
való barátkozástól, az együttes evés-ivástól, mert részegen minden rosszra kaphatók, még barátaik iránt is. (14)
A törökök szerettek ,a [erences zárdák ban vendégeskedni. Az általuk elpusztított kolostorok újjáépítését azzal a záradékkalengedték meg, hogy ezek a rendházak vendégfogadóile lesznek, s bennük őket mindenkor szívesen kell látni. A török katonák és hatósági emberek éltek is e jogukkal. de ez a vendéglátás nem
volt mindtg úrtnlmatlam. Megtörtént. hogy az egyik zárda főnöke nem tudta a
betért béget sült csirkével megkínálni. Erre a kardjávallecsapott rá és megölte.
Egy század múlva (1630) részben hasonló panaszt olvasunk Karnengrádí András
bo..s nyák ferences tartományfőnöknek a Propagandahoz írt levelében. Panaszkodik,
hogy a törökök egyre rosszabbak irántuk, állandóan esznek és isznak a konventokben, távozásukkor még ajándékokat is követelnek, és zsarolják vendéglátóíkat, Ha
baráttal találkoznak az úton, megverik, kifosztják, még ruháját is elveszik, s lótakarónak használják föl, sőt egyeseket meg is ölnek. A zárdák végső anyagi romlásban vannak, uzsorakölcsönökkel megterhelve. (15)
A zágrábi püspöki helynöknek a szlavóniai templomokról készült 1660. évi
jelentése megállapítja, hogy az egész török területen ,a t,emplomokban sehol sem
ő1"Zik az OltárisZJentséget, még a kolostoriakban sem, mert a törökök igen gyakran
sétálgatnak a szentegyházakban, A keresztkutakat sem tűrik, sőt meg is gyalázzák.
A tomnlomoknr nem szabad bezárni. A harangozás is tilos volt. helyette dobszót
használtak. egy-két város kivételével. (16) 1659-ben mégis azt jelenti Benlich püspök, hogy különféle magyarországi templomok számára 47 harangot szentelt.
Az ijesztő paphiány vegyhítésére a királyi és hódolt Magyarországon egyaránt
a katolikus egyház megfelelő világi férfiaknak engedélyt (lieenciát) adott bizonyos
vallási szertartások végzésére (keresztelés, esketés, temetés, szentbeszéd). Elterjedésüket érzékelteti Pázmánynak a bécsi nunciusel.őtt tett az a talán túlzó kijelentése, hogy egész lIiIagyarországon kétszer ,annyi a licenciátus, mint a pap. Egyes
egyházmegyékben azonban időnkint ennél is rosszabb volt az arány. a váciban például 1675-bém 13 papra 30 licenciátus' esett. (17) A belgrádi püspöki jelentésekben
csak két xsctben kerülnek elő licenciátusok, mégped~g a magyar egyházi gyakorlattól merőben eltérő értékelésben. Benlich püspök 1669-i beszámolójában panaszkodik, hogy a temesvári plébániához tartozó két faluban a magyarok anyanyelvükön szolgáló Iíccnciátust tartanak, aki keresztel. esket, prédikál, énekel. mert a
magyárok nagyon szeretík hallgatni az énekeket. Ö megírta nekik, ne nyúljanak a
Iicenciátusok a szentségekhez. de hasztalan, nem engedelmeskednek. Többet nem
tehet, mert a falusiak a törökhöz fordulnának. A temesvári papok kőzűl egy kijár e falvakba, de ők éneket akarnak. Pedig a lakosok jól tudják az illir nyelvet,
s az említett papok híven szelgálnak azoknak, akik hajlandók engedelmeskedni.
Az 1673-i jelentés szerínt a püspök 1670-i temesvári látogatásakor eltávolította a
licenciátusokat, hogy a papok a trienti zsinat rendelkezéseinek megtelelően lássák
el a teendőket. (18)
Végül még röviden ki kell térnünk a hódolt teriilet népességének házassági mszonuatra. A hithirdetők sokat foglalkoznak jelentéseikben ezzel a bonyolult kérdéssel. E téren a trienti zsinat előtti és utáni kánomjog különbözése, a protestantizmus elterjedése, a nagy számban letelepedett görögkeleti vallású szerbek, a tö-
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rök uralom és a nagy paphiány erősen éreztette hatását. A trienti zsinat megkívánta, hogy a katolikusok a plébános előtt, két tanú jelenlétében kössenek házasságot. De ezt a határozatot községenként kellett kihirdetni. Az egész kérdés tehát
a körül forgott: megtörtént-,eez a kiiurdetés? Ez éppenséggel nem valószínű, hiszen a zsinat rendelkezéseinek általános kihirdetése is alig egy-két egyházmegyénkben valósult meg, történetileg pedig megnyugtatóari nem is tisztázható. A rajtaütések, elhurcolások, emberrablások. rabszolgavásárok. hosszú évekig tartó raboskodás sajátos körülményei kibogozhatatlanul összekuszálták az emberek nemi társulását, Bőven adódtak olyan katolikus felek köztí Irigyek, továbbá vegyes házasságok katolikusok és protestánsok, szakadárok, törökök között, amelyeket protestáns
pásztorok, pópák és kádík előtt kötöttek. Micaglia Jakab jezsuita hithirdető azt írja Temesvárról (1638), hogy e területen élők vallási viszonyai nagyon zavarosak.
Az emberek csak névleg keresztények, vakon rohannak érvénytelen házasságokba. S ha a katolíkus pap nem esketí meg őket, akkor szakadár paphoz vagy a török kádihoz fordulnak. A dél-hódoltsági világi papok pedig a Propagandának arról panaszkodnak (1650-51), hogy a bosnyák barátok át luig já k az egyházi törvényeket a házmsságkötésnél és a föloldozásban. Keresztények - gyakran éppen török segítséggel - elrabolnak keresztény hajadonokat. özvegyeket, és a török hatóság előtt
házasságra kényszerítik őket.. A katolikusok is elválnak, és újra házasodnak. Tiltott időben esküsznek, török zászló alatt kűzdenek a keresztények ellen, és a barátok - föloldozzák őket. Erdélyben (1670) egyes plébánosok bizonyos idő elteltével 200 forintért megengedik az újraházasodást a török fogságba hurcolt fél itthon
maradt élettársénak. Az egészében hódolt területen fekvő váci egyházmegyében is
oottai« visszaélések a házmsságkötésben, amint ezt a püspökség papjainak és licenciátusainak garamszentbenedeki gyűlése (1675) határozatából következtethetjük. E
határozat nagy körültekintést kíván meg a házasságkötéskor s a hármas hirdetés
megtartását. Az a hír járta, hogy az egyházmegyében kétnejűek is vannak, s a
prédikátorok egészen közeli vérrokonokat is összeadnak. A gyűlés szerint meg kell
szüntetní a késő éjszakai és délutáni esketést és visszaállítami a reggelit. (19)
A hódoltság korában hazánkat félelmes földnek hívták. Az ernberek élete
szinte állandóan ki volt téve a végső kockázatnak. Nem csoda, ha ny körűlmények
között egyre jobban elszegényedő népünk reményei megfogyatkoztak, s az elárvulás, aggodalom és tompa közönyösség árnyai növekedtek Ebben az országos
elesettségben igazi nemzeti jótétemény is volt a kegyelm! élet, a közösségí érzés,
bizalom és kitartás ápolása.
Jegyzetek:. (1) Salamon: Magyarország a török hódítás korában. Pest 1864, ll. kiad. 1886.
Fekete: Budapest a törökkorban. Bp. 1944. Szinte mindenben tekintettel van az országos
vonatkozásokra is. - Szekfű: Magyar történet, m. és IV. k. Bp. 1935. - Takáts sok könyve
közü) kiemeljük: Rajzok a török világból, I-III. Bp. 1915, 1917. - Az utolsó negyedszázadban
történetírásunk viszonylag keveset foglalkozott a hazai török uralommal, bár megjelent néhány forrásközlés, továbbá Bakács István és mások figyelemre méltó kisérletet tettele a történeti statisztika korszer-ű módszereínek alkalmazására, A korszak legjobb rövid összefoglalását Székely György és Makkai László adja az egyetemi tankönyv (Mo. tört. Bp. 1962) II.
kötetében és R. Várkonyi Agnes más helyütt (Mo. tört. I. k. Bp. Gondolat, 1964).
(2) Történészeink közül Galla dolgozott a leghosszabb ideig a római Hitterjesztési Bizottság (Propaganda) levéltárában. Gyűjtéséből értékes anyagot tett közzé, CA magyar katolikus
restauráció míssztonáríusa, Bp. 1946; Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és
kiváltságok a katolikus megújhodás korából, Bp. 1947. stb.) - Az egyházmegyék törökkori
történetének megírásában Juhászé a kezdeményezés érdeme, a csanádi püspökségre vonatkozólag, Egyúttai tőle való a hódoltság katolikus vallási életének eddig legrészletesebb és
legjobb jellemzés (Laien im Dienst der Seelsorge wahrend der Türkenherrschaft in Ungarn.
l\lünster i. W. 1960, 3-69.). - A hatalmas, egész területével török uralom alá került váci egyházmegye dicsekedhet a hódoltsági korszak tegktrnerttöbb földolgozásával Mezősi Károly, Rajz
Mihály és főként a páratlanul alapos Szarka Gyula jóvoltából. - A ferencesek e korbeli igen
fontos működését Karácsonyi János, Szabó György Piusz, Kőnig Kelemen és Unyi Bernárdin
örökítette meg. - A török megszállás alatt élő katolrkus egyház történeti és jogi helyzetének nagy távJatú áttekintése Balogh ,JÓzsl.'f tanulmánya (Existenz u. Rechtslage der kath.
Kirche in Ungarn zur Zeit der Türkenherrschaft. Róma, 1939.). -- A török-keresztény víszonyt sok adat alapján széles-· vonalúan. de gyakran előtűnő tetekezet! elfogultsággal tarja
elénk Földváry Antal. (A magyar református egyház és a török uralom. Bp. 1940.).
(3) Juhász i. rn. 27-29, 45-47. - (4) Fermendzin: Acta Bosnae potissimum ecclesiastica ...
925-1752. zagrabtae 1892. - Premrou: Serie dei veseovi rornano-cattottcí <li T:Ieograd. In Ar-
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chívum Franciscanum Historicum 1924, 1925, H12t3. - (5) Vö. Püspöki jelentések a Magyar szenr
tcorona országainak egyházmegyéiről 1600-1850, Pannonhalma, 1933. _. (6-7) F'ermendzin 473, 475,
'1GB, 478 2,3. Püsp. jelentések 75. (8) Prerrirou i. h. 1925, 50. (9) Unyi Ber'nárdín :
Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története. Bp. 1947. 211-213, (10) Püsp. jel.
330-332. (Simrak, Joannes: Dc relatíontbus Sravorum meridionaJium cum Sancta Romana
Sede Apostolica saeculis XVII. et XVIII. Vol. I. (1611-1661.) Zagreb, 1926; Graeco-catholica
ecclesia in Jugoslavia. (Dioecesis Crisiensis, olim Marcensis.) Historiae et hodiernus status.
Zagreb, 1931. - Rothenberg, Gunther E.: Die öster reichtsche Mililargrenze in Kroatien 1522
bis 1881. Münchcn, 1970. (11) Unyi 53-54, 64, 65, 67, 69. (12) Uo. 70-74, 142. - Bukínae,
Beatus : De actívítate Franeiscanorum in migrationibus populi croatici saeculís XVI. et XVII.
zagrcb, 1940. 47-60. Sok adattal dolgozik, de erős ellenőrzésre szorul. Unyi 170, 172. (13) Unyi 48, 58, 200-201. - Karácsonyi: Magyarország egynáztört. 3. Veszprém 1929. 227-228.
-- Galla: Pápai felhat. 120. - Az 169tJ-cs nagy szerb betelepedessel itt nem foglalkozhatunk, <le
megemlítjük, hogy az újabb szerb történctírásban D. J. Popovíc terjedelmes népesség- és
teicpüléstörténeti munlcáí behatóan tárgyalják a rácok XVII. és XVIII. századi magyarországi terjeszkedésének kérdéseit. (14) Fermendzin 342-366. (15-16) Unyi 211. - Fermendzin
392, 495. - Hodinka Antal: Tanulmányok a bosuyak-dtakovárt püspökség történetéből. Bp.
:898, 111-112. - (17) .Iuhász i. m. 125, 126. (13) Vö. Petróci: Egyházi népéneklésünk kialakulása. Vigilia, 1949. 165 skv, - (19) Püsp. jel. 53-:'5. - Galla i. m. 123-125. - Mezősi : A váci
egyházmegye a törők hódoltság idején. Kiskunféleg,háza, 1930, 40.

HEGEDOS LÁSZLÓ

REGÖLY
Egy egyházközség emlékei
A "Historna Domus", a regölyi plébánia története így ír az

ősi Regölyről

be-

vezetőjében:

Regöly hajdan római telep volt. Határában mai napig római régiségeket találnak: több hamvveder, melyek egyike 161 liter méretű s teljes épségben a Nemzeti Múzeumba került, Az ŐSk01i Regöly a Kapos és Köppány összefolyásánál.
mínden oldalról vízzel és nagyszerű sáncokkal, futóárkokkal körülvett erősség volt.
A sáncokat három erős vaskapu zárta be észak, kelet és dél felől. Sokan e várat
Kupa várának lenni mondják, a néprege szerint azonban nem Kupa, a somogyi,
hanem Tuba tolnai vezér volt ura. A keleti vaskaputól nem messze kiemelkedő
halom csakugyan máig is Tuba szígetének neveztetik. A regölyi várban Rákóczi
hívei is tanyázhattak. határában máig találtatnak Rákóczi-féle pénzek. Nevezetes
Regöly vára arról is, hogy Perényi nádor az ország szent koronájával, mely a
monda szerimt egy kulacsban volt elrejtve, egy éjszaka itt időzött. A valóság az, hogy Regöly nemcsak a római korban, hanem jóval előbb már
lakott hely volt: a régészek szerínt határán belül az újabb kőkortól fogva föllelhetők emberi települések, illetve ezeknek maradványai. Földvárát pedig a késő
bronzkor idején, körülbelül a Krisztus előtti ezredik év táján építette egy illirek
előtti s talán velük rokon nép, az úgynevezett urnasírós kultúra népe. Nyolcszáz
évvel később, vagyis a keresztény időszámítás előtti 200 után a kelták egyik törzsének van itt székhelye, pénzverdével és bronzöntőműhellyel, hol Nagy Sándor
pénzét utánozva, a gyermekkoromból ismert ,.púp<ls pénzt" verték. E korai népek
korsóinak cserepei nemcsak a földvár környékén, a Sáncban, hanern a falu távolabbi részein s a szomszédos dűlőkben is megtalálhatók. Bronzékszert: karperecet
fibulát szinte míndennap találhattunk gyerekkoromban, olykor női koronához hasonló fejéket is, és "török olvasóv-nak nevezett, fonáshoz használt orsó-gornbokat,
melyek nagyobb dió nagyságú darabjaiból olvasót fűztünk Szántogató ekék nyomán arany is került elő olykor a Kapós "bozótjában", vagy a Pénzes dűlőben, tanúsítva, hogy itt víz vagy nádas mocsár volt valamikor s a kelták pogány szokásuk szerínt áldozatul kincset szórtak a haragvó istenek engesztelésére. Pár évvel ezelőtt a hun korból is jelentkezett b írmondóul sírlelet : egy alán feiedelemnő
torzított kooonvája, sok arannyal és drágakővel, s eg", a világon egyedülálló madárfejes szájú korsóval. A századfordulón avar temetőt is találtak, a Majsa pusztával szembeni "Vaskapu" környékén.
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A plébánia történetének első fejezete ezt írja az Arpad-korról s az azt köaz újratelepülésíg:
Régi időkben, a török hódoltság előtt, a pécsi egyházmegye nyolc főesperes
ségre volt feiosztva, melyek a következők voltak: a székesegyházi, a baranyai, tolnai és a reguni (Regöly); ez a négy a Dráván innen Magyarországban, a
többi négy a mondotr folyón túl Szlavóniában terült el: az oziagí (eszéki), a valkói (ma Vukovár), a marchiai és a pozscgai.
Miután pedig a helyek, melyekről egy-egy főesperesség elnevezéset nyerte, a
kiválóbbak közül voltak, így tehát Reguri vagyis Regöly sem Iehetett valami utolsó, sőt már századok előtt is valami nevezetesebb lehetett, ahol főesperes és
saját plébános székelhetett. Az úgynevezett annaták Iízetést jegy zékében ugyanis
előfordul: 1333. .Lucasíus Regunból", továbbá: "megjegyzendő. hogy az Úr 1333.
esztendejében János reguni főesperes Iizetctt 6 márkát és még 3 márkát tartozik
fízetai, tudniil lik tőesperessége első évéről, és tartozik 7 máika felét fizetni: a
második évre tizedenként 2-2 márkát." Ugyanezen évben: "Lukács reguni pap, Egyed
moysaí pap." "Megjegyzendő, hogy az Úr 1334. esztendejében János reguni f'őespe
res szent András napján ..." (i.tt tovább nincs) ,,1334. Lukács Regunból." ,,1335. Jakab Regunból."
A folytonos háborúk, később a mohácsí vész utáni török megszállcis folytán - úgy Látszik - az egész Dunántúl elnéptelenedett, mert említés nem történik többé Regölyről; sőt az 1714. évben tartott egyházmegyei zsinat sem említi fel
Regöly helységet, nyilvánvaló tehát, hogy abban 8Z időben még nem volt betelepítve, mert állítólag gróf Eszterás (Eszterházy) József telepítette ide az első lakókat.
Vegyük sorra, időrendben a plébánia története bevezetóiének s első fejezetének honfoglalás utáni adatait, mít mond a történetírás, mít mondanak az oklevelek: Regölyről ugyan 1315-ből ismerjük az első f'eljegyvést. egy peres oklevélből.
azonban egyik hajdani történetírónk szerint 1204-ben említik először Regölyt, egy
bírtokper során. Kár, hogy a szerzö nem nevezi meg az általa említett "okmány"
hollótét és eredetét Karácsonyi János ezt írja a Szerit István korabeli tizedszedő
helyről: "Szent István kijelölte az ország egy-egy terilletét ispánjainak és megparancsolta nekik, hogy azon a területen a tázédet beszedessék. és addig is biztos
helyen tartsák... E várakat részint a régí római városok követből énítettólc, részlnt Iöldsámcokból, lehetőleg olyan helyen, ahol folyók, erek egybefolynak ..."
Regöly Szák nevű közeli szcmszédjúra már 12U-ban ú':(y hivatkeznak mint régen meglévöre, honnan a Szák nemzetség eredt. Ugyanekkor említak Majsat (a mai
Majsa puszta helyén), vagyis hogy szint ém régi birtoka volt az említett Szák nemzetségnek.
1315. július ll-án bizonyos Sándor fia Moys és ennek fiai: Mihilv és Sándor
megtámadják Reguni Mamoel és fia Vyzle Ozorán lakó szerviensét, vasvis az őket
képviselő és szolaáló nemes szelgájukat s ennek esal'1dját, egyben «lpusztítják a
falut. A székesfehérvári keresztes konvent előtt, .Jiosszú egyenetlenkedés után a következő békét kötötték: Moys kárpótlásul az Abrahární szent Mári.aegyháznak
adott Tenguld-i bírtokrészét adja."
Az oklevélból kiderül még. hogy Reguni Maneel és fia viszont Sólyagi, músnéven Ozoray Sándor -tamási várnagy szervíenseí s közösen birtokolják Ozorát, s
ilyenformán talán rokonok, a késöbbről jól ismert Ozoray család elődei voltak, a
régi híres Apor nemzetség egyik ága, rnelyriek már a tatárjárus előtt birtokában
volt a környék jó része, A támadók, hatalmaskodók is velük rokonnak Látszanak,
györgysólyagi birtokuk után.
1332-től 1337-ig a pápa céljára, vagyis a Szeritföld felszabadítása és megoltalmazása érdekében szedett papi tizedből 1332-beln 15 báni dénár esik Lukács reguni papra, tehát Regöly közepes nagyságú helység Iehetett. Somely-ra - molynek gótikus templomtornya ma is áll még a regölyi határban - 72 báni dénár
jut, eszerint Földvár. Székszárd és Szakcs mellett a megve egyik Iecmagvobb helységének látszik. (A földvári pap 100-120 dénárt, a szakesi perh~ 50-60 dénárt fizetett.) 1\ szomszédos Kosba helység Pál nevű papja 5, és Taha Miklós nevű papja 20
dénárt fizetnek. Az 1333. év SZ5Il.t György napja körűl a reguni Lukács pap 10
dénárt, és András nap táján ugyancsak 10 dénárt fizet. Tamási Jakab nevű papjára egész évben 25, Henye Egyed paujára 10, Maisa (Alsó és Felső Majsa) színtén
Egyed nevű papjára 14, István szakalyi papra pedig 4 .Jianáles'' esik. Az 1334. év
András napján Lukács' reguni pap egy garast, azaz 5 báni dénárt fizet, 1335-ben
pedig Jakab reguni pap 8 dénárt. Az 1332. és 1333. esztendőket véve alapul, a revető időkről
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gölyí pap évi tized-tizetése 2 és fél, 3 forint. Újabb kutatások szerbnt a plébánosok
többnyire nem a tized negyodét kapták, hanem csak a tized negyedének negyedél
hagyták meg nekik, azaz a tized egytizenhatodát, - bár pápai, illetve zsinati és
királyi rendellot is előírja, hogy a tized egynegyede illeti a plébánosokat s háromnegyed rész a püspöksége. A plébános misealapítványokból is számíthatott
6-8 Iorintr'a, ezenkívül volt néhány hold földje, hozzá való réttel, némi szőleje
s természetesen jószága is. viszont ha volt káplánja, neki kellett tartani és
fizetni, aztán abban az időbem igen drága volt a könyv, mely akkor még kézírással készült. például egy breviárium. papi zsolozsmáskönyv 10-12 forintba, azaz
körülbelül 3 tallérba, márkába került. Népesebb helyen a tanítót is neki kellett
fízetníe. És egy évben egyszer, az egyházlátogatásra kiránduló főesperes és kíséretének ellátásáról is gondoskodnia kellett,esetleg napokon át, ha hosszabb időn
keresztül a környéken vadásztak.
Ebben az időben a leendő falusi papok még nem a püspöki székhelyen tanultak, hanem gyermekkorukban a helybeli plébános tanítgaua iőket. ha mínt minístránsaít hajlamosnak látta őket a papi életre és hivatásra, - csak az egyházi rend
felvételére s mérní vizsgára kellett végül jelentkezniök az egyházmegyei székhelyen.
Nagymányok pap-történetirója tájékoztat bonnünket a tized után kiszámítható
Iélekszámról, s ez nagyjából egyezik Györffy professzor eddigi megállapításaival.
Eszerint az akkori rezölyí lakosság lélekszáma a papjának fizetett 200 dénár alapján körülbelül 200 fő volt, mível 50-60 főnyi lakosságet egy vagy két Iiliára,
leánvegyhúzra is kell sz-irnítaní. (Itt a Regöly és Szakily kozti Szákra s esetleg az
oklevelekben később jelentkező Keledfalvára gondolhatunk. Utóbbi - eddigi kutatásaink szerínt - a mai regölyi szőlőheay aljában, a régi tamási' út mentén feküdt. Ez~k szerint 'I'arnásónak körülbelül 250. a két Majsárrak 150 főnyi, Somolynak pedig a befizetett 720 dénár után 700 főnyi lakossága lehetett. Egyébként a
regölyi főesperességhez 80 plébános, vagyis majdnem ugyanennyi templomos helység tartozott. a mai Baranya északi, és Somogy keleti feléről is vagy 15 plébánia,
tehát két és fél járásnyi területet foglalt el a főesperesség, az ország egyik legnagyobb f6esp2re'iség:e. A főesperes tartózkodási helye a püspöki székhely, itt a főcsperességi székhelyen csak szállása, udvarháza lehetett.
.
Mint láttuk, János regölyi főesperes 1333-ban 12 és fél márkát, azaz 50 forintot f'izct. így tehát 125 márkányí, 500 forint körüli fizetése volt.
1338-ban még .Iános a rogölyí főesperes, püspökét képviseli egy birtokrész ügyben. - 135!J-ben Lukács mcster szerepel regölyi főesperesként. ki egyben Míklós
pécsi püspök helynöke. Május 29-én István szlavón herceg: ír neki a zágrábi püspökség ügyében. - Egy 1376-os pápai levélből kiderül, hogy ketten is pályáznak
az éppen üresedésben lévő regölyi főesperességre: Alsání Bálint pécsi püspök és
Miklós fia Imre, a szabad művészetek rnestere. IX. Gergely pápa január 19-én
kelt levelében azt írja, hogy Miklós fia Imrének adja a regölyi f'őesperességet.
1337-beH Míklós a regölyi főesperes.
1389. december 6-án Bonifác pápa ír a pécsi egyház éneklő-kanonokjának. hogy
a regölyi főcsperességet, rnelyet IV. Orbán halála előtt betöltetlennek rendelt, bocsássa ki. kezéből. Ö most a stallumot, vagyis a hivatalt és a [avadalmatinevezett
Garázda Jánosnak kívánja adni. Megjegyzi róla, hogy jövedelme nem haladja meg
az 50 forintot. 1390-bslll Garázda János főesperes mínt a pécsi káptalan kiküldöttje
határt jár, birtokügyben ítélkezik Bodrog magyében. 1391-ben János főesperes Tolna rnegyeí birtokokba iktat egyadományost. 1400. július, 5-én szintén Ő, egyúttal mínt pécsi kanonok, békéltett Bátmonostori Töttös Lászlót a bátai apáttal.
Ugyanez év október 27-én kelt VIII. Bonifác pápa levele, melyben a majsai Szent
Péter egyháznak a nagyobb ünnepeken 7 évi és hétszer negyven napi búcsút engedélyez. HOl-ben és 1404-ben még míndig Garázda János szei-epel regölyi főes
peresként. 1404. február 27-én VIII. Bonifác pápa a Baranya megyei Gyula pálos
monostora és Alsání Bálint bíboros pécsi püspök köztí perben megegyezést közvetít. Aláíróként szerepel Tamás székesegyházi és Péter aszuágyi főesperessel együtt
János regölyi főesperes. 1409-ben mát" bizonyos "Symj.girus" jelentkezik regölyi fő
esperesként. 1411-től 1435-ig Györgyöt látjuk regölyi főesperesnek. 1439 áprilisában Calstroph Gáspár regölyi főesperes és pécsi kanonok nyomozza Henrik püspök
rendeletére a pécsváradi apát jövedelmeit.
Regöly ez időben részben a 'I'amássy család, részben a Henyeí Tiborcz család
birtoka. Egy 1443-ban kelt oklevélből megtudjuk. hogy Régen részbirtok ekkor
Tarnássy László özvegyéé, melybe több más helységgel együtt zálog vcímén iktat. tatja Hédervárv Lőrinc nádor, ,,10.000 forintckért".
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Alsó és Felső Majsát, Sornolyt (akkor még Somogy és Somogyi néven) 1406tól Zsigmond király híres hadvezére, a firenzei származású Ozorai Pipó (eredeti
nevén Seolart Fülöp) birtokolja, a fiú nélkül elhalt Ozoray András fiúsított leánya, Borbála férjeként. Majd 1425 júliusában Somogyi felét négy más helységgel
együtt a fehérvári keresztes káptalannak .adia, az általa megjavíttatott káptalani
torony alatt egy sírbolt s a nyolc stallum mellett még négy létesítésére és fenntartásúra. Kogutowicz Károly bizonyos kútfők után úgy tudja, hogy ekkor már a
Kapos mentén régóta megerősített helyek, várak Dombóvár és Döbrököz mellett
Regöly és Somoly. 1445-ben Mihály regölyi főesperes választott bíró egy Szekszárdon folyó bírtokperben. 1448-ban Bálint, a szabad művészetek mestere, 1453-ban
pedig Reguni Benedek mester a regölyi főesperes. 1482-ben a Henyeí Tiborcz család
tagjai., kik részbirtokosok Regölyben. vagyis öt rokon: Tamás, Detre, Miklós, György
és András a fehérvári keresztesekkel szerződést kötnek, hogy 400 forint kölcsönért magszakadás esetoo nekik engedik regölyi, keledfalvai, ádí, henyeí és sárási
részbírtokaikat. Ad Somolyhoz közeli kisebb helység volt, Henye a mai Tamási
szőlőhegy egyik része, Sárás pedig a mai Szárazd elődje, Regőllyel szemben, 1483.
augusztus 12-én érdekes per zajlik a megye akkori székhelyén. a Szakállval szemben
lévő Csernelen, hol a század eleje óta a megyeí gyűléseket tartják. Tolna megye alispánjai és szolgabíráí elismerik, hogy igaz Vadasy János tisZltjének, Kasza Györgynek panasza, mely szerint Wajdaffy, másnéven Hédervárv János a panaszosoknak
egy csernelí jobbágyát megszöktette, Bikalról pedig egy Vince nev ű [obbágyuk
Barátúr birtokra szökött. Hertelandy György szolgabíró felszólítja mindkét birtokost, utóbbit Regenben, hogy kísérjék vissza a szökevényeket. Ez azt jelenti, hogy
a pécsi püspökség vagy káptalan képviselője, a regölyi főesperes akkor itt tartózkodott. A főesperes ekkor Beremení János mester,
1493. szeptember 13-.án a kalocsai érsek és egy kanonokja köztí ügyben a pápa
bíréul rendeli Beremení János regölyi főesperest. 1496. május l3-án a római Szentlélek Társulat anyakönyvében bejegyezve a zarándokok közt: Márton majsai pap
és két nővére. 1500. május 21-00 pedig ugyanitt bejegyezték a zarándokok között
regölyi Ferencz Gergelyt feleségével és fiával, továbbá Demeter fia Gált és leányát.
1505-ben még János.a regölyi főesperes, ki szeprember 1-00 Pécsett, II. Gyula
pápa rendeletére, Maróti Jámossal bíróként szereped a szerémi főesperes és DOOes
fia János budai. deák köztí perben.
EZ2l€1 aztán zárul a regölyi Iőesperesek névsora, azaz nem tudunk a többiről.
Annyit tudunk a következő évekből. hogy a törökök 1526-ban a Kapós mentét is
végigdúlták, talán ekkor pusztult el a később Somoly pusztájaként említett Ad
helység s a Regölyhöz közel fekvő KeledIalva. S Regöly, Somoly és Majsa temploma talán már ekkor a háború áldozataivá lettek, ha nem l543-ban, a török későb
bi betörésekor.
Emlékezzünk a plébánia története bevezetőjének mondájára, mely szerínt: .,Nevezetes Regöly vára arról is, hogy Perényi nádor az ország szerit koronájával,
mely a monda szerint egy kulacsban volt elrejtve, egy éjszaka itt időzött." Perényi
Imre nádorról nem tudunk hasonlót, ki a mohácsi vész idején már nem élt, annál inkább fiáról, Perényi Péter koronaőrről, ki többször mentette az "angyali
koronát" egyik királytól a másikhoz, többnyire Ferdínándnak, mínt Szerémi György
korabeli történetíró, János király káplánja írja s más egykorú feljegyzések tanúsítják. És Perényi Péter útja nem egy esetben Siklós és Fehérvár között, a nagyobb részt János-párta Tolna megyén át vezetett. Mível Regölyben egyéb várról nem tudunk bizonyosat, itt valószínűleg magát a földvárat kell értenünk, esetleg a főesperes szálláshelyét vagy más, nemesi udvarházat.
. Regöly maga, Sornollyal és a két Majsával együtt, 1542-ben jelentkezik a portálís összeírásban. azaz 8 portájá, korabeli adatok tanusága szerínt kétszer-háromszor ennyi családja van, vagyis körülbelül 100-120 lélek lakja. Száknak és Felső Majsának szintén 8 portát írnak, Alsó
Majsárrak 5 portát. Somolynak még
elég szép számú lakossága van ekkor: 23 porta és néhány szolga után, 300-350 lélek. A szintén közel fekvő Tád már csak egy portával szerénykedík,
1543-ban Regöly és Somoly már puszták, viszont a Kapós és Koppány közt
lévő Felső Majsa lakossága megnövekszik néhány portával. valószínűleg ide
nienekült a környékbeli elpusztult helységek megmaradt lakossága. Két évtized
múlva Regölynek 9, Somolynak 25 adófizetője van, ezeket már a törökök írták
össze, - aztán újabb két évtized múlva ezeket is elsöpri a török adóztatás telhetétlensége, vagy a végvárak felőli gyakori támadás és ad ószed és, avagy a kettő
együtt. A környéken a régi lakosságból csak a két Majsán maradtak meg a küsz-
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ködó utódok, majd az 1603. és 1604. év telén a tatárok itt-telelése őket is elűzi
vagy elpusztítja. Aztán 1620-1630 körül már jobbára csak rácok élnek a környéken.
Regölyben és a két Majsán, Nagy és Kis Majsán is, csak a harmadikban, KözépMajsan és egyik Somolyban élnek magyarök 1650 tájáig. Regölyt 20-30 család rác
lakja, kik gyakran váltogatják lakhelyüket. egyes családok továbbállnak. s mások
költöznek elhagyott viskóikba.
Katolikus pap nem él a közelben, csak a Szegedről Simontornyára kiküldött
ferencesek rándulnak ki néha a környék helységeibe. hogy valamennyire fönntartsák, ápolják a küzdő-f'ogyó lakosság hitét, - már ahol nem görögkeleti pópa vagy
licenciátus (iskolát végzett, fölszentelétlen lelkész) működik. A vidék helysége; t
a bécsi kormány által félig éhenhalatott végvári lovasok és hajdúk támadják és
fosztogatják, itt főleg a rác helységeket, majd 1636 után - a bujtogató császári
politika hatására - a rácok kezdik zaklatni és irtani a megmaradt kevés szárnú
magyar Iakosságob.
Jány Ferenc szerémi püspök 1690 körül megpróbálja közös keresztény unióba tömöríteni a délmagyarországi rácokat, a környékbeli pópák (a döbröközi, ozorai és símontornyaí) is megjelennek a pécsi jezsuita templomban s Jány ünnepélyes
miséje közben leteszik a "profe~sio fidelit", a hűségvallást. azonban minden meghiúsul Csernovics Arzén ráckevei fővajda és pátriárka ellenállása miatt.
1702-ben még 33 rác család él Regölyben. köztük talán a volt tamási licenciátus is, mível a tamási rácok egy része ide költözött. 1704-re a regölyi rácok is
elmennek, az adófizetés és Rákóczi kurucaí elől. Az ] 714~es egyházmegyei zsinaton
még csak három katolikus pap van jelen a környékről: Stupi György plébános
Píncenelyről, Lugánovícs Mihály ferences atya Simontornyáról és Horváth János
nagykónyi licenciátus.
1715 Szent Mihály napja körül érkeznek az első regölylek. egyelőre nyolc család a Somogy megyei Igalról, de a következő évben már tizenegy család érkezik
Igal környékéről, aztán egyre többen jönnek, más megyékből is.
De most már beszéljen helyettünk tovább az egyházközség króníkája:
1722. január 21-én lett a Regölyi licenclatura "egyházJátogatva". Tehát ekkor
még nem volt plébánia, csak Iícencíatura. Ez alkalommal a Vizi.tatio ezekeit jegyzi fel: "A licenciatus lakásában az utca felé keletre eső szebából oratórium lett
csinálva, e rnellett volt a konyha s ebből nyílott nyugat felé a licenciatus szobája. A belsőség bőségesen nagy, egy hold bekerített kerttel. Ezen oratóriumban
csekély értékű papír képek .tüggnek a falon circa 30 darab. Az oltár alsó része
sárból van, a ' padok gyarló falusi munka, alkalmatlanok." - A regölyi határhoz
szerződésíbeg csatolt Somos nevű dűlőben egy igen régi templom romjai láthatók,
melynek szentélyo majdnem teljesen rom, az északi hajó-falak embermagasságnyíra, a déli falak kétolyan, a nyugatra néző torany hétharmad részében megmaradt.
Hasonlóképpen láthatók még a regölyi határ keleti részében régi sáncokban egy
szintén romokban heverő templom nyomai, a földdel egyenlővé lett falakkal. csupán a szenbély egy íve maradt meg. Mindkét templom védőszentje idők folyamán
feledésbe ment. - "E7.errl licenclaturát a múlt év Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepétől fogva admlnístrálja Farkas Mihály 33 éves, mískolcí születésű, aki még
kis korában Gyöngyösön lett kálvinistából katolíkussá. Gyónóképes hivő volt akkor Regölyben 205."
Az 1729. évben tartott egyházlátogatás okmányában a következő feljegyzés olvasható: " A legutóbb tartott Vízitatío ideje óta 1725-ben templom emeltetett a község középén egy kis dombon, tisztára fából, gerendákból, melyek sárral jól bekenettek. sbemesZleltettek, nádtetővel befedetett. E felett egy kis fatorony, melyben kis harangocska lóg; ez alatt van egy faoszlopon álló, deszkából ősszerótt kórus, amelyet négy üvegablak világít meg. A meanyezet deszkából paraszti munkával készült. A szószék a szentélyen kívül az északi oldalon kelet felé fordítva.
faoszloport áll. Az oltár a nép buzgóságából Szerit György vitéz és vértanú tiszteletére állítva, de egyházi szertartással felszentelve nincsen. Ez évben iskolamester
Csente György volt. aiki egyúttal templomatya és kurátor is."
Regöly első lelkipásztora Mássányí István. előbb ozorai plébános. A regölyiele
1725. év márciusának vége felé papot szerézvén és szerény kunyhót adva neki lakásul, plébániát állíttattak fel. Regölybs jövén, itt az üdv kenyerét kezdte megszegni. Itt magán aik szőlőt szerzett, rnelyet korai halála után a templomra hagyott.
Errol a szölőről mondja az 1729. évi Vizitator, hogy közvetlen utódja a1Jatt már
valósággal elvadult. Életét hamar bevégezte itt Regölyben. 1728. július 25-én az
akkori fatemplomban temettetett el.
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Az 1733. évi konskriptío (összeírás) még ezeket mondja: "A községerr kívül
egy völgyben egy régí templom elejének falai merednek, leülönben földig romokban hevernek a falak". Ugyanezen évben a plébános jövedelmct 130 forintban és
90 dénárban írattak össze. Iskolamester akkor Regölyben Tokodi András, 35 éves.
1742-ben a lélekszám 752 volt. Szente János 1745-ben augusztus hóban a zombai
plébániáról a regölyire helyeztetvén ki, lelj es erejével a szakályi templom
befejezésének szeritelte idejét.
Az 1753. évi Visítában említtetik, hogy a fatemplom már összedőléssel fényegetvén, a hívek szilárd anyagból másikat építettek, s már annyira haladt a munka, hogya következő évben abban Istentíszteletek lesznek tarthatök. Ez alkalommal mind a regölyiek, mind a Regölyhöz filitalisként tartozó szakályiak kijelentvén, hogy leülönösen téli időben egyik községből a másikba menní istentiszteletre
igen nehéz, kérték, hogy a leendő káplán mínden vasár- és ünnepnap előtt rnenjen ,flt Szakályba, három tál ételes és egy ítce boros vacsorát, másnapon pedig öt
tál ételes és egy itce boros ebédet biztosítva számára, a plébános jövedelmét ezért
3 kila őszi és 3 kila tavaszi gabonával javítják mindkét részről", tudniillik a regölyiek és a szakályíak, továbbá 50 forinttal, felét Szerit György-napkor, másik
felét SZIElIlt Mihály-napkor fizetve. A szakályiak ezenkívül még két kocsi szónát adnak és a kápláriszoba felállttásához a regölyiekkel egyenlően hozzáj árulnak. A plébáníatemplomhoz, mely 1753-ban már felépíttetett; a következő évben befejezve
leend, Eszterházy Pál Antal földesúr kegyúrként a szükséges faanyaggal és 100 forinttal járult. Ez a mai napig is fennálló templom 10 öl hosszú és 6 öl széles.
Bables József a vajszlói plébámíáról ide helyezve, 1750. november 23-án tett esküt.
Ezen plébános alatt az összedőléssel fenyegető fatemplom helyett új, szalard anyagból a mai templom készült, amely az 1765. december 22-én elhunyt buzgó lelkipásztornak sírul szolgált, 43 éves korában. 1742 körül Bedő György, majd 1753-han
Posta György volt az iskolamester.
Nemes János előbb zombai plébános, 1763 augusztusában foglalta el a regölyi
plébániát, szeptember l-én letevén a hivatali esküt. 1771 októberében Illyés
Mátyás ozorai provízor, vagyis intéző vádiratot ír ellene, hogya tanítóval és kocsisával állandóan vadászik a hercegi tilalmas erdőkben, bosszantja a hercegi vadászt, s a "regöill" orvvadászok fegyvereit is ő rejtegeti. Itt hivatkeznunk hel!
korábbi időkre, hogy ezt az esetet egészen megértsük. 1730-ig a lakosság "szabadon élte az erdőt", csak az említett évben tiltják ki a környékbelieket a 'famásitól Dombóvár-ig terjedő erdőből; addig adóztak is az erdőhasználatért, vaddisznóval. őzzel, császármadárral. 1730 után az egész környék nem győz. panaszkodni a vármegye vezetőinek, hogy az elszaporodott vadak tönkreteszik a termést,
még a földesúri kilencedet sem tudják nemegyszer megadni, viszont azt megkövetelik tőlük. S egy levágott husángért már büntetik öket. Az 1766-os ozorai ZU1dűlésnek is a helybeli pap volt egyik vezetője, és a simontornyai ferences barátok
bújtatták a zendülés egy másik, halálra keresett vezetőjét ... A Nemes János elleni per még tizenöt év múlva sem cS'endesültel: 1786. február 24-én Sopron megye alíspánia válaszol Tolna megye alispánjának, hogy Nemes János regölyi plébános tényleg Sopron rnegyeí születésű, nemesi származású, atyja Nemes Ig,víc
volt, ki a hosszú eljárás közben elhunyt. Nemes János további sorsát hadd mondia
el a regölyi plébánia története. - Miután 23 éven át volt e hely lelkipásztora,
1791. november 23-án a pellérdi plébániára nevezteteott ki, mely plébániát azonban betegsége mdatt már el nem foglalhatván, holtteste a pellérdi plébánosi címmel együtt regölyi földbe került, 1792. február 26-án, 62 éves korában. - Regöly
lakossága rebben az időben körülbelül 1600 lélek.
Vertles János a harmadik, ki a zombai plébánia éléről került Regölybe lelkipásztornak, 1792 november 23-án. LBüfi-ben kerületi esperes lesz, aki hivatalának minden tekintetben a legbuzgóbban megfelelt. Kitűnő szónok volt. Ezen plébános idejében 1811. szeprember 15-00 a plébántaház földig leégvén. óriási károkat
szenvedett, Oriásí tűzvész pusztított Regölyben. leégett 42 ház, a templom, a plébáni.a, valószínűleg az iskola is. Az akkori plébános, Vertles János esperes a következő (latin nyelvű) levélben számol be püspökének, Királv .Iózsefriek e nagy
szeren c setlens égről:
"Hogy mekkora lelkifájdalommal írom ezen levelemet, azokból, miket alázatosan elbaszélendő vagyok, teljesen meg fogja érteni Méltóságos uram, kinek alázatosan bejelenteni szándékozom, hogy a folyó szeptember hó 15-ike rám és híve-
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kila, kb. 83 liter, azaz 66 kilogramm.

imre nézve igen-Igen szeroncsétlen 'nap volt, Délelőtt 10 óra körül, mikor a nép a
templomban ístent.szteleten volt jelen (mert ez a gyászos nap vasárnap volt, Mária
neve napja), a templom és a plébániaház szomszédságában egyik ház istillójában
tűz ütött ki, s olyan irtózatos hevességgel terjedt el, hogy rövid idő lefolyása alatt
,12 lakóház és istállónak a hosszú szárazság miatt kiszáradt tetőzete lángra lobbant
és minden, ami bennük vagy mellettük volt, a károsultak jajveszélcelése között
hamuvá lett.
A plébániaház első két szebájából nem tudtam egyebet kímentení, mint jobb
ruhúimat, ágy és asztali fehérneműeket. E két szebának egész berendezése: 5 almárium, 4 asztal, 12 bőrszék, 1 kanapé, 1 fortepianó nevű zeneszarszám (zongora),
az összes asztali- czin- és üvegedények. melyek egy nagy szekrényben voltak elhelyezve, 3 kcrnónyfa ágy és rnínden, ami a többi szekrényben volt, ami csak a
falon függött, azon kivül, ami a legsajnálni valóbb, az összes könyvek, úgy a saját, mint az elődeimtől nagy mennyiségben hátra hagyott könyvek, az összes protokolumok (jegyzőkönyvek, feljegyzések) a régi anyakönyvekkel együtt, ezek mind,
részint a beégett ajtókon, részint az ablakokon keresztül betóduló lángok martaléka
l~t,
.
Házi népem szobája, a konyha és kamra, habár ajtók-ablakok el is égtek, épségben maradt; de körülbelül 200 mérő?" részint búza, részint kétszeres, s minden
ami a padlásori nagy mennyíségben felhalmozódva volt, hasonlóképpen az istállópadlúson elhelyezett 20 szekér széna, végül sok mínden, amiket hosszú volna elsorolni, a mindent megemésztő tűz martaléka lett.
A pillunatról-piflanatra mindíg hevesebben dúló tűzvész dühét meggátolni embarrleg lehetetlen volt, részint rnert a hosszú szárazság folytán a kutalk: majdnem
kiapadtak, részint, mivel ha még annyi víz lett volna is, az emberek saját egyernásuk megmontésére úgy szét szaladtak, hogy senki nem találkozott" aki a dühösen terjedő tűz fékezésére vállalkozott volna.
És így történt, hogy a torony magasságú lángnyelvek a templom tetőzetét,
bár elég magasan áll, nyaldosni kezdték, kigyulladt és égni kezdett, és a templomtetőzetének újra fedésére nagy költséggel beszerzett és a templom padlásán elraktározott hatvan ezer Iazsindely is lángra kapott s a lángok a toronyablakokon
át a harangokat tartó ge rendákba is belekaptak és így a bádoggal ízlésesen fedett
torony tető is leégett, és a belső tartógerendák vís elégvén. nagy robajjal ledőlt s
a csupasz falakon kívül a templom épületében egyéb nem maradt. Két harang
megolvadt, a három közül a középső valahogyan a toronyablakon kiesett s így
az érc legalább megmaradt, A toronyóra is lezúhant és összetörött.
Mivel pedig a torony összes lépcsői, deszkáf és egyéb fa alkatrészei égve a
kórusra nyíló toronyajtó elé zuhantak, az is rneggyu lladva, ismét a tűz a kóruson
lévő szép új orgonát is felgyújtotta, úgyhogy arinak még nvoma sem maradt.
Míndezekből, miket itt röviden elsoroltarn, bárki elképzelheti veszteségeink
nagyságát s az ezek folytán származott elkeseredésünket si meg lehet róla győződ
ve, hogy ezen rettenetes, nem tudni, kinek gonoszsága vagy hanyagsága míadt
támadt tűzvés;z·folytán az épületek részint összedőlvén. részint tetőzetüktől megIosztatván, a barmok elesége hamuvá válván, a gabona s egyéb, az életfenntartásra szükséges élelmiszerek részint megsemmísülvén, részint megromolván. valóban nem maradt más hátra, mint szeroncsétlen sorsunk felett síránkozni: s az ínség és egyéb nyomorúsággal még tovább küszködni... (Hit a levélíró plébános abban bizakodik, hogy a herceg kegyes lesz s őszre helyreállíttatja a plébániaházat).
Én addig egyik polgár házában húzódtam meg. Háznépem pedig a leégett plébáni aház falai közr maradt, melyriek puszta és nyitott padlasát az azóta majd
minderinap megeredő eső veri s így szegények nemcsak ha esik. hanem ha eláll
az e86, akkor is áznak s így éjjel-nappal sokat szenvednek.
.
Ilyein kemény megpróbáltatásnak kitéve, nyomorúságos és annál keservesebb,
az életem, mert előrehaladott korom (56 éves volt akkor) és fogyatékos egészségem azok elviselésére erőt .nern nyújtanak s így alig remélhetem. hogy amit e"
szerencsétlen tűzeset folytán ,elvesztettem,azt, tekintve ezen plébánia csekély javadalmát, valaha vísszaszerezhessem, s előbbi életszínvonalarrtat biztosíthassarn.,
Soha nem bővelkedtem földi javakban, nem is hajhásztam azokat sohasem,
megelegedtem egyszerű sorsommal, de viszont nem is szűkölködtem soha. Most pedig életern tisztességes és illendő fenntartásához szükségesekkel sem rendelkezem.
koldus és nyomorult vagyok. Vertles János, regölyi plébános kerületl esperes."
._ Egy pozsonyi mérö 02 és fél liter, azaz kb. 50 kilogramm.
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1836-ban újabb tűzvész pusztított Regölyben. melyet az akkori plébános, HeLászló, a következő szavakkal ír le: ,,1836-ik esztendő és annak. augusztus
30-Um ama szerencsétlen nap, melyen délután 6 órakor a plébániaház más 39
házzal porrá égett; egyebet az átkozott tűz végső nyomorúságnál. szükségnél
nem hagyott és kinek-kinek két szemeinél. melyekkel láthatja végsorsát és ínségét. E tűz pedig egy vigyázatlan pipázó, 27 éves férfitól eredt, ki tüzet tett pipájára és égve szénás partájába kivitte. Rettentő szél vala, mely a tüzes futamokat
ide s tova hordozta. Én alolírott e rémítö tűznek látója valék, és benne majd mindenern elemészté, élelrnemet, takarmányomat hamuvá teile. Házi bútoraimat félégetten kiszórta és haszon vehetetlenné tette a segítő emberkar. 16 esztendős plebános voltam akkor, új gazdává Lett! ... (Itt szegény előd kifakad a paptársak ellen, hogy nem segttették, de meg sem látogatták nagy bajában. Palkó István plébános megjegyzése.) Lássad ezért tíső (dicső) követőm. e plébáníában, bárki vagy,
micsoda a sacerdos? Öltözz te legalább lágyabb szívbe, és jobb lélekbe; tanulj
szeroncsétlen paptársadon szánakodni, ha szíved nyugodalmát kívánod. Tanuld
meg, hogy a mível ma másokat kínál a fene világ, ugyanavval holnap téged l~í
nálhat.
A károm neme: 150 kila búza, lÓD zsák csutás kukoríca, 40 kila zab, 5 kila
repce, 8 kila árpa, egy mázsa mínd fájn (finom) liszt, 2 zsák kenyérnek való liszt.
téli főzelékjeim. egyéb bútoraim. melyek a padlásori voltak. Semmi sem maradt.
Szobáim az ajtókról-ab1akokról beégtek. égett romlott fáját hagyták. Könyvcím. képeim feketékké lettek, Egy szóval, az Isten, arrlim volt, adta, az átkozott tűz elvette. így lettem, ami még nem voltam, szegénnyé, Még mindez nem elég az
bosszús egeknek: éppen akkor rajtunk a nagy marha dög! Legalább a mit a tűz
nem vihetett el, elvitte a dög. így lettünk. szegénnyekké és nyomorultaldeá a gazdag és vagyonos világban! Három jó fejős tehenem döglött meg ez esztendőben.
De még ez sem vala ölég: Míkor már a tűz megemésztett, a marhadög barmainktól
megfosztott, akkor abban az esztendőben a Cholera ránk jött, és megemésztett
közöttünk többeket. Lásd kegyes olvasó, hogy siralom völgyében lakunk, sírás a
hetünk, így tetszett az egekniek, hogy bűneinkért még e földön büntettessünk. ami.
meg is történt fejünkÖll1. Aldott az Úr szerit neve mindörökké amen."
Hegedús László 1786. június 21-én született Pápán. Miután Verttes János 1820.
szeptember 7-én elhunyt (az egypapi egyházra 50 forintot hagyományozott) Hegedűs László október 26-án regölyi plébánossa neveztetett ki, november lO-én teszi
le az esküt. Ezt a plebáníát három évtizeden át gondozván, 1850-ben az akkoriban
épült lengyeli gőztürdőbe ment egészségének helyreállítására, ahol szeptember 8án hirtelen halált halt 65 éves korában. Holttestét egy hosszú deszkaládába kettőleg
bepakolván, egy lengyeli svábnak adták át, hogy azt éjnek idején Regölybe szálIítsa, elhítetvén vele, hogy a Ládában különféle háztartási dolgok vannak; aki
reggel a regölyi plébánia házhoz megérkezett s megtudta. hogy a láda mit tartalmaz, bizony nagyot nézett! Holtteste a köztem etőben nyugszik. Fényes El€ik. ezt írja Regölyről 1848-50-ben írt Magyarország Geográphiai Szótára című művében: "Regöly régi magyar város Tolna megyében, a Kapós és Koppány vizei közt, regényes vidéken, 1938 katholikus, 25 héber lakossal, parochíával,
szentegyházzal, mely a város keleti részével együtt a Kapós és Köppány vizc-ktől
képezett félszigetben fekszik, Határát a természet gazdagon megajándékozta. Van
kövér szántóföldje, szép erdeje, hasznos legelője, nádasa, a közel lévő hegyeken
pedig jó bort termeszt. A Lakosok 107 egész úrbéri telket bírnak. A hozzátartozó
Somolyí pusztán egy régí gáth szeritegyháznak a völgyből csak tornya látszik ki.
Földesúr: herceg Eszterházy. Utolsó posta Nagy-Dorog, 3 mérföld."
1850-ben Szekszárdon följegyzik, hogy 23 regölyi honvédet "befogta1>:", vagyis
elvitték őket - valószínűleg Olaszországba ... A plébánia története így ír az iskola sorsáról s a további, többnyire tragikus eseményekről: 1819-oon, a levert szabadságharc után kolera pusztított az országban, így Regölyben is. Azon évben 133
volt a halottak száma, holott rendes körülmények között 45-50 a létszám. A 18;{ból 60 volt a kolera halott (epemirigy néven lettek bejegyezve). - 1855-ben 127
volt a halottak száma, vérhas, kolera és tífusz ernelte a halottak számát ily magasra. '. 1860-ban 105-00, 1866-ban. újra háború után 18G-an haltak meg a községben ...
Hogy az 1811. évi nagy tűzvész alkalmával az iskola is leégett-e, - valószínű.
annál is inkább, mert az 1828-as Vizitatio nem emel kifogást az iskola épülete
ellen, amiből nemrégi felújítására lehet következtetni. 1842-ben azonban már nagyon szomorú állapotba jutott az épület, úgyhogy alapos tatarozás lett volna szük-
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séges, arniről azonban a patrónus semmit sem akart tudni, a nép pedig szegény:
képtelen rá. Az épület folyton rosszabb és rosszabb állapotba jutott, a 60-as években
mát a lapok is megrovással írtak róla. Végre 1865-ben Girk püspök rábírta a községet új iskola építésére. Megígérték, - s 1866. év őszéri meg lehetett benne kezdeni a tanítást. Ezen iskolaépület két nagy, tégíával padlózott tanteremből állott,
köztük egy keskeny folyosóval, rnelyre a tantermek ajtajai nyíltak, és a rnesterlakásból. A mcsternek volt 3 Iakószobája, egy konyhája, kamrája és egy cselédszobája, A szobák és a konyha 'egyelőszobára nyíltak, ugyanoda nyílt a segédtanító kJi.s udvari szobája is.
1872. július 15-Éln óriási jégverés pusztított Regölyben. melyet az akkori plébános Németh Púl következőképpen jegyzett föl: "Dicsértessék a Jézus szerit neve! 1872. év július 15-ike (apostolok oszlása napja) szomorú emlékezetű nap Regöly
községre nézve, mere ember emlékezet óta nem tapasztaltatott olyan iszonyú vihar, mely házakon, kerteken és a község körül elterülő termőföldeken oly magy
rnérvű pusztítást okozott volna, mint a fentebb [elzett napon kitört [égvihar,
Ugyanis fél hétre alkonyatkor, déllcelet, Csernyéd puszta felől oly hirtelenséggel
lepettünk meg e nem várt elemi csapás által, mely csaknem ökölnagyságú jégdarabokat hullatott, hogy a földeken kint levők menekülésre időt nem nverhetvén,
véres fejekkel. kezekkel, a Legnagyobb életveszély kőzt tértek haza. Templomunk
déli részének ablalmin egy üvegtábla sem maradt épen. Kert jeink olyan csupasz
képet mutatnak, nuntha sáska sereg tarolta volna le, gyümölcsfaink a nagy jégdarabok súlyos csapásai következtében meghámlottak, házaink cserépfedelei délfelől mind Ieverettek, bozót földjeink. melyek bő terméssel kecsegtettek, egészen
mcgsemmasültok, Több ezrekre menő kárt szenvedtünk, csak az az egy vigasztalásunk maradt, hogy gabonáink már mind bctakarítva, képékben feküdt. Az Úr,
aki sújtott, áldott is, a ki elvett, hagyott is. Áldott legyen szent neve!"
1873-ban elkövette a község azt a meggondolatlanságot, hogy mível az UnI.
évben leégett bádogtornyos templom helyett a kegyúr csak egyszerű téglatornyot
csináltatott, s ez a község lakosaínak nem tetszett, míkor 1873-ban értesültek, hogy
a hercegi számtartóság a templom tornyának kijavítására 790 forintot irányzott
elő, egy nyilatkozatot csatoltak kérelmükhöz. hogy ha ezt a 790 forintot átengedik
a községnek. a község még a magáéból is tesz hozzá s egy díszes bádogtetőt fog
csináltatní és ennek fejébern Lemond rnínden toronyjavítási igényről a kegyurasággal szemben, a most építeni szándékolt bádogtoronynak fönntartása is örök időkre
ezen római katolikus hitközség gondja és kötelessége leend. 1873. szeptember 10.
Aláírva az esküdtek és községí képviselők, jegyző, plébános és Forster szolgabíró
által. 1874-ben himlő szedte ártatlan kis áldozatait, szám szermt 80 kisgyermeket
ragadott el a rettenetes járvány; ez évben 162 volt a halottak száma.
Szemenyel Mihály 1874 végén a naki plébániát a regölyivel cserélte föL Buzgóságát hirdeti az irgalmas nővérek zárdaja (mely egyben leányískola lett),
melyért éveken át koldult, harcolt, áldozott. A temetői kápolna is az ő fáradozásának eredménye. Irodalmilag is működött. Sok egyházi ének, amely
ma is közszájon forog, tőle való. Sokat zarándokolt, Szentföldön, Rómában, Lourdes-ban, Lorettóban, melyekről kis könyvecskéket adotit k.i. 33 éven át volt Regöly
lelkipásztora. 1908. február Ifi-ám csendesen elszenderült, holtteste az általa emelt
temetői kápolna alatt levő sírboltban fekszik.
,,1914. július 26-án vasárnap délután megszólalt az utcákon a községí őr dobja. Soha vasárnap nem doboltak. A nép összerezzent, nagy dolog lehet! Csakugyan:
a mozgosítást dobolták: még ma vagy holnap reggel a 44-esek és 17-esek bevonuljanak. A dobszó előtit óriási förgeteg, vihar és felhőszakadás vonult végig a
határon: a keresztbe rakott gabonát úgy széthordta, kavarta, hogy valig vagy sehogyan se tudták összeszedni. Ez volt a háború nyítánya. Négy év! Belefásult
mindcnkí, hadbavonult éppúgy mínt az itthonmaradottak. A hadvezetőség rátette
kezét harangjainkra is. Kitörölhetet1enüil él mindnyájunk emlékezetében 1916. november 7-e. Fagyos, deres, hideg idő volt, de az egész község népe ott szorongott,
fagvoskodotta templom dombon, nézte könnybe lábadt szemrnel, míkor 1071 fontos,
Szent Vendel képpel díszített, Regöly város 1854 feliratú harangunkat Ietaszítottak a toronyból. azt a szép szavú, messze híres harangunkat meg azt a másikat, a
74'; f:> félJ. fontosat. ennek felírása volt: In honorem Sanctorum Joannis et Pauli
devotus populus oppidi regöllensis anno 1815. (Szent János és Pál tiszteletére Regöly városnak buzgó közönsége az 1815. évben.) Két oldalán Szerit Pál és Keresztelő János képe ... Az Ifll L, évi tűzvész után úgy látszik 4 évre rá szerelték be
csak a harangokat. Mikor a két drága harangunkat (meg a temető-kápolna ha-
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rangját, s a zárda kis harangjait is) felvirágzott kocsira tették, hogy a szakalyi állomásra vigyék, a nép hangos zokogása és kísérete mellett vittük, éln karingben.
stólában, rnint két kedves halottat, a regölyi állomásig, ahol néhány meghatott szóval elbucsúztattam a távozó harangokat.
Mikor a rákövetkező évben, 1917. november 20-án elvitték darabokra törve
a hamladik 240 kilogrammos harangunkat is, már olyan fásultak voltunk, hogy fel
se vettük. Maradt a kis lélekharang, s evvel voltunk 1922 augusztusáig. Lélekháranggal fogadtuk a püspököt !
1917. május 2-án délelőtt II órakor a régi vásártéren kis gyermekek gyufával
játszva tüzet raktak, mely csakhamar elhatalrnasodva, a vásártérről átcsapott a
Külső utca házaira és a Mező utca több házát is elhamvasztotta, úgy hogy 25 lakóház és istálló lett a tűz martalékává. Többen a károsultak közül hadba vonulván, nem is gyanították, hogy idehaza családjuk hajléktalan lett. 1918. március
16-án kiszedték új ergonánk sípjait is, azokra is szükség lett!
A harctéren estek el: 45-en.
Háborús kórházakban haltak meg: IS-al.'l.
Harctéren szerzett betegség folytán itthon haltak meg: ID-en. Lehet, hogy a
névsor nem teljes, de legalább a nagy többség neve meg van örökítve, mint a
világháború regölyi áldozatai.
A születések száma 1845-ben: 139.
A születések száma 1930-ban: 49.
Adná Isten, hogy az 1930-iki bejegyzéstől fogva a születésí számok újból emelkedő irányt mutatnának! Az idéin, 1930. augusztus havában bedőlt az istálló fala,
szerencsere jószágban nem esett kár, 200 pengő költséggel megcsináltattam a beomlott hitvány termésfalat új téglábol a magam költségén. Ki fogja ezt nekem
megtéríteni ? így áll a kegyúri kötelezettség!"
Eddig Palkó István plébános lejegyzése. Meghalt 1933. január ID-én, hosszan
tartó, súlyos betegség, 27 évi regölyi lelkipásztorkodás után, 66 éves korában. 1.906tól a beteg Szemenyel Mihály vikáriusa, tehát ettől az időtől fogva itt működött.
Utána egyre szűkszavúbbak a bejegyzések:
Eszterházy László kegyúr és családja 1941-ben leköltözött Budapestről Majsa pusztára.
Ezután még egy magányos mondat, a megkönnyebbülés sóhaja. A falut elkerülték a pusztító harcok, csak mellette, körülötte villámlott föl és dübörgött el a
század második nagy háborújának utolsó felvonása. Talán a távoli villanásokat
nézve, a távolodó morajlást hallgatva, írta le az akkori plébános e rövid mondatot :
1944 végén a front átment Regöly felett.

GALAMBOS FERENC

EGY LELKiPáSZTOR ÉS NÉPNEYELÖ II XVIII. SZáZIDBaN
A török uralom a pécsi egyházmegye számára teljes pusztulást jelentett. 1686··
87 hozta meg a felszabadulást. Az anyagi és erkölcsi romok eltakarttásából és az
újjáépítésból az egyház is vállalta a ráeső részt. E munka jó része a falusi papság vállán nyugodott. A pécsi egyházmegye abban a szerenesés helyzetben van,
hogy egyik papja, Wink~er Mihály részletes feljegyzéseket készített 56 évi lelkipásztori működéséről, és ezek nyomán felvázolhatjuk az akkori idők anyagi, szellemi és lelki sívárságát, de az újjáépítés lassú, felfelé ívelő vonalát is.
Winkler Mihály Kőszégen született 1729. szeptember 7-én és Gödrén halt meg
1810. március 2-án. Szüleit hároméves korában elvesztette; a nagynénje vette magához. Vele együtt Egerbe költözött nagybátyjához, aki ott mint kőművesmester
dolgozott. Itt és Pesten végezte el középí skolá it, Pécsett meg a teológiát. 173'1.
január 13-án szentelték pappá. Három évig káplánkodott (Magyar) Széken. 175759 közt első ízben vezette a gödrei plébániát, majd tíz évig Szakadáton volt plébános. Ezt követte húszévi plébánosi működése Bonyhádori (1769-89). Onnan tért
vissza Gödrére haláláig.
Papi működéso kezdetén Tolnában, Baranyában már 20-30 év telt el az, újjáépítés óta. Eredményes lelkipásztori munka folytatásához szükségesnek tartotta a hí-

106

vek múlt jának ismeretét. "Az öregektől szorgalmasan érdeklődtem. Majd csodálkozással fogjátok (utódaim) tőlem megtudní, mílyen erkölcsű és szokású nép lakott
itt a régi időkben... öreg berényi magyaroktól, akik Simontornya 1687-ben bekövetkezett felszabadulása idején már itt éltek, tudom: Tevel kivébelével itt körös-körül Pincehelyíg, Kísszékelyig, Simontornyáig, sőt Szokszárdig nem volt falu.
Már hosszú ideje lakatlan pusztaság volt. A berényi öreg magyar-ok mondják, hogy
ők ebből a lakatlan pusztaságból nagy hasznot húztak, mert sertéseik ott híztak,
l\'lindenféle ,gyümölcsfa szabadon tenyészett földigérő ágakkal, tele gyümölccsel. A
disznóknak fel sem kellett emelni.ök fejüket, csak úgy szedték le az ágakról. De
a betelepítés után ettől a szerencsétől elestek ... A kevés magyar lakosság lelkipásztori ellátása még jó ideig nyomorúságos volt. Pap helyett Iicentiátus-tanító műkö
dött köztük ... Vasámapokon ún. .könvörgóst' tartott nekik és prédikációs könyvből felolvasott ... Nagyobb ünnepeken körmenetben járták körül a volt ráctemplom romjait."
Különböző német tartományokból jött a Winklertől "Neo-Hungarus"-nak nevezett új lakosság. Még az ő idejében is gvökértelen volt, és a megélhetésért folytatott nehéz küzdelmet. Ilyen szegény hívek közt a pap is csak szegényesen élhetett. Első gödrei éveiről írja: "A mcstant plébánia alatt mintegy 60 lépésnyire
dé lre állt a pap nyomorúságos vlskója. Kis kunyhószerű helyiség volt ez, melynek
sem deszkapadlója. sem rendes mennyezete nem volt. Alul földes padló, felül vastagabb botokon nyugvó sárburkolat. malvet pókhálók díszítettek. Ha jobban kívánod elképzelni, mcn] el kisebb faluba és ott keresd meg a disznópásztor nyomorúságos kalibáját: hát ilyen volt Gödrén 1745-t61 az első papok lakhelye. A
helyiség ajtaját fakilincs nyitotta, és ha a plébános valahová el akart menní, kétkraicáros lakat őr izt« minden kincsét. De fában gazdag volt. Ugyanis a kunyhó
íölríbö] kiúJló f'atuskók közepette állt. Ha esténkint sétálni kívánt, ez alig történhetett megsebesülés nélkül, ha csak nem vitt magával mécsest."

PAP ÉS HíVEI. "Ez a nép nagyon beleillett ebbe a környezetbe, mert nyelve
is, szokúsu] is durvák... Mikor ide érkeztem. az volt az érzésem, hogy félbarbár
emberek kö:.:é jutottam." Ezt német híveiről mondja, A Gödre környékén lévő magyar települések népét egy prédikációban így jellemzi: " ... Ugye, ha a kaposvári
vagy a pécsi börtönbe benéznétek. látnátok, hogy azok tele vannak nációbelieitekkel! Ettől él szégyentől szerotnélek megszabadítand benneteket." Feljegyzéseiből
megismerjük él nép sok babonás szokását, vallási tudatlanságát, nemegyszer botrányos vi s C'1'l..cdését.
Az újjátelepítés mozgalrnas éveiben rendszeres lelkipásztorkodás még nem folyt.
fl. paphiány is igen nagy volt. De Winklert már Klimó György, az egyházmegye
legnagyobb püspöke (1751-77) szentelte pappá, aki a szó szoros értelmében újjáépítette él püspökséget, mcgszervczte az egyházi közigazgatást és szorgalrnazta a komoly lclk ípásztorkodást. Winkler "nagy püspöke" példája nyomán, de saját belső meggyőződésétől is indítva, hozzálátott a lelki ugar feltőréséhez.
Eszközei nem rendkívüli el, : szentmíse, prédikáció, hitoktatás. De rendkívüli
mélységes hite, fúrndhatatlansága és felelősségérzése. "lVIikür a papi hivatást választottam, címeremben két kulcsot, egy pásztorbotot és egy égő fáklyát helyeztem, jelk épül, hogy báránykáírnat éjjel-tiappal őrizni kívánom" - írja élete vége felé. A prúdík.álást oly fontos kötelességnek tartotta, hogy soha el nem hagytél. A prédikációra külön kifejezése volt: híveit "Isten igéjével táplálja", illetve
Isten igéjével ,,legelteti nyáját". Bámulatosan ismeri a szeritírást és prédikációi
szontírasí alapokon nyugszanak. De helyet kapnak a Szentatyák, a zsinatok és az
éJetbö], meg nagy szónokok műveíből vett példák is. Mikor a haldokló apari plébános ágvánú] annak káplánja Winklerre mutatva azt kérdezte tőle: "Ismeri-e őt?"
- "Hogyne ismerném - felelte -, ő az a szónok, ilki nem kendőzí el az igazságot!" Prédikálúsát ő maga így jellemzi: "Adgig dörögtem. míg föléjük kerekedtem."
Külön nehézséget jelentett, hogy kétnyelvű nép ,állt szószéke alatt. A németek hívei voltak, a magyarak más plébániákról jöttek. Hogy sokan jöttek és mindig többen, azt bizonyítja, hogy kitűnő szónok volt, de jó orgánummal is rendelkezett. Végső betegségében írja: "Lábra sem tudok állni, de felső testem oly robusztus, hogy 40 évesnek sincs erősebb mel1e a prédikáláshoz. pedig már 77 éves
vagyok,' Kétnyelvű prédikálásából nehézségek is származtak, és hívei féltékenységgel néztek az "idegenekre". "Megsajnáltam a magyar híveket és mindjárt ideérkezésemkor megkezdtem a magyar prédikálást: míse előtt németül, rníse után
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magyarul." Mível hívei szemére vetették, hogy nem szeretí saját híveit, külön beszédben magyarázta meg felfogásuk helytelenségét, Bizonyos napokon olyan sokan
jöttek, hogy a gödreiek így nyilatkoztak: 'JHa esperesünk még soká nálunk marad,
valóságos búcsújáróhely lesz Gödréből." Jgy a kaposvárlak sem sajnálták a három órai utat, pedig plébánosuk igyekezett őket visszatartani.
Ilyen eredményt csak azért tudott elérni, mivel a prédikálásról igen magasztos felfogása volt. Utódjának írja: "Bármikor szándékozol a néphez szólni, borulj
le a Keresztrefeszített előtt, keltsd fel magadban a bánatot és mondjad : Uram.
világosítsd fel szívemet, irányítsd szavamat, hogy dicsőségedre teliessek ma valamit; hallgatóimban szítsd lángra a szeretet tüzét. - Gyakorlati szempontból igen
hasznosnak látszik, hogy a szónok elmélkedésével először önmagát indítsa meg
azzal az anyaggal, mellyel másokat szándékozik megindítani: így szívből szívbe
ömlik."
A gyerekekkel való törődést hasonlóan igen fontosnak tartotta. "Az iskolúban
sokat foglalkoztam velük." Szerette volna vasárnap délután a külközségekből is a
plébániatemplomba berendolmi a gyerekeket. De be kellett látnia, hogy kétszer egy
nap: délelőtt mísére, délután meg hitoktatásra bejönnlök túlságosan megerőltető.
A már említett magyar híveknek szóló beszédéből tudjuk: "Gyerekei,tek Isten félelme nélkül nőnek fel, nem csoda, ha felnőtt korban mindenféle bűnbe rohannak ...
Pedig nemde háziamban oktattam gyerekeiteket több órán át is ... Amint az édesanya gyerekeinek pelenkáit a folyosón szárítja, így lógtak gyerekeitek kapcáí folyosómon, szobám meg megtelt lábuk szagával ..."
Végül az Oltáriszentségről nevezett társulat segítségével elérte, hogy a szakadátí plébánián míndenkí szentrnisóre járt. Üjhold vasárnapokon annyi volt a gyónó, hogy szombaton délután 4-g-ig, vasárnap reggel meg 5-ID-ig gyóntatott. Bonyhádon ugyanúgy fáradhatatlanul dolgozott. De itt más volt a környezet: sok protestáns élt a faluban és kb. 700 zsidó vallású lakos. Közben, II. József uralkodása
alatt, más szelek fújtak, Winkler azonban még mindig szakadátí mércével mért,
és mível a bonyhádlak buzgósága nagyon aláhagyott, húsz év után csalódottan
lemondott a javadalomról. A nagy paphiány miatt Eszterházy Pál püspök kén":
sére mégis elvállalta a gödrei plébániát, ahol 30 évvel azelőtt már működött,
De hiába rnenekült el Bonyhádról. a korszellem elől nem tudott elmenekülni.
"Nem tudom, Szerit Ambrus kora volt-e romlotiabb vagy a mostani? - fakad ki.
- Akkor, ha tagadták is Krísztus istenségét, Isten létezését mégsom vonták kétségbe." Másutt: "Isten segítségével eddig sikerült híveimet megőrízr», hogya szornbatí böjtöt megtartsák. De most hamarosan megszűník ez a jámborság. Ugyanis a
földesúr, más világfialc módjára, mínden szombaton húst eszik, Az intéző követi
példáját, és minden valannire való ispán kötelességének tartja, hogy ne maradjon
el mögöttük. Nem kétséges, hogy a konyhaszemélyzet is követi őket, és rajtuk keresztül a faíu népe." A templombajárást így jellemzi: "Amint ritkaság a fehér veréb, olyan ritkaság nemesembert rózsafüzérrel a templomban Iátní."
A papságról: "Ha fiatal papoknak arról beszélek, hogyan éltek azelőtt a papok és mínt tartották meg a szerit kánonokat, azt felelik: ostobák voltak, Idősebb
papok hagyatékában fenyítöeszközöket, cilíciumokat találtam, Mít találunk fiatal
papok halála után, arról a szomorúság míatt inkább hallgato'k. A régi közmondás
szerint: ha aranyból vannak a kelyhek, akkor fából a papok; de ha fából vanna],
a kelyhek, akkor aranyból a papok! Most nincsenek ugyan aranyból a kelyhek, de
a papok bizony fából vannak l"
Ismételten elöljáróihoz fordult és kér te, jelentsék a helyzetet Rómába. Mivel
süket fülekre talált, 1800. november 7-én személyesen írt hosszú levelet VII. Pius
pápának. Választ is kapott, de levelét itthon rossz néven vették tőle. A vallás
helyzetéről és a papok kongruajáról a királynak is írt, .,mert lelkem nagy együttérzése és saját üdvösségem 'elvesztésének veszélye gyötör, ha nem Iújom meg a
harsonát a közeledő veszélyre való figyelmeztetésként." Vagy rnint Fuchs egri
érseknek írja: "Azért akartam ezeket alázatosan figyelmébe ajánlarn. ha a farkas talán ott is be akarna törní Krlsztus aklába. én mint kiskutya az ajtónál
ugatok, hogy a pásztor siessen nyája segítségére."
ALKOTÁSAI: TEMPLOMOK. A gödrej plébánia tulajdonában van egy Wínkler:t ábrázoló festmény: arcáról, leülőnösen szeméből mélységes hit és szílárd meggyőződés árad. Kezei közt ~is zsákocskát tart, mely felül nyitott, alul lyukas. Ez
a zsákocska szímbolízálja Winkler papi életét. "Amit oltári szolgálatom révén kaptam, Igyekeztem az oltárra visszahelyezní.' Diákévei alatt épültek Eger és Pest
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barokk templomai. Fiatal korában látta Klímó püspök nagyvonalú építkezéseit
cgyházmegyeszcrt(',. De azt is tapasztalta, hogy a falvak benépesítése idején vályogból, vertralból és fából épült templomok, kápolnák már használhatatlanokká váltak. Elviselhetetlennek tartotta, hogy az istentisztelet ilyen méltatlan helyeken Likalon egy szatócs-üzletben - folyjon. Élete folyamán négy templomot épített: a
szakaclátí négy, a gödrei hét, a bikali öt, a bonyhádi építése tiz€il1egy évig tartott.
A bonyhádiak éppen azért hívták meg Winklert az Egyházi Hatóság tudtával plébánosnak, mert ismerték szakadáti működésétés templomépítését. Levelükben hangsúlyozvúk ; "Nekünk míndenünk megvan már, csupán az építtető gazda hiányzik."
Fcljegyzéseiből látjuk, mi várt erre az "építtető gazdára." A munka többször megakadt, Hihetetlen lelkierőre és bizalomra volt szükség, hogy ne hagyja magát a
nchézség:ektől legyőzetni. "Mi:ndebből láthatod. kedves olvasó, hogy az egész építkezés ideje alatt keserű gondok közt vergödtem. Ha tréfálkeznom szabad, gyakran mondtam és újra ismétlem: ha valakinek rosszat akarsz kívánni, akkor mondd
neki, építsen templomot Bonyhádon l" "Bár ezer nehézség közt épült fel a tempkm, mégis Isten gondviselését látom a nehézségekben: ezek ugyanis, bölcsen megakadúlyozták az építés gyors folytatását. Különben sohasem tudtam volna ilyen
nagyot tS szepet építeni. Mivel azonban annyiszor megakadtam. mindig többet
tudtarn jövedelmemből félrerakm és a nagyszerű művet végül is szerencsésen be.lejezni."
"IS.PlTÁK". Bonyhádról való távozásakor ezt írta a Históriába: "Vedd védelmedbe, Uram, a kórházat is, melyet színtén egyedül csak irántad való szeretetből
emeltem és tehetségemhez képest dotált am. Mert a szegényekben téged imádlak
éi; tisztellek, Krísztusom,"
A török után háromnegyed századnak kellett elmúlnia, míg az államhatalom
intézményesen kezdett a szegényüggyel foglalkozni. "Bonyhádi plébános koromban gyakran hívtak elhagyott, szegény betegek papi ellátására. Ezeiket nemegyszer
csűrökben. rossz istállókban találtam, ahol nemsokára a nélkülözéstől és hidegtől
elpusztultak." Már 1774-ben elhatározta, hogy ilyen szegények és betjegek részére monhelyet (Spi tal) építtet, "hogy a szegények ne az utcán, szabad ég alatt haljanak meg, amint hat nappal ezelőtt is történt" - mondta egy prédikációjában.
Valószínűleg a bonyhádi zsidó lakosság példája is hatott rá. Miután bonyhádi
"ispitája" már elkészült, egy prédikációban, melyben a szegényeket a hívek jóindulatába ajánlotta, azt mondta: "A helybeli zsidók szegényeik számára kórházat létesítettek. Ebben gondoskodnak is róluk, De nemcsak a helybellekről. hanem idegenekről is. Pedig egynek sincs saját háza, mind házbérbern lakik, Ennek ellenére szegényeik számára is béreltek egy házat, közösen firetik a bért, csakhogy
ellássák őket." 1781-ben a plébániaházat tűzvész pusztította el. Mégsem plébánialakot, hanem menhelyet épít. Az ő lakása olyan, hogy csak "borbélyműhelynek
neveznéd. De meghalni ez is jó lesz. Bízom, hogy Isten ezért megadja nekem a2J
örök hajlékot."
Ugyanilyen "ispitát" kezdett építeni Kaposvárott. ahol a Szeritkereszt kápolna mel.l ett kapott Eszterházy hercegtől telket. Itt is igen sok akadály állta. útját.
Kaposvár népe először lelkesen felkarolta a tervet és ingyen kézinapszámot ígért
az építkezési munkákhoz, de aztán visszavonta ígéretét. Winkler nem adta fel tervét. "Ha ők nem is maradtak hűek szavukhoz, én megtartom az enyémet, Míndent készpénzben fizetek majd. De az érdemek, melyeket az építkezés folyamán
szerezhettek volna, az enyéim maradnak." A ház hét évig épült. A bejárati kapu
[ölé az irgalmas szamaritánus képét festtette. "De sem a kórházon belül, sem azon
kívül ne lehessen nevemet látni, mintha én volnék az alapító. Nem vagyok az!
Isten az, aki mínden jónak szerzője." Mindkét ispítának volt orvosa, és házi törvények szabályozták a belső rendet.
ISKOLÁK. Somogy megyében és Kaposvár városában a XVIII. század vége
felé mind érezhetőbben jelentkezett az óhaj "latin iskola" gimnázium felállítása iránt. A Helytartótanács azonban határozottan úgy nyilatkozott, hogy nem szá- ~
míthatnak anyagi támogatásra az állam részéről, a szűkséges pénzt maguknak kell elő
teremtonlök A próbálkozások rníntegy húsz évig teljesen eredménytelenek voltak, A latin iskola ügye csak akkor mozdult ki a holtpontról, amikor Winkler Mihály, mint
a Baranya mogyeí Gödre plébánosa "együtt érzett Somogy megyével és tehetségéhez képest megindította az iskolát". 1805. március 15-én levélben fordult a megyei közgyűléshez.: "Buzgó vallásosságuk miatt nagy szerétettel viseltetem a kaposvárlak iránt, és ennek további nyilvánvaló bizonyítékát szerétném adni. Sze-
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retmém magam teljesen kimeríteni és Isten segítségében bízva 4000 Ft-ot ajárrlok
föl azzal a feltétellel. hogy még ebben az évben Mindenszentek ünnepéig keresnek egy szerzetes vagy világi papot, aki Orammattkát és Syntaxist tanít majd .
Ha nem találnak, abba is beleegyezem, hogy [óerkölcsű világi ember tanítson .
Nagyon is jól tudom, nemcsak a kaposváriak, hanem az egész megve szeretné, hogy
ilyen iskola létesüljön." Stephaics István megyeí jegyző a közgyűlés megbízásából
válaszol Winklernek : "A Közgyűlés nevében hálásan megköszönöm Főtisztelendő
séged nagyvonalú cselekedetét és közvetítern a szegény szülők háláját. Ezzel ugyanis kiérdemli örökké tartó hálánkat: nemcsak kórházat emelt szegényeinknek. hanem kegyes volt a gimnáziumot is gazdag alapítvánnyal ellátni."
Vály János, Eszterházy herceg fiskál isa, aki az ispita létrejöttében is jobbkeze
volt Wínklernek, ebben az új kezdeményezésben is lelkesen segítette. Erre azért
is szükség volt, mível Winkler ez év májusában megbetegedett, többé fel sem
kelt és az ügyben személyesen már el nem járhatott. 1305-ben még nem indult
meg a tanítás, de 1306. augusztus 26-án írt levelében már örömét fejezi ki, hogy
Strehlitz Jakab megegyezett a kaposváriakkal fizetéséről és vállalta a Principia
és Grammatica tanítását. Hálatelt szívvel jegyzi fel: "Isten segítségével a kaposvári iskolát Illetően elértem célornat. November 5-én a templomban megtartották a Veni Sanctét, majd Varga István orvos, mint az iskola igazgatója és a város elöljárói rábízták az if'júságot tanárára."
Az elrsmertetés tövises útján is elkísérte Winkler a fiatal iskolát. Ismételten
írt Paintner Mihálynak, az iskolák országos igazgatójúnak. így 1306. december 4én: "Kegyeskedjék ezt a kis grammatikai iskolát továbbra is védelmébe venni. Ha
nem is volna senki, aki fejlesztése érdekében kinyújtja kezét, de ne is lehessen
senki, aki abban megakadályozza. És akkor itt már nem lesz igaz, amit eddig
Somogyról mindenfelé szavaltak: Somogyban somot, mogyorót eleget ehetsz, de a
Tudományból keveset vehetsz. Mivel nincsen már reményem, hogy az iskola életemben kezdje meg felvirágzását, alázatosan kérem, ölelje keblére, védje, s ha lehet segítse ügyét előbbre."
Winklernek igen értékes éremgyűjteménye volt. Mikor II. Ferenc király intézkedésére a szerzetesek visszatérhettek kolostoraikba és újra átvehették a gimnáziumok vezetését, ez a tény oly nagy örömöt jelentett Winkler számára, hogy
1302. augusztus 20-,án felajánlotta gyűjteményet a Pesti Tudományegyetem céljára. Stiptics Alajos pesti professzornak írta ebben az ügyben: "Az éremgyűjté
ményen kívül van két igen régi magyar imakönyvem is. Írásuk igen nehezen olvasható. Bizonyos különleges hungarizmus van benne, Valamikor apácazárdában
használták. Amint kitűnik, apáca állította össze apácák számára. Vagy ha férfi
állitotta össze, apácáknak szánta. - Pergamentrc irt igen régi német imakönyvem
is van. 1331 és 1421-ből származó latin okleveleim is vannak ... Ami a felsoroltakból az Egyetemnek kell, akár az egészet is, rendcllcczésóre bocsátom."
íRASAI. Hat kéziratos rnűve és egy kínyomtatott könyve maradt ránk. Első
és legfontosabb kézirata 160 elmélkedést tartalmaz. Ezek formálták olyanná, amilyennek a fentiekben megismertük. 1050 lapos latin nyelvű Példatára háromévi
gyűjtésének eredménye. Ezek is magyarázzák, hogy egyszerű híveinek oly hatásosan tudott prédikálni. - Hatalmas munka van A ezakadáti plébánta családfája cimű
latin kéziratban, mely 104 család összes leszármazottait rajzolja be kisebb és nagyobb fák ágaiba. - A Máftéah kulcs németül tudó érdeklődők számára. Segítséget nyújt, hogyan lehet megtanulni a jiddis nyelv írott és nyomtatott betűkkel
való olvasását. 239 lap jiddis és német nyelven, - Az Ein Gesprách. Dialógus
egy keresztény és egy zsidó ember közt, több mint ezer lap jiddis és német nyelven. Winkler Bonyhádori a zsidó lakosságtól megtanulta a jiddis nyelvet és tökéletesen a hébert is. Megismerte a zsidó nép gondolkozásat és kutatta azokat az
okokat, amelyek elzárják előle a keresztény hitre való térés lehetőséget, Úgy látta, hogy a közkézen forgó talmudista könyvek ennek okozói. Enekkel foglalkozik ebben a művében. 75 lap az a kézirata, melyben felteszi a kérdést: Vajon nem Abmhám utódaitól származik-e a magyar nép? - Kinyomatott könyvének címe: Epistola ad omnes Judaeos (Levél mínden zsidóhoz). 54 lap terjedelmű, jiddis-héberlatin nyelven. Azt akarta megtudni vele, vajon számíthat-e Di,alógus olvasóközönségre, Mondanivalójának előadására a levél kötetlen formáját választotta. Úgy látszik, könyvecskéje nem talált megfelelő visszhangra, mert nagy műve kézirat maradt. A kinyomtatott könyvecskéből is csak két példány maradt ránk.
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"BŰN ÉS JÖCSELEKEDET?" Winkler "kilógott a sorból", Ezt rossz néven vették tőle. Miért saját pénzén építtetett templomokat? A földesurak kötelessége,
hogy alattvalóik részére megépítsék Isten házát. A papok Ieltételezték róla, hogy
paptársai megszégvenítése volt a célja: pedig ellenkezőleg: "azt az általánosan elterjedt véleményt akartam megváltoztatni. hogy a papok mind pénzéhesek, kapzsiak és harácsolók". Csendesen csak plébániája históriájának panaszkodott: .,Nekem elég, hogy Isten segítségemre van törekvéseim megvalósításában. Az emberek
gondoljanak, amit akarnak, nem keresem dicséretüket, inkább megvetésüket."
Tíz évvel később már kis keserűséget vélünk szavaiból kihallani: "Istenem,
hát bűn a te dicsőségedre és a közjó javára jót tenni? Ha jövedelmemet laikus
cimborák megvendégelésére. kártvacsatákra, kockaiátékra fordítanám. ha lakásomat újabb és újabb színekkel klfostetném, és vég,ül, ha Krisztus örökségét rokonaim gazdagításéra használnám. kedves lennék paptársaim előtt. Ha ők Se tették volna míndezt, nom lenne a papi állás és hivatás megvetés tárgya! így van:
egy gooosztev{) könnyebben talál védelmezőre, mint a jótevő' De azért időközben
teljesen elmúlt a keserüségem."
Sokat zaklatták, honnan van a pénze sok alkotására? A legképtelenebb feltételezésekkel álltak elő. meg is ráualmazták, Esztcrházv Pál püspök is faggatta.
..Felelet helvett újammal az ég felé mutattam. Mert Isten a tanúm. amit eddig
Isten dic,.ős",gére'költöttom. nem gazdag katonatiszttől. még kevésbé az ördögtől szeréztem. nem is találtam kincset a földben, hanem minden egyházi javadalmamból származott és Isten áldása volt rajta."
A pALYA VÉGE. 1805 májusában először, novemberében másodszor esett el
szobájában. Valószínűleg csípőficammal került ágyba, melyből már soha nem is
kelt fel. "Most ballábam is rettenetesen fáj, de megcsókolom mankóímat, Uram.
Eddig segítségeddel vidáman fogadtam a fájdalmakat; növeld öket, csak ne hagyjon el kegyelmed," "Alig van reményem, hogy egészségem egészen helyreálljon
és újra oltárhoz léphetek. Egyedül már fel sem tudok öltözni ... Kimondhatatlan
keserűséget okoz, hogy mindenféle szelgálatok elvégzésére házvezetőnöm segítségét kr-ll igénybe vennem. Szakadátí plébános koromban ez a - fordításban közölt
- felimt volt hálószobám ajtaján: Éva, te világra hoztál ugyan engemet. / Altalad a Paradicsom mégis elveszett. / Jobb itt azért, hogy ha maradsz kívül rekesztve, / Semhogy kitegyenek majd szégyenszemre."
Kimondhatatlan vágy fogta el, hogy mísézhessen, Ezért Rómához fordult engedélyért, hogy ülve mísézhessen. De a Szeritszék akkoriban Napóleonnal volt (,1foglalva és levelére nem érkezett válasz, A misézésen kívül miridenben ellátta
híveit: hordszéken a templomba vitette magát. Mise előtt és után elmondta prédikációját, A templomban is, szobájában is sokat gyóntatott, levelezett a kaposvári
iskola ügyében, vezette az ispita építését és közben készült a halálra. Eladta ezüstnernúit. hogy az asztalosmunkát kitizethcsse, Jeiosztogatta német nyelvű könyveit hívei közt, mcacsinúltatta sírfeliratát a gödrei templom részére, ahová végrendelete
szet-int temetkezni akart és a kaposvári kórház kápolnája számára, ahová szívét
kellett temetni. 1810. március 2-án meghalt.
Gyógyszerész barátjához intézett egyik levelében így írt: "Aldott legyen Isten szont neve! Az ő segítségével véghezvittem, amit nagy emberek szoktak. De
ilyen kegyelemre nem voltam méltó."

VOLLY ISTVÁN

II IYII. SZÁZaD ÉNEKELT DallDMal
Vigyázó szemót veti a kis síkságra Liptóújvár. Közelében kicsíny dombok, azok
rnögött rejtőzik Hibbe, sok szép álom ébresztője és temetője. Mindkettő a Balassiak családi fészke volt. Hirtelen szökkennek fel hátrébb a Magas Tátra láncolatai,
elöl áll a süvegalakú Kriván. Azon túl már Lengyelország felé vezet a hegyi út...
Amíkor a jó szagú, virágos hegyi legelőkön keresztül Hibbe felé ballagott a
halottvivő szekér, rajta fekete koporsó Balassi Bálint csonkolt testével, véget
ért nemcsak első költőnk istenes és szerelmcs énekeinek megrázó sorozata, hanem
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egyben a XVI. század énekeinek, dallamainak története is. Balassi tanítványa, elsiratója és költészetének követője, Rimay János már a beköszöntő új század .motto"-ját énekli:
Ö s2Jegény megromLott s elfogyott. magyar nép,
Vitézséggel nevelt hírrel v·agy igen szép:
Kár, hogy tartatot úgy mint senyvredendő kép,
Előmenetedl1e nincs regy uuui is ép.

(Ad notam: Légyen jó

idő)

Ilimavnak a XVII. századot megnyitó énekét énekelni ma már nem tudjuk,
mert jelzett dallama nem 'került elő, mondanivalóját azonban visszhangozzák a
kuruc nemesi énekek, a Rákóczi nótán át - ideszámítva Lancsics Bonifác pannonhalmi szerzetes "Boldogasszony anyánk" énekszövegét is - egészen Kölcsey Ferenc Himnuszáig. Közel másfél évszázad hazafias nagy énekei ebben a hangvételben születtek,
Milyenek voltak hát a sötét színekben induló XVII. század énekelt dallamai?
Mit zengtek a templomokban és a végvárak alján, a kocsmákban és a lakodalmas
szokások keretében? Egyáltalán mílyen körűlmények között szólalhatott meg "hangos énekléssel" a három részre szakadt ország "elfogyott magyar népe", a menekülőknek oltalmat kínáló Felvidéken, a megriasztott Erdélyben, vagy a tőröktől
tartósan megszállt Duna, Tisza, Dráva és Száva táj ain, ahol esténként Allah dicséretét zümmögte a müezzín, és a karcsú rninaret tövében - talán éppen régi
katolíkus templomainkban a török férfiak
hajlongtak az ímaszőnyegen, ha
ugyan nem raboltak valahol... így hát a magyar énekszó leginkább csak a Felvidéken és Erdélyben szólhatott és hagyhatott nyomokat.
Papp GéZJa hosszú évtizedeken át kutatott csendben és kítartóan, Még a háború kegyetlen éveiben is megragadott mínden kínálkozó alkalmat, bújta a könyvtárakat, öreg templomok kórusaít, kolostorok rejtekeit, kereste a kallódó kézlratokat, pusztuló nyomtatványokat, színte egy ernberöltőt töltött el mindezzel. Sőt figyelte az 1930-as évektől kezdve kibontakozó népének gyűjtéseinkcet is, Néha éppen a gyűjtésekkel összehasonlítva tudta helyesen megfejteni a régi, gyakran többértelmű kótajeleket. a kódexek betűjeles dallamrögzítéselt, melyek így is, úgy is
olvashatók, értelmezhetők, és ilyenkor d ön VS adatot kínált a néphagyományban
máig megőrzött dallamkép.
Bejárta közben a Felvidéket, Erdélyt, tárgyalt a Délvidék kutatóival, majd átlépve a magyarlakta területeket, különösen Csehszlovákiában és Lengyelországban végzett önálló, újszerű kutatásokat. Felkutatta, hogy hol rejtőznek még egykorú magyar dallamok, és kinyomozta azt is, hogy a nyilvánvalóan nem magyar
eredetű dallamok míkor és rnerről-honnan vándorolhattak hazánkba. Balassi egykori lengyelországi útjain járva, néha meglepő felfedezésekre jutott. Mélyen 0016ásott a múltba, és a messzíre ágazó utakon is kitartóan követte a XVII. század
énekelt dallamainak életét.
A dallamok életén túl beszél az éneklő népről is, a földet túró, erdőt irtogató
parasztokról. a városalapító iparosokról és bányászokról. a betűt és éneket tanító
szerzetesekről, a katonáskodó és tűztől, víztől, ellenségtől gyakorta menekülő köznépről. Korfestő leírásai meglepően gazdagok és színesek, például "Az ének szerepe
a ~YII. század magyar társadalmában", vagy "Az idegen hatások társadalmi háttere.
Dallamgyűjtését 1970-ben lezárta, illetve közreadta az Akadémiai Kiadó gondozásában. 360 dallamot tett az asztalunkra. Száz év 360 dallamát, sőt némelyiket
több változatban is szerepelteti, a, b, c jelzéssel. Sok vagy kevés-e ez a dallammermyiség? Érdekes számvetést tehetünk. Arányosan elosztva a 360 dallamot, az
évszázad minden századik napján született itthon, vagy érkezett külföldről egyegy dallam az éneklő magyar nép használatára. Ilyenképpen gazdagodott tehát
énekkincsünk, vagy úgy is mondhatjuk, ennyit bírt befogadni a közösség, ennyire
volt igény.
Vajon hány érkezett külf6ldr:őlés hány született itthon?
Cseh, illetve szlovák eredetű 71 dallam, német forrásokban bukkan fel 57, lengyel eredetű 8, és ez idáig felderítetlen nemzetiségű 12 dallam, végül talán a hazai gregorián gyakorlatból fakad 3 dallam. Idegen gyűjteményekből eredő dallamaink száma tehát 151, azaz 46%. Mondhatjuk úgy is, hogy miriden kétszázarlik
napon bejött egy idegen dallam az országba. Minden kétszázadile napon
pedig idehaza született egy maradandó
értékű dallarnunk. Igaz, ezek közott
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is vannak külföldí példára készültek. Ilyenek a nyugati metríkus ritmusúak. a
jambikus, a trocheíkus, a jónikus, a distichont vagy asapphikus ritmust, formát
mutatók, továbbá a kor divatos tánczenéjét "lekoppintó" dallamok, divatos volt akkortájt a gagliarda és több "lengyel tánc". Ezekkel együtt már körülbelül 230-ra
emelkedik idegen jellegű dallamaínk száma, azaz 71%. Marad tehát 29%, mely semmiféle idegen hatást nem mutató magyar dallam, a dallamok egyharmada, vagyis
a tiszta magyar dallamok száma "csak" DO. Száz, évre arányosan elosztva alig több
évente egy-kettőnél. Bizonyos, hogy jóval több született és élt, de nem jegyezte
föl senki. Mert régi (és rossz l) szokás, hogy nem a legnépszerűbb dallamokat jegyzik fel a kortársak, nem azt, amit mindenkí tud, hanem inkább azt, amit tanulni,
ismételgetni kell, ami még nem, vagy ami már nem a legnépszerűbb.
A XVII. századbeli "énel,elt dallamok" gyűjteményének szerkesztője igen helyesen rámutat a besorolt dallamok népszerűségére is. A besorolásban elöl vannak
a két- és háromsoros dallarnformák. Ezek száma nem. sok. Azután következik a
dallamok zöme, a négysoros formák. Végül ismét a ritkaságszámba menő öt-, hat-,
vagy hétsoros daltormák. Ezeken belül előbb állnak a kisebb szótagszámúak,
Papp Géza besorolásában az 1. számú dallam minket különösképpen meleg
érzéssel önt el, ez a "Csordapásztorok, .." Kétsorossága míatt került ide 2xll szótagos sorokkal. Ma már négysorosnak érezzük. legalább is mi, népdalgyűjtők, 5/6,
5/0 szótaggal. Papp Géza feltevése szcrint talán f'éldallarn, melynek a másik fe~
le valamikor megvolt, de a nép száján elenyészett. Talán szerzetes költő műve, és
nusztértum (betlehemes) játék volt, talán gregorián dallamok hatására keletkezett?
Mindez persze feltevés. De ami megmaradt belöle - XVII. századi és későbbi
kótában - és az élő népzenében -, az azután annál gazdagabban elöntötte a
magyar falvakat és városokat, nunden magyarlakta tájon virágzik évszázadok óta.
Papp Gé'/'a gondossága folytán táblázatba foglalva látjuk régi írásbeli alakjait, 1651ből, 1774-böl, 1797, J8Z2-ből, 1855-ből, majd a mai népénekgyűjtésekből Kaszonújfaluból 1912-ből, Esztergomból 1936-ból és Pusztakamarásról 1945-ből. Egy táblázatban bemutatja 16 dallamváltozatát az Alf'öldről, ez fríg, mirÍtaz 1651. évi feljegyzés, egy másik táblázatban pedig II dór változatát láthatjuk Erdélyből. Ezeket
nevezzük mí "alföldi tipusnak" és "erdélyi tipusnak", és van "dunántúli típus"
js, de ezt Papp Géza nem közlí, mivel ez a harmadik dallam már dúr és táncritmusú, későbbi században kapcsolódhatott a "CsOT'dapásztorok" szöveghez,
A XVII. században - az eddigi adatok szerint - csak a század derekán jelent
meg az első kótás énekgyűjtemény, Szőlősy Benedek jezsuita' szerzetes műve, egyben az első katolikus kótás énekkönyv ,a Cantus Catholici, összesen 200 dallam,
litánia van benne. Büszke lehet rá a katollkus kótakiadás, mert ez egyben a század legjobb hangjegynyomtatványa is. A lőcsei Brewer-nyomdában készült, 1651ben. Szinte megható, hogyan kerülhetett bele a Csordapásztorok! A kötet végén vannak a híresebb karácsonyi dallamok, míntha későn érkeztek volna a szerkesztő kezéhez; és így csak a "Fü~gelékbe" kerülhettek. Mi lehetett az oka? Talán az,
hogy a török által megszállt területen élt az "alföldi típus" már akkor is, és onnan
csak megkésve hozhatta át a "határon" a század valamelyik "népénekgyűjtője",
hogy kínyomtassák ezt is az első katolíkus népénektárban,
Ebből a századból maradtak ránk az iskoladrámák. a népi játékok legrégibb
szöveg, és dallamemlékei is, így a "Szentendrei Teátrum" keretében 1969-ben sikeresen felújított DúsgazcLag játék vagy Comíoo Tmgedta, az újévi, Balázs- és Gergely-napi köszöntök. A népies színjátszás műfajai közül kétségkívül legnépszerűbb
volt már ekkor is az, amit ma "betlehemes játék" néven ismerünk, és a "Nagykarácsony éccakája", melyet zeneakadémíaí és operaházi előadásokon száz és ezer
g,Vermekszereplővel újítottunk fel.
Ebben a században tűrinek föl azok a formai jelenségek is már kótába foglalva, amelyek azóta a magyar népzenében mint "új stílus" ismeretesek. Ilyen a
.visszatéréses forma" és a "kvint transzpozícíó." Papp Géza írja: "A visszatéréses
dallamrormálásra való hajlam egyes esetekben idegen eredetű dallamok hazai variúnsam is kimutatható. Az európad zenokultúrában már régóta ismert dallamtormáiasi elvet - az első sornak kvinttel magasabban való megismétlését és végül
visszatérését - főleg cseh mínták alapján, elsősorban a gyülekezeti ének közvetítette széles néprétegekhez." (Papp Géza kandidátusi értekezésének tézisei, 1971.
január 13.)
Az 1608. évi 13. törvénycikk kimondja, hogy a városok - a német lakosság
tiltakozása ellenére is - fogadják be a magyart, a menekülő németet és a szlávot. A XVII. századi magyarság hasonlóképpen fogadja be a feléje áramló euró-
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pai dallamokat, dallam-formákat, stílusokat, hangsorokat. hogy gazdagítsa a jövőt.
A századvég kuruc költészetében például feltűnőerr jelentkezile a frig egyházi hangnem és zárlat. A XVII. század énekelt dallamainak sora az 1704-ik évvel zárul.
Bizonyos okok miatt ebből az évből még van besorolt dallam. Ekkor áll Rákóczi
csillaga legmagasabban ...
Amikor néhány száz példányban megjelenik egy ilyen ragyogó, tanulságos
gyűjtemény, elgcmdolkozik az ember. Vajon hány falusi énekrnester, lelkész, tanító
kezébe juthat el a 740 oldalas könyv? Legalább egy-két példányt kellene faluról falura küldeni, bstekíntésre. Nézzenek bele, okuljanak belőle, talán ráismernek mai
élő népénekeinkre, sőt táncdallamokra is, mert ha jó a dallam ha egyszer meghódította a szíveket - , meglepően tartósan köztünk marad. Nemcsak összeköt
bennünket a múlttal, az ösökkel, a tájjal, hanern frissítheti. szfnezhetí még a mai
életünket is.

SZÍJ REZSŐ

I VOLT PÁPIII "K OLL~ GI UM"
Erdélyben a nagyenyedi ősi magyar kollégium alapftásának 350 éves
évfordulóját országos máretekben ünnepelték meg. Nálunk a Sá·
rospataki Örl'gdiákok emlékeztek meg az enyedi lwllégiumról. 1971. június 26-27-én a pápai öregdiákok I<i'ln"pos országos nagytalálkozót rendeztek Pápán, volt föiskolájul< alapitásának 440. évfordulója alkalrnaból, Ebből kiindulva Pápa városa jubileumi évet
rendezett, amelynek szarnos eseménye Impesolódott a Föisl<ola tör·
ténetéhez, 1972. Június ts-án.. a záróünnepségell Goszrorry! János Ini ...
miszterheiyettes hejelent"Ue, hogy a jelenlegi PetőfI-gimnázium jog·
utódja a volt pápai koll~giulnnr:.k, az Islr ota pedig kőteles ápoln! annak értékál!ó hagyományait.

A pápai Főiskolát, régies elnevezéssel: kollégíurnot 1531-ben alaprtolták, bár
erre nézve korábbi adatokkal is rendelkezünk. Hogy mindhárorn nagy nevű és történelmi jelentőségű kollégium - a pápai, sárospataki és debreceni közül ez a
legősibb alapítású. ezt soha senki kétségbe nem vonta, pedig lett volna rá mód
elégszer. De ez tulajdonképpen nem is lényeges, rnert hiszen egy iskola értéke nem
évszázadokkal méremdő, hanem a falai közott folyt munkával, ct belőle kik.e; ülő
emberanyaggal, amennyiben annak szellemi, jellembeli színvon.ua az iskola érdeme is.
A pápai kollégium története élesen kűlönböz.ik mínden más hazai főiskola történetétől. Földrajzi helyzete határozta meg a sorsát. A Dunántúlnak tekintélyes
része török uralom alá került, nem sokkal Buda elfoglalása után, bár a török
már 15Z9-ben is és 1533-ban is igen súlyos veszteségeket okozott a közép-keletdunántúli magyarságnak. ami káros következményeit éreztette az iskolát fenntartó
Pápa városával is. A megmaradt részeken Pázmány 1630-l'a áttérítette a református Iőurakat, sőt a luteránusokat is, aminek következtében Nyugat-Dunántúl fokozatosan németté vált, jelentős .területeket vendekkel és nérnetekkel telepítettek be.
1626-tól kezdve 1782-ig a pápai kollégium az ellenreformációs időkben és Bécs
torkában mint törékeny hajó tartotta fönn magát úgy, ahogy főúri és köznemesi
támogatóktól teljesen megfosztva, magát fönntarthatta. I-lisz még a magyar élet
reneszánszát jelentő 1867-1944-ig terjedő korszakban is mindössze 200 ezer lelket számláló egyházkerület alkotta fenntartása alapját, összesen sem több. legföljebb 50-60 ezer család, s természetesen számbajöhető anyagi források (földbirtok)
nélkül. Nem részletezhetjük, milyen következményekkel járt az ellenreformáció a pápai kollégiumban. A Kortárs 1972. szeptemberi és októberi számában Moldova Györgynek megjelent egy regénye Negyven prédikátor címmel. Ennek a regénynek alcíme: Kocsi-Csergő Bálint feljegyzései ... Ez a regény a magyar gályarabokról szól, központban Séllyei Istvánnal, a pápai kollégium volt rektor-profeszszorával, magával Kocsi-Csergő Bálint rektorral. utóbbinak nyomtatásban megj e-
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'lent és azonkívül még kéziratban maradt további följegyzései alapján (Kősz.ikl.án
épült vár ostroma, Magyar vértanúk nyomában stb.). Ez a Kocsi-Csergő Bálint is a
pápai Főiskola rektor-professzori állásából hurcoltatott el gálvára. Az ősi magyar
kollégiumok közül egyedül a pápainak jutott az a "kiváltság", hogy a gályarabságra ítéltek közé két rektora is odaszámláltatott. Kocsi-Csergő Bálint nevelésügyi
reformjait és tanftásait (a családi nevelés fontossága, a nőnevélés problémái, a
fegyelmezés kérdései stb.) egyetemes neveléstörténetünk is számontartja, s ma is
okulhatna belőlük.
Visszajöttek a gálvúkról, de a pápai Főiskola sorsa ezzel nem könnyebbedett.
Nyomorgattatása a szó -szoros értelmében másfél századon át tartott, s 1752-ben
az iskola - jogilag nézve puccsszerűen - a városból egyszer s miridenkorra ki is
tiltatott. Hogyan tudta a kis létszámú pápai gyülekezet egymaga fönntartani iskoláját, eddig is és ezután is, az a történetíró számára 1973 első napjaiban is, amikor e sorokat írom, megfejthetetlen. A gyülekezetet szétverték. Volt esztendő, amikor 600 család kényszerült elhagyni a várost, a támadt űrt idegen népelemek töltik be, kedvezményeket élvezve a földesuraktól, a maradék reformátussúg pedig a száműzetés évt.zedeibcn Adásztevelen, egy szomszédos kis faluban tartotta
fönn a maga külön iskoláját, Erejéhez képest egy abszolút ellenséges hatalmi környezetben. Önként le nem mondva a "főiskoláról", sőt még a megvesztegetés eszközeit is igénybe véve, hogy legalább valamilyen szinten a jogfolytonosságot biztosítsa. Aztán jött a Türelmi Rendelet amikor ez a maradéknyi gyülekezet iskoláját a Ialusi száműzetésből 1783-ban hazavitte ősi helyére, Pápára. És - míközben
templomot épített, mert azt is elvették tőle, professzori állásokat fundált, iskolaépületet emelt, arnelv két emeletével ma is áll (Őkollégium), megszervezto a diákság kőzélelmezésót, megindította az iskola kifejlesztését, hogy újra főiskolai rangra emelje. Példátlan gyorsasággal az 1790-es évek közepére gyakorlatilag ezt a
művét is befejezte, pedig segítséget jóformán sehonnan sem kapott. Ir'ígyeí viszont
már akkor is bőven akadtak. Később melléio állt az egyházkerület, aztán az elemi,
a gimnáziumi és a teológiai tagozatok mellé megszervezte a [ogakadérntát, lcésőbb
a tanítőkópzót. Közben hozzászelidült a gróf Esterházy-család is, mint pápai földes-

uraság.

Egyik tagja 1842-ben az Ifjúsági Képzőtársaság örömünnepén valódi aranynyal jutalmazza meg P'ztőfi Sándort egy földesúr-ellenes forradalmi vers ( !) elszavalásáórt, ~; utódai is támogatásukkal teszik legalább részben jóvá azokat a károkat, amiket országpusztító elődeik az iskola ellen elkövettek.
A XIX. század utolsó évtizedeiben a nagy többségében katolikus vármegye
már egészen komoly s'€i~ély-összeg'ekkel támogatja a Főiskolát, csakhogy Hévkomárom és más dunántúli városok jobb anyagi alapok ígéretével el ne vigyék Pápárol. Az egykori vármegye a pápai nemes urakat bezárva az Esterházy kastélyba, mogyegyúlés alkalmával! - onnan ki sem engedte őket addig, amíg az egyházközséget és iskoláját a legbrutálisabb módon föl nem számolták : a mostani vármegye pedig hatalmas összeget szavaz meg a kollégiumnak, hogy az semmiképpen
el ne kerüljön Pápáról. S mikor indítvány hangzik el, hogy csak akkor döntsenek
a segély folyósításáról, ha már eldőlt a székhely harc, marad-e a kollégium Pápán,
vagy nem, föláll egy öreg törvényhatósági bizottsági tag, Krisztinkol)ich Kálmán, aki
neve után ítélve aligha lehetett lrálvínista, s kilelentí : semmiképpen sem járul hozzá a halasztáshoz. mert ő már idős ember, márpedig meg akarja érni, hogya megígért segélyt a pápai öreg kollégium megkapja. Szavai rnélyen meghatják a vármegyei gyűlés katol ikus tagjait és a segély folvósítását nyomban el rendelik.
Az első világháborúban elvesztek az alapítványok, szinte elölről kellett kezdeni míndcnt, Az anyagi összeomlástól ekkor a kollégium nagy fia, Antal Géza püspök mentette meg, majd újabb tagozatokkal bővült a Kollégium, kereskedelmi vel,
a Nőnevelő Iurtézettel. annaik tanítóképzójével, Iíceumával. polgári iskolájával, sőt
népfőiskolával is. Ifjúsága pedig telepesközségr-t segit létrehozni a német imperializmus ellen Mosonmagvaróvár mellett : Rónafőt.
Visszatérve az 1790-e8 évekre; amikor az akkori 800 lelket számláló pápai
eklézsiának a Türelmi Rendelet után mindent elölről kellett kezdenie, csodálat-a
méltó áldozatkészségével nemcsak föltámasztotta iskoláját, hanem olyan proteszszort is biztosított számára, aki tudományos tekintetben és szervező erőben semmiben sem marad a többi történelmi jelentőségű kollégium nagyhírű professzorai mögött, Mándi Márton Istvánról van szó, akinek érdemeit utcanév hirdeti Budapesten ls. Személy szerint neki köszönhető az iskola irafundálása, főiskolai rangra
emelése, a tanítás korszerűsítése stb. Az ó nevéhez fűződik, hogy a magyar tudoú
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főiskolán először tanították magyarul a "l'égen döglött" latin
nyelv helyett. E kifejezést talán gróf Széchenyi István is tőle kölcsönözte Hunnia
című művében. Ö tanított eWszÖ1' hazai főiskolán és írt könyveket Kant szellemében.
Társa volt Tóth Ferenc, a neves egyháztörténész, Neki újra kellett szerveznie az
egyházkerűletet és az azt alkotó egyházközségeket, meg kellett vívnia a harcot
a felekezeti elfogultságokkal. a társadalmi osztályok érs rétegek maradiságával, a
budai helytartósággal. a bécsi udvarral, de közben kiváló műveket hozott létre,
és évekig ellátta a professzori teendőket is.
Hegel szellemében először a pápai főiskola professzora, Beesor István írta meg
!Hugyal'ország történ:etét, kiterjesztve az ,ipar történetére is. Természetesen magyar szemmel, a magyarság érdekében írta. Az 1848-as nemzetgyűlésnek képviselője. Az ő emlékét örökítette meg Kozma Andor Karthaqo: namngok círnű költeményében.
Már Petőfi is a "derék" jelzővel tllette Tarczu Lajos professzort, akit gróf
Széchenyi István nem kisebb valakivel szemben választatott be a Magyar Tudományos Akadémiára, mmt az állítólag legnagyobb magyar polthísztorral, Bmssai
Sámuellel szemben. Meghívta magához Nagycenkre, személyesen mutatta meg neki
míntagazdaságát, aztán Tarczy Pápán létesített magánmintagazdaságot, közben
megalapította az ország e,gyik legnevezetesebb Képzőtál'saságát; onnét indult el
Orlny-Petrícs Soma, Jókai Mór és Petőfi Sándor, akiknek pápai találkozását a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése örökítette meg 1971 novemberében
Pápán,
A Főiskolának volt professzora Zádor [Stettner) György, akit 1848-ban az egykori pápai bencés diák, Deák Ferenc azért szólított a felelős magyar kormány
mellé, hogy újjászervezze az egész magyar jogrendet. Annak oly sikerrel tett eleget, hogy később a király, Ferencz József sem nélkülöznette őt a hétszernélyes tábla élén. Az iskolának volt diákja és professzora a hegeliánus Kerkrapoly Károly,
a későbbi pénzügymíniszter, BaUagi Mór, a sokoldalú tudós, a neves szótárkészítő,
VLili Ferenc, Jókai sógora, a Főiskola tanítóképzőjének megszervezője és igazgatója, a szegénydiákok f'ölkarolója, az iskolai szartárak kitűnő szervezője, A Főisko
lán tanított Thury Etele, az aránylag fiatalon elhalt és termékeny egyháztörténetíró, s az a Kaposs'Y Lucián egyetemi magántanár, aki őt évtizeden át végezte munkáját a gimnáziumban lankadatlan szorgalornrnal és eredménnyel. Nemcsak Pápa
txíros :egy,etemes leírásia című monográfía-kötet létrehozása fűződik a nevéhez. nemcsakegy sereg helyi társadalmi és oktatási intézmény életrehívása és fejleszrtése Hocsor István nyomdokain - , még nem is csak a közművelődés iskolán-kívülí szervezetének megteremtése, "Közművelőd~si Akadémia" (pesti előadókkal), azután az
iskolai egyesületi élet (Képzőtársaság, Gyorsírókör) fölvírágoztatása, hanem rníndenekelőtt egy olyan nevelői egyéniség megtestesítése amely valóban párját ritkítja. Közeledik a 70. életévéhez, amikor 1917-ben nyugdíjba megy, de az iskolatól nem tud elszakadni, további tíz évig mint helyettes működik.
S hány nevet lehetne még említeni, a 48-at végigharcoló diákból lett igazgatón, Szilágyi Józseftől egészen Faraqo Jánosig, akinek nevéhez a szegények internatusának fölállítása fűződik, s akinél több nincstelen szegény falusi gyereket talán az ország akkori összes igazgatója sem emelt be a gimnáziumokba. Ma már
talán humorosnak hat, hogy ez az igazgató hivatali szebájában. a kálvha melIett
adott széket az iskola egyik pedellusának. akivel az igazgatás, minden kérdését
megbeszélte. Még azt is, hogy melyík tanártól kell az iskolának megszabadulnía,
mert nem üti meg a kívánt mértéket. Pedig maga-magáról is beismerte, hogy nom
jó tanár, ugyanakkor nálánál senki többet nem tett azért, hogy az iskolának jól
. képzett és az iskola hírnevét öregbítő tanárokat szerezzen. Csak néhány név: Bodor
AlC/dár, a kiváló költő éppúgy tanított fiatal korában a pápai kollégiumban. mínt
C';ászá?' Elemér, a későbbi budapesti egyetemi tanár. Kerecsétuji Dezsönek, a Icivá10 irodalomtörténésznek pápai tanár korában Faragó -János ösztönzésére adtak
franciaországi ösztöndíjat, s hogy nem maradt élete végéig pápai tanár, érthető,
mer] hiszen méltónak bizonyult a debreceni egyetem katedrajára is; Faragó alatt
került a kollégiumba Földy József a klasszika-filológus. akinek Hermes tiimmuszok
és .egyéb műfordítások c. könyve és Görög-magyar szótára nyomtatásban is megjelent, s kéziratban maradt műveí elismertek a szakma mai képviselői előtt is.
Ez az iskola adott szinte mcnedéket az első tanyai népi kollégium, a hódmező
vásárhelyi parasztinternátus megalapítójának, Szathmáry Lajosnak. amikor helyét
változtatn i kényszerült.

mányokat magyar
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Az iskolában a század elejétől kezdve a szó legtudományosabb értelmében vett
sportoktatás és nevelés folyt. V. Kovács Lajos Jenő torna tanár évtizedei a magyar iskolai sport történetének legfényesebb lapjaira tartoznak. Ezt nemcsak olyan
század elejei. olimpiai helyezés és világcsúcs bizonyítja, mínt a Kóczán Móré ge~
relyvetésben, hanem bármely iskolai sporttörténész is készséggel ismeri el, hogy
olyan alapos, tudományos módszerességgel s ugyanakkor gyakorlati eredménnyel
nem működött torna tanár az ország egyetlen középískolájában sem.
A tanárok rníndenkor tevékenyeri kivették részüket a város és amegye tarsadal rni, kulturálís és közigazgatási életéből is. Szemben például Sárosoatakkal,
amelynek kollégiumi tanárairól Trócsányi Zoltán írta meg a Magyar Szemleben.
hogy mily következetesen zárkóztak el a város üársadalrni és egyesületi életében
való közreműködéstől. (Ez alól talán csak az utolsó mástél évtized kivétel.) Pápán éppen fordítva: a város el sem tudta képzelni a maga életét a Főiskola, a
Kollégium professzori kara nélkül.
Sok neves t,anítvány került ki a kollégium falai közül, Nemcsalk Orüayról, Pető
firől és Jókairól van szó, Egyik diákja, KOZIIW Sándor hirdette ki Bécs népének a
pesti forradalom kitörését, március Ifi-én. Aztán végigküzdötte a szabadságharcot, börtönt ült, majd pedig, mert a tehetsége is arra képesítette. a magyar bőr
töriügy rerormátora lett. Nem kevésbé nevezetes az a ~ozma Fer,enc sem, aki a
magyar Iótenyésztést ernelte Európában a harmadik helyre, Franciaország és. Anglia rnellé. S akinek dicsőségét mai napig is hirdeti Kisbér. Bábolna és Mezőhegyes,
az általa és róla írt könyvek és természetesen az őt ábrázoló szobrok is. 1848 legendás hírű szabadságharcosa. Noszlopi Gáspár szintén e Főiskola növendéke, s
harcol a császár ellen egészen a bitófáig. Róla nemrég írt könyvet Kubinyi Ferenc.
Kovács Jozse] a Kollégium teológiai tagozatán nyert papi oklevelet, rnínt lelkész
csönd bern dolgozott Bátorkesziben s ott olyan gyümölcstelepet létesített, amelynek
csodájára [ár'tak Európából. s amelynek eredményeképpen sokszor hívták európai
előadó útra. Munkái nyomtatásban is megjelentek, s munkásságáról ezekben az
években szaklapjaánkban tanulmányok jelentek meg.
Adott ez a Főiskola európai hírű tudósokat, nyelvészeket. etnográfusokat, akadémiai tagokat, történészeket. Csak néhány közismert névre utalok: Bél Mátyás,
Weszpl'émi István, Thaly Kálmán, M·arczali Henrik, Molnár Aladár, kiváló neveléstörténész, Endrődi Sándor nemcsak kurucdalok szerzője és a korszak idézője, egyéb
munkásságát újabban a korábbinál sokkal előnyösebben értékelik. Kjozma "1ndmt
nemcsak a magyar szatirikus irodalom kezdeményezőjeként ernlítík egyre gyakrabban, mint Faust-fordító is úttörő munkát végzett, s egyetlen valamirevaló magyar költőí antológlából sem hiányzik. A szépírók közül Beöthy László, a "pesti
arszlánt' és Eötvös KáTiolyt nem kell bemutatni, s Lampérth Géza is becsülettel
ápolta a történelmi múltat, A Főiskola növendéke az a Kis Dénes, aki 1844-ig ér(ékes népzenei gyűjtést végzett, amire Erdélyi Jánostól kezdve Kodály Zoltáriig
mí ndenkí elismeréssel figyelt föl. Idevágó kéziratos munkássága az Országos Széchényi Könyvtárban, s a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében ma is a legbecsesebb népzenei forrásgyújtemények egylke. Meg kell ismételni:
1844 előttről származik a gyűjtése! A kollégiumban tanult a Kalevala-fordító Vikár Béla, aki a világon először gyűjtött fonográfon népzenét. Utána nyomban az
Ormánság kiváló kutatójának, az egyke elleni küzdelem egyik legetikusabb harcosának: káklcsí Kis Gézán,ak a nevét kell említeni, akinek Ormánság című hatalmas monográüája jelentős monumentuma egy csöndben rnunkálkodó hősies életnek.
Az iskolának sohasern voltak főúri támogatói. Egyszer küldött neki L Rákóczi
György 400 aranyat. De gyűjteményei ma is olyan tekintélvesek. hogy némelyikéről nyomtatott katalégusok számolnak be. Csaik egyre utalok, a báró Baldácsy..féle
metszetgyűjteménYl'e. De intézményeí is olyanok voltak, amelyek a maguk korában
s a maguk nemében egyedülállóak. Hadd utaljak internátusám. Amikor fölállítását meg kellett índokolní, a legfőbb érv az volt, hogy az "úri internátus" Sárospatakon sem vált be,ezé!'t a "szegények ínternátusát" kell létrehoení, és ezt az
íntornátust a pápai kollégium nemcsak fölállította, hanem megszűnéséig fönn is
tartotta. Nem véletlen az, hogy a Győrffy Kollégium indulásánál a pápai kollégium kitűnően tanult szegénydiákjai bábáskoclnak az alapítók között.
A kollégium annak ellenére, hogy sokat szenvedett a felekezeti-politikai dogmatizmustól, falai között sohasem engedett teret faji, felekezeti, társadalmi és politikai elfogultságoknak. Még nevelő testületében is mert alkalmazni más felekezetűeket. amire nézve nem elégséges magyarázat sem az anyagi nyomorúság, sem
az ebből fakadó kényszerhelyzet. Az, hogy a helybeli zsidó rabbi tanította a fran-
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ciát, n em azért történt, mert m á s , n em akadt, m er t hi szem a kad t, hanem mert Pápán a kkor ő tudott le gj obban fr an ciául. Az ugyancsa k zs idó He r z D á vid m ellett
is akad t volna akár akadémista di á k is, aki a raj wt tanítja r en d kívüli óráko n.
am inth og y s zámos ilyen p élda találha tó is az isk ola történetében ; mégis Herz
Dávidot a lka lmazta m egbízott tanár ként a Fői skol a , mert országos hí r ű te h etséges
fest ő vol t és p eda gógusn ak ís m egfel el ő lé vén . a h itfel ek eze ti hovatartozand ósá g a
m in ő s é g r e érzékeny k oll égiumi vezetés szám ára n em leh etet t kiz ár o ok. És amikor
a z iskola orvosa, az u gy a n csak Izraelita St ei ner J ózse! d ok tor tö bb évt izedes isk olaor vosi m űködés után ny u gal omba vonult. ép pen azért tett j elen tős a lapítványt,
h ogy h á lá ja töredéké t lerója a m a K ollégi um iránt, a melynek or v osa leh et et t, a teológián éppúgy" mint a gimná ziu m ban és a ta n í t ó kép zőb en . s amelyben ké t fia leéretts égi zh etett anélkül. h ogy emberi m élt ós ág át m ega l áz ó -gúny tá rgy a le tt volna
a ká r csak a z isk ol a i tí zp ercekben is.
De a r óm ai katoHku sok is na gy számmal ir atták a kollégiumba fi aikat, noh a
a he lybeli b en cés gimnáziu m r en d elkezé s ükre á llt. A lel k ek megb ék él és ének. a
k öz ös n a gy cél ole egyesítő h atásának sz ép péld áj á t a dták a helybeli fe lekezetek
1848 már cius ában : a szabadságo t kö z ös isten ti szteleten köszönt ötték a szabad ég
ala tt. am ikor is együ tt s zel g álta k a k a to l ík u s és prote stán s lel k észek Az első világh áboru id ején a p an nonhalmi a pát engedélyével bencés -tan ár ok tanítottak a refo rmátu s ko ll ég iu m gi mná zium i tagozat ában. és a F ői skola meghívta a bencés
t an á r oka t a ma ga szeretetven d égs égeire, a k on vi ktu sra (k öztartásra ), k özü lü k szám osan me g is je len tek ezeken . S h a ez a k ét világhábo r ú k özott nem i smétlődött is
m eg, n em á pápai k ollégiumban u r a lkod ó ök u mé ní k us szell emen .rn últ , Bá r a
..h a r m a d ik " fél h áttér b ől fo ly ó u szít ása ellenér e li k ét világhá ború k özott is m egtaláltá k a találkozá s leh etőségei t, nemcsak a t itokban egy m ássa l mérkőz ő n yolcad ik os ..tarokk-csa patok", m egtalá ltá k a zok at a cserk észetben. a s portverseny etcben.
n éha a K épzőtársasá gban is . Volt r á eset. amikor a református és a b encés gimná ziu m é re ttségi z ő i egym á sn ak á lltak so rfalat a z évvégi búcsúzá skor .
A gi m náziu mi léts zám legal ább egyötö dét az ev angélikusok a lkottá k, n oh a a
k özelben a soproni evangélikus líceu m jó h írnévnek örvend ett. A pápa i gimná zium és teológia , valamint a sop r on i evangélik us líc eu m és a sopro n i h ittud om ányi kar k özött m in di g k özv etienek voltak a kapcsol a t ok . Már a XVIII. század
elej én , ami kor az ül d özések ell ené r e még valahogy t a r t ja magát P ápán a k ol légium , a la pí tvány szü le t ik azzal a céllal, hogy segi tségév el a n éme t sz ó elsal áut ására ta ko ll égi umb ól ösztöndíjasok m ehessenek a soproni sehol ába . Arni kor a Bach korszakban t öbbs zör is m egv on ják a Fői sk ol a tago zatá nak n yilv ánc ssági jogá t , az
' é r et tségiző os ztá lyok Sopronba m ennek ér et tségízn í. De m entek Győrbe is , ahol
visz ont kato likus gi m náziu m ban tették le ' ér ettségi vizsg ájukat.
A reformátu s F ői sk ol a . k edvezmén yeib en is f elek eze ti k ül ön bs ég n élkül r észesültek a z arr a é r demes m ás v allású sz egény _és jótan uló d iák ok. Háláj u kna k szám osa n m egh a t ó m ódon a dtak tanúj elet felnőtt k oruk ban . !
Még csak a nnyit, h ogy a Fői sk ola t ör tén e te k ézira tb an e lk észü lt , és k észül az
isk ola és d iá kjain a k lex ik on ja is . Ha m a jd ez n a pvilágot Lát, akk or tud ja m eg a
v ilá g iga zá n, mit jelen te tt a m agya r sá g tör tén et éb en a pápai reform á tu s Faiskola
(K oll egi um) . m il yen k örűlm é n yek k öz öt t és ki ket adott a n em ze tn ek .

Kondor Béla: Kompozíció angyallal

Kondor Béla: K is t riptichon

POGÁNY GÁBOR

KÖZÉPKORI KEREKTEMPLOMOK
A kora kőzépkori szakrális építészet igen érdekes, feltűnő és elgondolkoztató típusa
a centralís templom; míndameliett az ilyen típusú magyarországi emlékek átfogó
tanulmányozása a közolmúl tig nem történt meg. E hiány pótlására vállalkozott
G crvers-JV1olnár Vera szerény terjedelrnú (9:3 oldal szöveg 67 ábrával), de igen
gondosan, precíz tudornanyossággal megírt könyvével. *
Bevezetésében áttekinti a témáról megjelent irodalmat, amely bizonyos részletIeldolgozásoktól eltekintve igen kisszárnú, elsősorban regísztratív. A középkori Magyarország területén épült rotundaknak teljes körű felmérésére még csak kísérlet
sem történt, így hát munkáját a teljes anyag lehetőség szerirrti Iölmérésével kellett kezdenie. Már a munka bevezető szakasza is igen meglepő eredményt hozott:
a vi.zsgált időszakban Magyarországon legkevesebb 80 rotunda és tíz más centrális
te-mplom épült, lényegesen több a feltételezettnél. A szerző itt nemcsak a ténylegesen feltúr t emlékeket veszi számításba, hanern az említésből ismerteket ís: sok1'& péld,iul a kőzségnevekből lehel következtetni Kerekegyháza. Kerekszenttamás
sí b. CE; községneveket a tanulmány külön fejezetben relsorojja.)
A körtemplcmok problémájának részletes tárgyalását a szerző a típus eredetének boncolásával kezdi. A közép-európai rotundák legkorábbi képviselői
királyi kápolnák voltak, részben uralkodói székhelyen, részben kőzvetlenül a palotúhoz csatlai.ovtatva. Enen túlmenően az épűletszerkezet is kézenf'ekvővé teszi a
feJ LV2St, hogy a csoport előképe és mintája Nagy Károlyaacheni palotája s annak kápolnája volt, amely viszont a konstantinápolyi császári kápolnák, illetve a
Iatcrání palota együttes fonnai és eszmei figyelembevételével épült. Fontos épületszcrkczetí közvetítő a Jáncolatokban a ravennai San Vitale, amely Nagy Károly
b i roda.lrnárra k 11 atár ,Ot n belül feküdt.
A szCt·zó ezek után m2é4vizsgúlja és nagvméttékben valószfnüsítí a közép-európai államok uralkodóinak nacheni indítású kápolnaépítkezését, E fejedelmek' és
királyok a császárság központjúnak szerényebb igényű másolásával kivantak hasonlóvá válni a császárhoz, s próbúlt ák székhelyűket a császári székhelyhez hason! í taní.
Magyarországon a királyi kápolnák mínd megsemmisültek, eltüntek, a 'legutolsó időkig D. szakirodalom létezésükről sem tudott. 1957-66 között került elő
(más célú ásatások során) három olyan centrális templom-maradvány, amely nyilvánvalóan "capella rcgia" lehetett. Az esztergomi És veszprémi rotundánál ez mag:Uól érte törlő, a nemrégiben Sárospatakon előkerült körtemplomról pedig a szerzi', szellemes és alapos érveléssel bizonyítja be annak királyi kápolna j elleg ét.
A körtemplom-típus elterjedésének vlzsgálatával Gervers-Molnár Vera rámutat
arra, hogy a királyi kápolnákat várkápolnák követték, Magyarországon azonban
ilyen csak kevés épült. A XI. század végétől pedig a rotunda a falusi plébániatemplomok kedvelt típusává vált, s építésük a XIII. század végéig tartott.
Az általános áttekintés után a szerző rátér a hazai rotundák részletes elemzésére, típusonként sorbavéve azokat. (Kerek hajójú, köríves apszisú rotundák,
négykaréjos ro-tunda, amelyből csak egyet találunk; kívül kerek, belül falbaméIycdő apszisú rotundák : apszis nélküli rotundák ; négyszögletes szentélyű roturidák ; tornyos roturidák. belül kerek, kívül négyszögletes rotunda; belülJcerek, kfvülröl sokszögű rotunda, ez utóbbi kettőből is csak egy-egy épült.)
Ep)' további fejezetben tárgyalja Cervers-Molnár Vera a szokásos közép-európai tipustól eltérő rotundakat. keresztelő kápolnákat és karnereket (csontházalcat),
:nc:~i,Ísérclve mugvarázatot adni keletkezésükre.
.
A zárófr-lezet a nem kerek centrális templomokról szól, de csak röviden,
min thogy kívül esnek a tanulmány témáján, a kerek alaprajzú építmények feld 01gozásón.
- Gervers-Molnár Vera gondos és pontos tudományos munkát végzett: könyvének
kis terjedelme nem akadályozza meg abban, hogy minden lényegeset közöljön a
kutatásába vágó anyagról. A tanulmányt nagy alapossággal összeállttett. bő jegyzetapparátus egészítí ki.

* Gervers-Molnár
adó -

Vera: A középkorí Magyarország rotu ndáí. Bndapes1. 1972. Akadém!ai KiFüzetek 4.

Művészettörténcü
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A VIGILIA
GALÉRIÁJA

Kondor Béla - a jelenkori magyar
1972 decemberében elhunyt nagy egyénisége - 1931-ben született "a város peremén": Pestszentlő
ríncen. Érettségi után egy ideig gyári
munkás volt, majd felvették a. budapesti Képzőművészeti Főiskolára; itt jó
meaterek - Barcsay Jenő, Kmetty János és Koffán Károly -- voltak tanárai. Tanulmányai során szenvedélves
érdeklődéssei fordult a régi korok festészene (román freskók. gótika, trecento. ikonfestészet, Hieronymus Bosch,
Dürer, WilLiam Blake), az avaritgarde
irányzatok (kubizmus. expresszionizmus,
szürrealízmus) és a XX. századi európai
művészet
protazonistéínak
(Rouault,
Chagall, Picasso, Klee) életműve felé. '
1957-OOn Párizsban járt tanulmányúton, majd Derkovits-ösztöndíjas volt
három évig. Az 50-es évek végén néhány grafikai. lapja eljutott Albert Camus-höz, aki ezt a kijelentést tette:
"Tiszta, rnodenn és friss művészet ,ez., .
Erről
az emberről írni fogok,. ," A
Kondorról tervezett Camus-cikk azonban nem készült el: az író 1960-ban autószeroncsétlenség áldozata lett.
Kondor első önálló kiállítására 1960ban került sür a Fényes Adolf-teremben; a tárlaton míntegy húsz olajfestmény és egy sorozat graffkai mű ("Kiűzetés a Paradicsomból", "Sz,ent Ferenc
prédikál a madaraknak" stb.) volt látható. A bemutatkozás vihart kavart:
egyesele "antirealistának" mínősítették
és élesen elutasították, mások megértéssel, meleg rokonszenvvel fogadták a
huszonkilenc éves rnűvész törekvéseit,
De - ha a Kondor-tárlattal kapcsolatos
képzőművészet
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állásfoglalások eltérőek is voltak - az
egy pülanatíg sem volt kétséges, hogy
művészetí életünkben kiváló mcstcrségbeli felkészültségű, gazdag fantáziájú,
eredeti hangú alkotó - aki pictor natus
és piet or doctus egyszemélyben - tűnt
fel.
A Vigilia 1960. évi júníusí számában
megjelent kiállítási beszámoló többek
közott ezt írta Kondor munkáíról: "Kondor Béla világa erosen kötődtk a középkori bizánci és orosz ikonfestökhöz és
a XIII-XIV. századi itáliai mcsterekhez: Cimabue-hoz, Ducciohoz, Giottohoz. Ö is - akárcsak a régmúlt idők
keresztény festői - szeretí az ünnepélyes, fenséges hatású arany háttér álkalrnazását. A fiatal magyar művész
azonban nemcsak külsőségekbon emlékeztet a renaissance- t megelőző korok
rnűvészeire: rokonuk ő a szenzualízmuson túlmutató átszellemült spíritualízmusban is... Jelképszerű alakjai és
jobbára kisméretű kornpozíclóí a lélek
belsejéből előtörő költői és misztíkus
látomások."
1958-ban - röviddel első tárlata előtt
- kezdődött el a mÍívész könyvillusztrátori működése; ebben az évben jelent
meg tusrajzaival - a Magvető Kiadónál - Dürrenmatt "A baleset" című '110velláskötete, amelyet a későbbi években
számos további - Kondor-rajzokkal, -metszetekkel Illumínált - könyv követett, így Ramuz "A nagy-nagy sondrebondi háború" című elbeszélő költeménye, Guevarától "A sánta ördög",
'I'hornas Mann "A varázshegy't-e. Tolsztojtól az "Iv,án Iljics halála", Francis
Carco Villon-regénye, Nagy László "Arccal a tengernek" című verseskötete. Alfred .Jarry "Übü király" című bizarr
színműve és Jékely Zoltán versgyűjté
ménye, "Az álom útja". E kiadványokhoz készült rózkarcaí, Iametszeteí, tusrajzai (s mindenekelőtt saját verse skönyvének,
a "Boldogságtöredék"-nsk
tollrajzai , ..) a magyar könyvillusztráló
rnűvészet megírásra váró történetében
külön fejezetet - s jelentős fejezetet biztosítanak Kondor Béla számára.
I96Z-ben az Egyesült Allamok-beli Miami múzeurnában nyílt kls tárlat sokszorosított grafíkáiból, majd 196.3-ban a
budapesti Fiatal Művészek Klubjában..
E lci.állításról az egyik kritika így em-

K ondor B él a : Pilins zky J án os

K ondor B él a m u nká j a

lékezett meg: "Kondor
ba

szívta

a

művészete

hagyomáoyból,

a

magáművé

szettörténetből mindazt, ami az ő szellemi alkata számára értékesíthető volt,
de ezeknek az elemeknek, impulzusoknak, hatásoknak feldolgozása úgy ment
nála végbe, hogy a kész mű nem külvagy belföldi, régi vagy új stílusáramIatok átvétele lett, hanem: teremtés.
Kondor fiatal ember ugyan, de máris
elmondhatja (s joggal mondhatja el ...)
az angol festővel. Constáble-lel az önérzetes szavakat: »Am vélekedjenek mások művészetem felől úgy, ahogy nekik
éppen tetszik, én egyet tudok: azt, hogy
amit alkottam, az egyedül az envém.v"

1964 tavaszán a budapesti Dürer-teremben az 1514-es Dózsa-felkelés emlékét idéző rézkarc-sorozatból (ez volt
Kondor főiskolai díplomarnunkája) nyílt
kamarakiáll.ítás, néhány hét múlva pedig a székesfehérvári L István király
Múzeurn rendezett nagyszabású, gyűj
teményes Kondor Béla-tárlatot. A bemutatott olaj festményeket és olajpasztelleket ("A géprepülés szimbólurna",
"Férfi konstrukcioval", "Szerb Krísztus",
"Kis triptichon", "Angyal fekete alapon,", "G,ulliver és egy törpe", "Jónás a
város falai előtt", "Régi repülőgép",
"Hálóját foltozó halász", "Ezékiel angyala bemegy a házba" stb.) s a ceruzarajzok, lltográűák, rézJkarcok, monotípiák együttesét pátosz és humor, játékosság és komolyság ötvözete, hol groteszk, hol emelkedett, hol ironikus, hol
gyengéd hangvétel, mindenekelőtt azonban: szuverén festői és grafikai nyelv,
"változatos és meggyőző vizuális formák" (Perneczkv Géza), szirnbólurnalkotó
erő jell-emezte. Munkái n>em könnyen lefordítható (lllegóriák, hanem többrétegű,
a rnűvész mondanívalójára való koncentrált odafígyelést megkövetelő jelT;;épek, amelyek - mímt a nagy írók és
képzőművészek
szimbólumai általában
-- ,;nincsenek híjával a többértelműség
nek. Jelentésük felfedése nem míndíg
hasznos; titokzatos sértetlenségükben a
legszuggesztívebbeki
A
tudatialattiból
születnek és a tudatalattihoz szólnak;
csak veszedelmünkre fejtjük meg őket"
(Herbert Read: A modern festészet).
A kiállítás megnyitóján megjelent közönség - amelyre revelációként hatottak a falakon függő képek - egyetértés-

sel hallgatta Pilinszky János megnyitó
szavait: "Itt ma olyan felismerésekre
nyílik alkalom, amelyekből bár a tompák és csak műveltek kim.aradnak a
valódi érzékenység annál mélyebb bátorítást nyerhet, .. Kondor Béla figyelmét - e kreatívan éber komoly és virrasztó nagy figyelmet hadd ajánljam a fiatal szívek szerétetébe ..."
A művész további tártatai (Ernst-múzeum, 1965; Műcsarnok, 1970; Kulturális Kapcsolatok Intézete, 1972), az "Egyházigyűjtemények kincsei" című tárlaton (Magyal" Nemzeti Galéria, 1970)
szerepelt munkái és Arpádházi Szent
Margit legendáját megjelenítő 25 négyzetméteres parmója (Margitszigeti Nagyszálló) a Kondor-oeuvre kiteljesedését,
klasszikussá érését tanúsították. A 60-as
években és a 70-es évek elején a mű
vész olyan felejthetetlen alkotásoknak
adott életet, mírit a "Dará.zskirály", a
"Savonarola", a "Bohóc püspökruhában",
a "Szent Péter egy nővel", az "Úrha[ósok", a "Tüntető nők", a "Zrínyi Miklós, a költő", a "Balatoni emlék", a
"Pléh-Krisztus", az "E.gy Bartók-opera
díszletterve", a .Baltás király" és az
"Egy matróz álma". Iz:rnusok, irányzatok skatulyáíban el nem helyezhető
munkásságáról sorra jelentek meg a mű
vész eszme- és formavilágát behatóan
analizáló cikkek éSI tanulmányok (Duránci Béla, Rózsa Gyula, Losonci Miklós és mások írásai), amelyek Kondor
mester-voltát hangsúlyozták. Perneczky
Géza arra tapintott rá, hogy fejlődése során a művész "egyre közelebb került a jelen élethez ... Élményanyaga és energiája társadalmi természetű, és csak másodsorban művészi." Frank János Kondor grafikai életművéről (Dózsa-,
Madách-, Dürer emléke-, Valaki önarcképe-sorozat, Cserebogár 'és hangyák,
Szerelmespár,
Betlehem,
Virágcsokor
stb.) szólva - azt állapította meg, hogy
a művész " iskolát nyitott a magyar
grafíkában",
Tölgyesi János Kondor
"gondolkodó, intellektuális alkatát, kérdésfeltevő egyéniségét" boncolgatra egy
tartalmas cikkben, Németh Lajos "az
emberábrázoló művészet nagy tradíciójának folytatóját" üdvözölte Kondor
Bélában. aki "a fiatal generáció talán
legnagyobb formátumú rnűvésze, s akinek a totalitás igényéből fakadó rnunkássága sokrétű anélkül, hogy eklektí-
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kus lenne... Megoldásai gyakran idézik a máshogy-elképzelhetetlen tökélyét." Dávid Katalin szerínt Kondor
"félelmetes és lenyűgöző vízióit" mindenkor az emberiesség forrásai táplálják, "egész művészetét a szeretet, a megértés és humanitás hatja át".
Szóljunk néhány szót a művész keresztény hitéről is, amely vívódásoktól,
lelki konfliktusoktól nem volt mentes ...
Egyik-másik megnyilatkozása (így a Vigilia 1970. évi decemberi számában
megjelent válasza "Ki nekem Jézus?"
című körkérdésre) a hivő emberek egy
részét megbotránkoztatta. De míriden
bizonnyal reá is érvényes az, amit Karl
Rahner mond egyhelyütt Goethéról :
"Nem állott távol az Isten országától..."
Művészetét mindenesetre sok szál fű
zi a keresztény gondolatvilághoz; a keresztrefeszített Krisztust igen sok művén
ábrázolta, s örömmel, őszinte meggyőző
déssel készített üvegablakokat. freskókat és táblaképeket katolíkus templomok
(Balatonföldvár,
Sajószentpéter)
részére. E művek az újabb magyar ~gy
házművészet büszkeségel.
Festő,
grafikus,
költő,
muzsikus,
hangszerkészítő. ezermester, fotóművész,
- színes és univerzális ember volt. Érdes szavainak, látszólagos nyerseségének felhámja alól hamar előtűnt melegszívűsége, kollegialitása, lelkének nemessége és jósága.
Csupán negyvenkét évet élt, de amit
hátrahagyott, az kerek egész és része szerves, elidegeníthetetlen része - nemcsak a magyar píktúrának és rajzmű
vészetnek, de az európai képzőművé
szetnek is. Korának szocíális, etikai és
esztétikai problémái iránti érzékenysége és nyitottsága, munkáinak szimbólumzazdagsága, színeinek és vonalainak
bűvös mágiája, rnűvészí aszkézise, a lelkében munkáló soha-meg-nem-elégedés,
amely újabb és újabb chef d'oeuvre-őket csiholt ki
belőle,
a műtörténet
hajdani nagy mcstereível vetekedő szakmai tudása alapján Kondor Bélát nemzeti művészetünk reprezentánsai között
Mednyánszky,
Csontvárv. Nemes
Lamoérth. Nagy Balogh János, Egry
József, Derkovits, Vajda Lajos oldalán
fogja számon tartani az utókor.
DÉVÉNYI IVAN

'I'ényeh
megyünk mert megyünk
eke előtt akár az ökrök
te1'meszjáratainkhan
akár a hangyák
hétköznapok hajtóvadászatán
hajtok: és vadak egyben
,elhivatásunk felségvizeit
főfoglallwzások lecs,apolták
káprázatos képleteink
exkluzív nap1'lendszerében
csak: a lényeget veszítettiik
UTOIRAT

bibliai éjszakák
nemes magányú bölcsek
requiescant in pace

Iíint és bent
napfénykikötők
fűben a roanroalinok

pacsírt,a szárnyak
röptében zártan
a világ ünnepélye
beh,orpadt sorsom
v·aLami szélre vár
tnert igencsak megLassúdtam
az egyhangúság
hegyének stációin
a holtak imperativuszait
meqsokalltsnn.
a naptárbóllciszállt évadoroat
eltöröltem
a fényspirál viharát
melyben az öröklét
sarokpántjait röpítették
szárnyas locak
és ifjú angyalok
megkötöztem
az egyre pontoSJabb órák
hajszolóbb órák
íszonyatával
Stella matutina, Holdviola!
rozoga időmben eléqek

Asylum
levetkőzöl a sötétben
világosságom ban elaiszol

álmodban sírsz
és Tengerben nézed arcod
elmulasztott cs,endjeink
a Mélységnek bemuvatva
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el:

A Vigilia BESZÉLGETÉSE
PILINSZKY JÁNOSSAL
A félhomályos, árnyékkal megtűzdelt szebában először lemezről szólal meg Pilinszky János hangja. Verseit mondja a londoni költőtalálkozón. Aztán megszólal maga is, szemben velem, és baruckpálinkával kínál. Az üveget a keze ügyébe
eső könyvespolcról. egy Hemingway-sorozat mögül húzza elő.
Az ablakon kék vászonfüggöny. Az asztali lámpa sárgásfehér foltokat vet a
falakra. A falakon Ferenczy Béní munkái, családi fényképek. Az ajtó mellett két
rajz. Az egyik Picasso-reprodukció, a másik egy tízéves kisfiú rajza. - Kié melyik ? - vallat a költő, és választ sem várva hozzáteszi - Ugye, a gyermekrajz
jobb? - és nevet.
Komótosan rágyújt. Nem szívja végig. Újat vesz ki a dobozból. A gomolygó
cigarettafüstben egyre nehezebb felismerni a vonásait.
Lássuk csak, Bélám, Mit is tudunk egymásnak mondaní ?

ARCI{ÉP
Egy aszkéta arca. Vagy egy élveteg
1'ómai szenátoré? A haia egész.en. szürke,
arccsontja éles. Ez a világitás nem elő
nyös, véniti. Sokkal csontosabbnak lát~zik, mint valójában. A szeme egy kisiskolásé, álmélkodó. Környéke sötét, két
nagy árok fut lea belső sarkokbol.
Mintha hosszú és fájdalmas zokogás
után ülne most itt. Keze puha, akár
egy ápolónőé. Mozdulat,aiban gyöngédség és tartózkodás v·an, de feszültséggel terhes minden gesztusa. Egy tragikus színész kellékei. Hangja egy mutáló kamaszé, alci lélelcben folyton ministrálni készül. Mégis, az ember nem
tud sZ\abadulni ,attól az érzéstől, hogy
álarcot visel, bújócskát játszik. Mindez
csak: máz, amí Dalami váratLan dologtól Lepereg, leúzik ; titkok és csodák rejtőznek mögötte. Talán éppen azért kell
a kendő, hogy zaoartalanu; ministrálhasson, adorálhasson a világnak?

- Németh László mondta, hogy egyszer könyvet szeretne írni arról, hogy
a tehetség hogyan leplezi magát. Ismerte Móricz Zsígmondot, aki teljesen hamu alá rejtőzött; tanítványai, a fiatalok körülvették, Zsig:a bácsinak hívták,
a vállát veregették, és közben az öreg
pillantása mint az ágyú csöve járt körbe rajtuk. Sejtelmüle sem volt a híveinek és azoknak, akik olyan urambátyám-stílusban kezelték őt, hogy mílyen pillantás figyeli őket. Egy nagy veszély van, mondja Németh, ha a tehetség tökéletesen, dírektül kijátssza magát. Azt megölik, azt nem tűrik. Ezért
ölték meg József Attilát is, tette hozzá. S ez nagyon szép volt tőle, mert ő
annak idején bírálta József Attilát. Ez
járt az agyarnban, amikor én József

Attiláról egyszer azt írtam, hogy stílusában mozartí volt és tartásában jézusi. Mindkettő, Mozart is és Jézus is,
egyik a stílusában, másik a lényegében
hihetetlenül direktül valósította meg
azokat az igazságokat, értékeket, amiknek hordozója volt. Gondolj Goethére.
aki roppant diplomatikusan és nagy
stratégaként
valósította meg magát.
Vagy Dante. Elégni a közönség szeme
láttára, és direkt módon megmondaní,
végigélni, ami a szívünkben lakozik, ez
életveszélyes.
- Míndaz, ami az életben rám várt,
számomra ismeretlen, felfoghatatlan dolog Vallt. Nem ismertem ki magam, 'si
nemcsak a "sűrűjében", hanem a "ritkásban" sem. Irtó furcsa lény az ember, annyi rétege van! De van agyvelőm is, ami úgy működík, mínt egy
zseblámpa. Ezzel megtanultam a világ
dolgait, ahogy az ember szinte gépiesen
mogtanulja, mit tudom én, hogy mielőtt
repülőgépre száll, be kell mutatnia az
útlevelét, stb., stb. Absztrakt mödon,
mechanikusan, az agyvelőm segítségével
teljesítem a felnőttek előírásait. De a
lelkem, a szemern ma is a gyermeké,
aki mindent felfedez, minden tapasztalatért megszemved. és médfelett elképed azon, hogy rossz dolgok is vannak a földön. Hogy az eszményi mögött is csalások és csalódások bujkálnak. Aki nem érti meg, hogy valójában miért kell az embernek kettéhasadnía.
LELKIISMERETVIZSGÁLAT
Ember és költő nem mindig azonos.
Amit kimond a költő, nem biztos, hogy
állj,a az ember. A költő nem magát
mondja, SZ1cwa nem az övé, csak az emberrel rendelkezhet szabadon, cook gyön-
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gesége ou S{J,játja. Szell€mét azo n ba n nem
fogja vé tke. Milyen törékeny! Életé ben
hányszor, de hányszor f ogad ha tta mea,
hogy va la m i k épp en emberileg is ·hozzá nő a " fe lada th oz". Hányszor n egyven
napi böj t öt osztott ki máI' magának
elégtételü l?

- Emberi gyöngeségem sok van. Súlyo s. Az a baj viszont, h ogy a z em bernek a gyöngesége sem egyértelmű, m ín t
ahogy a jósága sem. Az embernek a z
úgynevezett jó oldalai is . veszélyt jelenthetnek. G ondold el, h ogy a szeritség és
a z álszentség k özt mekkora r okons á g
van. A hi bákkal sem il yen egyszerű .
Mert én például r ettenetesen kívánesi
vagyok. Ez bűn , d e nemegyszer átsegített majdnem ember telen szituáci ókon ,
mert mint e gy regényíró, sz ínte a magam személyes sorsától érzelmileg fü ggetlenül, kív án esi voltam, hogy az élet
m ílyen következő lépést produkál számomra. Saját m a ga m regényírójává t u dtam válni kíváncsiságból. A másik súlyo s vétkem: b izon yos ínfantilítás, gyerekesség, ami m á sokat gyakran h oz za varba, és van, aki elveszti a tűrelm é t
emiatt, főleg az úgynevezett hivatalos
társaságban. A p r otok oll számára ez
tűrhetetlen,
elviselhetetlen. De, tudod,
mégiscsak. költői tulajdonság! H ogy a n
t udnék enélkül csodálkozni, örülni, szárnyaln i önfeledten?! L á tod, ez is k étoldalú. A h armad ik dolog, ami nálam vétekszámba ment, az az érzelmi életem volt.
Nagyon sok p roblémát é s n ehézsége t
okozott, ami talán anev eltetésemből is
a dódott. T ulajd onképpen szerelemre sz ülettem, és az egyik boldogtalan szerelemből gázolt a m a másikba, rettenetes
In tenzi tással. Akkor meg az történt,
h ogy annak ellenére, h ogy é n voltam ,
aki kudarc ot vallott, én b űnh őd tem.
Mert ha a z ember lél e k kel nem győz
egy szerelrnet, akkor a z viss zaesik a
testbe és átv áltozik merő szexualításs á, És a szexualítás kísértései is bor zaszt óan" m eggyötörték az életemet.
- ·A hiúság n em volt nagy p roblém ám. De n em á ll ítom, hogy n em voltam hi ú . Ez nála m ink á bb a féltékenység, irigység -formájában jel entkezett. De
talán két percig, h a tartott. Nem m on dom, h ogy riem él tem át. H a cs ak egy
Ind ulat "erejéig is. N em oko zott h os zszan tartó problémát. A zt hi szem, végül is objektív voltam, n agyon b oldoggá tett, h a valakí t találtam, akire egy
pillanati g irigykedhettem. Mert azután
feloldódtam benne, fe lnéztem rá. H a
példáu l Bachot h a ll ga tok , b izonyára furcsa lenne , h a irigykednék. Vagy Bart ó-
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k ot, Vi va ldit. Ezek értékek, melyekben
nyugod ta n fel lehet oldódni és fel kellene oldódni. Pe rsz e egészen mások a
kortársi m é rtékek ! Amik a k o rtársakn ál
hell yel-k özze l ne hé zséget okoznak, azok
az é r demtelen elismer ések. Most a j ó
tehe tségek ről szó lok elsősorban, m er t az
em ber a tehetségtel enre, m ég ha n agy
siker e is van , tu lajd onké ppen nem fé ltékeny. M érges , d e nem félt ék en y. Neh ézség csak a t eh etsé ge snél van. H a egy
tehet s éges ember szerepet kap akkor,
a mi kor t e levegőh öz se j ut sz, eg yedül
ez okozhat gondokat . J óll ehe t az éremnek m egva n a másik oldala is, ho gy ez
a zért mégisc sak v al ódi érték. Én nem .
ő ige n . Is te nem . . .
Bel esz ű l ett ün k térbe és
i dő be. S
addig, a m íg nem vagy unk legalább
olya n nagylelkűek, m in t n természet és
legalább olyan na gyvona lú ak, n em va gyunk iga zán ke resztén ye k s em. Lega lább a természe tes szin tj ét e l kellen e
é rnü nk, a m i p edi g n em is a v égső aspir ác i ónk, Ahhoz már olyan n a gyvonal ú nak kellene lennünk , m in t maga az univerzum. Mind íg éreztem, hogy tőlü nk ötmül í ö fén yév re egy csillagon a világ legszeb b hajnal al játszód nak le mind en

l\.ondol' B él a P ilinszkyncl { a já n lott ré zk arc a.

publicitás nélkül, halálos precizitással.
evrnill iók óta, tökéletes és fáradhatatlan rendezésbem. És, a szenemi életnek,
ami nem a mennyek szellemi élete,
hanem itteni, nagyon is földhöz ragadt,
nagyon is emberi élet, még aikkor is,
ha csak természetes aspektusból nézem,
magán kellene viselnie ennek a nagyvonalúságnak a bélyegét. Ha erre nem
képes, akkor mindig kevesebb és szegényesebb lesz anná), mint amit kifejez.
Most persze filem beszélek arról, hogy
hiszek abban, hogy ez bizonyos transzccndenciának, vagy a természetesen túli
tolismeréseknek ad vagy készít helyet.
De elég: esek a természetesnek eleget
tenni. Elég.. Ezt Jézus nagyon jól tudta. Ezért volt annyira. igénytelen a parancsolataiban. "Elég a mai napnak a
maga gondja" - és tanításai tele vannak ezekkel a nagyon pici dolgokkal.
GLÓRIA
Amíg a költő fiatal, saját dicsőségé
nek árát is mcqkeresi. Hajtja a hírnév
utáni vágy önzése. Később pedig, az
évek fogytáVlal, szűkebb a tér, és benne la ~ehetőségek is szűkebbek. A hirnév sem meglepetés, hanem teher. A
korrot la,z energiák összesűrűsödnek és
egy irányba terelődnek: a költő várakozásszerű ál~apotb,a kerül.
Mi jöhet
még? Ekko)' törnek rá az ártalmas erők,
a measzerzett babérkoszorú fojtogatn i
kezdi, Epigonok visszhangozzák s011aít,
telvetségéből
és dicsőségéből csipe,getni
akaró fíízfapoéták, féltehetségek osrromalják, ámyékában próbálják kiépíteni
karrierjüket.
Irodalmi linkek: zásztót
bontanak melleUe, .a sznobok szentté
at-atják, a sok "jó barát" misztifikálja
és tömjénfüstözi. Es a költő kezd beleroppanni,

Az úgynevezett hírnév, ha van
ilyesmi, ugyanolyan veszély, sőt körmönfontabb veszély, mint a teljes elhagyatottság vagy a teljes. ismeretlenség. En,
a mí nemzedékünk ebben az egyedüllétben nőtt fel. Emlékszem, Németh
László egyszer, amikor még fiatal voltam, azt mondta nekem - nagyon szeretett, észrevette, hogy semmi koritaktusom nincsen senkivel, az, amit csinálok, versek, visszhangtalan -, azt mondta, hogy ez a nemzedék szürke nemzedék. A szürke szép szfn. 6 ezt nem szánta lebecsülésnek vagy pejoratív értékelésnek. Aző szemében a mi nemzedékünk szürke nemzedéknek tűnt, szemben az ő nernzedékável, amelyik már fiatalon az Ady kitaposta úton haladt, aki
még drámaibban vívta meg a harcát,

és rögtön belekerült a nemzet életébe.
Nekem volt egy felolvasásom Párizsban, egy vacsora keretében, amit Pierre
Emmanuel adott, a kelét-európai művé
szet útjáról és problematikájáról. Elmondtarn, hogy Magyarországon. ha el is
tűn t már, de jelen van, mint egy halott
emléke, még élő emléke, a népművé
szet. Úgy, ahogy a friss sírok hatnak
még. S ez más időélményt, a kultúrának másfajta - hogy is mondjam csak
- szerepét, fekvését, akusztíkáját jelenti. A népművészetet én végtelenűl csodálom, 'nem annyira for:rnai elemei miatt,
mint inkább tartása miatt. A nép addig alkotó a művészetben, amíg bele
nem jut a nemzet életébe, föl nem szívódík műveltségábe, tehát amíg nincs
közéleti szerepe és 'valamiféle időtlenség
ben él. Egész másfajta időélménye van;
élet-halál, generációk egybemosódnak,
együtt van, színte egyidőben az enyészet és az újjászületés, és ezeket a mű
veket nem a publicitás reménye szüli.
Végtelen gyöngédség, finomság, mélység
van bennük, megismételhetetlenül. Alkotásban tényleg: nem lehet megismételni, de egyénileg, az egyéni sorsban igen,
S bármennyire örvendetes is, de egy
fiatal írónak, költőnek rögtön katedrát
adni és beereszteni a Nemzetbe, ami az
Illyés-generáció sorsa volt, tulajdonkép-'
pen rendkívül veszélyes. Az én nemzedékemnek a szerencsétlenség volt a szerencséje, Egyénileg mí ugyanúgy írtunk,
olyan kirekesztetten, ahogy a nép, ahogy
a népművészet születik -tartásunkban,
nem formailag. Végül is igy írt Hölderlin, vagy ... vagy nagy neveket lehetne
mondaní, És a művészetben ez nagyonnagyon jó pozíció.
- Egy szép napon. arra ébredtem. ez
volt 59-boo, ugyanis tíz évig nem pubIikálhattarn, hogy újra megjelent a kötetem. Azt hittem, míndenkí elfelejtett,
s az unokaöcsém feljön egy reggel, mert
még akartarn venni néhány példányt, és
azt mondja, már elfogyott. Nem akartam
elhinni. Azt hittem, teljesen elfelejtettek. És azóta valóban van egy mély,
érzékeny és megható kontaktusom az 01vasókkal, akikről tulajdonképpen nem
tudom, hogy kicsodák. Mégis teljesen
rájuk gondolok, amikor írok, nem azokra, akikkel rendszeresen érintkezem és
akikkel megbeszélem a dolgairnat. Ez
azonban nem tesz, - azt híszern - elbizakodottá, mert az élet gondoskodik
arról, hogy az embert olyan pontokon
el törje, measebeeze. amikre érzékeny, és
olyan váratlanul támad, hogy minden siker átmenetinek hat és kíegyensúlyozódík;
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Valamibe belehalunk.
Halálunk
nimes előzmények nélkül. Ez nagyon logikus. Es a törések, a sebek jönnek egymás után, és az ember a sikert, ha bekövetkezik, már észre sem veszi, mert
közben mindíg másfele kell figyelnie.
Es én, rnínt drámai lény, az erkölcsi
lénnyel szemben, vallásos lény, tehát
eredendően rossz
vagyok. Számolnom
kell tehát a büntetéseímmel. a vezekléseimmel. Ezért a siker számomra csak
pillanatnyi mákony végzetes küzdelrneim
közepett, amit magammal vívok, A mű
vészetben a művész az emberből, abból
a meghasonlott lényből. aki szenved, akit
szégyell, aki felemás, megpróbál újra
egészet csinálni, megpróbálja összerakní,
hogy tökéletes legyen. Én így írok. Ezért
írok. Hogy valahol, valami más színten,
nem az én életem szintjén, magasabb
szinten egy egészet csináljak magamból is, az emberekből is, a világból is.
Ebben a gondban aztán az olyasfajta
gondok, mint a siker, eltörpülnek, eltűnnek, annál is inkább, mert az ember nem éli át igazán a sikerét.
EGÉSZET CSINÁLNI
Latolgatom: Dosztojevszkij Karamazov
Aljósáj-a vagy inkább Miskin hercege
ll-asonlít-e hozzá? Az ,alázat,a mindenképpen az övék. sok versén érződik,
hogya lélek elfüggönyözött ablakain át
beszűrődött a félelem: hátha egyszer elapad a láz, vége lesz a versnek. csak
dadogás és felhevült parázs marad az
,elhasznált gondolatok után? O ezt a lehetőséget is alázattal fogadta. Pedig sokan jósoltak neki könnyű álmot, érdektelenséget, keserű bukást. De hogyan is
fejezné be az, aki az Egészet akarja
megmarkolni? Aki kerekre akarja hajlítani a négyszöget? :es tisztába tenni az
emberiséget, hogy többé soha ne piszkoljon oda.

- Az egészet ott, azon a szinten akarom megcsinálni, ahol az ember drámája kisimul, ahol a ráncok elvesztik barázdájukat és sima, egészséges és újra
ép lesz minden. Ezt szeretném rnegragadni, megfejteni, rögzíteni. Hiszen számomra Istennek végül is két definíciója
maradt, és két reménységem. Az egyik,
hogy Isten a létező legnagyobb intelligencia. Olyan valóságos szellemi lény,
akinek élménye olyan, mínt mikor az
ember hosszú-hosszú vándorút vég-én
megérkezik a tengerpartra. ahová kezdettől fogva vágyott megérkezni. A másik, hogy olyan lény, aki el tudja viselni, hogy szeretík. Az a furcsa. hogy az
ember megéri azt, amikor szeretik, de
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rettenetesen nehéz valakit találni, aki
ki is birja, el is viseli, hogy szeressek, Ettül ugy félnek az emberek, mint
egy rnerenyrotől. Feínek, rnert azt hiSZiK, ki akarjak fosztani őket, úgy látSZiK, van valarrujük, amiről maguk
sem tudnak. Nyilvan rosszul szeretunk,
de az Isten az, aki a rossz szeretetet
is kíbírja, de még nagyobb dolog, hogy
a jót is. Azt tudniillik, hogy a centrumot szerethetjük. A jóságot magát, a
szerétetet magát. Valakinek a tengelvét.
Bizonyos értelemben az anyai szeretet
előképe ennek, csak anyánk bírja ki,
hogy szerétjük.
Persze a félreértésektől sohasem
lehet megmenekülni. Hiszen abszolút
módon semmit sem tudok definiálni.
Egy gyufásdobozt sem tudok végül tökéletesen definiálni, mert például nem
ismerem az atomstruktúráját. És ha ismerném, még nem tudom, az atom
mire támaszkodik. Ezért például nekem
a francia nyelv majdhogynem reménytelen, mert a definíció reménye élteti.
Es ez reménytelen. A magyar megelégszik a szuggerálással, Okfejtésének és
érzékeltetésének van határa, ahol úgy
érzi, evidenssé vált, amit mondani akart.
És ezzel beéri. S maga a nyelv tovább
nem mehet. Nem véletlen, hogy nálunk
a strukturalízmusnalc, amit a nyelvbe
vetett kétely táplál, nincs olyan területe, mint a franciáknál.
- Egészet csinálni, nálam ez annyit
tesz, mint belépni az univerzumba. Mert
az univerzumnak - nem mondok természetet, nem szeretem ezt a szót - tökéletesen nagyvonalúak a törvényei és
ekkor már valami természetfölöttit csinálunk. A természetet azért nem használom, mert úgy, ahogy mí használjuk
ezt a szót és amit értünk ezen, újkeletű szó és nem az értelemmel, hanem
a racionalizmussal függ össze. Körülbelül ugyanazon a törési vonalon, törési
ponton helyezkedik el, ahol a jó stíltszták kezdődnek. A rációkkal ugyanis valahol míndíg baj van! Bruegel már
tudta, mi a természet. Cranach számára
még az univerzum létezett. A természet az univerzumnak az a hullámverése volt, ami az univerzum lábáig
jutott, ami testközelbe ért. De mi különbséget teszünk. Természeten földi
dolgot értünk, körülhatárolt, általunk
birtokolt valamit, míntha az uníverzumot, a mindenséget valaha is birtokolhatnánk ! És ami a természeten túlcsap,
szeríntünk, az az univerzum. Egyre inkább toljuk vissza az uníverzumot és
a természetet szélesítjük ki. Azt hiszem.
most a Holdra is át fog csapni. Cranach

ezzel szemben állt, ő az uníverzumot élte át, és érezte, hogy a természet ugyanannak a nagy tengernek a partra 41'kező hulláma. Arra a partra, ahol ál-

lunk.

A TÖRVENY BETVJE
Léteznek-e törvények egy lírikus szeés szeretete számára? Es betű
szerint kell-e értelmezni őket? A vallás
ezerelme a lelkét, szellemét követeli
tőle, az ember szerelme a testét, a vérét veszi. A szenvedéstől s.emmi sem
váltja meg. Kompromisszumot kell kötnie ahhoz, hogy boldog lehessen. Legalább átmenetileg.

f'elme

Ez nagyon nehéz kérdés. Annyit
talán mondhatok, hogy én az élet dílettánsa voltam minden vonatkozásban,
kivéve a költészetet. És pontosan azért,
mert a költészetben mímdig tudtam ösztönösen -, hogy az ember sohasem
lehet boldog a szíve mélyéig. Irás közben pedig találtam dolgokat, amik
relatíve fölülmúlták képességeimet, legalábbis így éreztem, rátaláltam egy sorra, egy képre rájöttern. hogy nem
örülhetek neki, nem vehetek részt benne azzal az örömmel vagy inkább élvezettel, amivel kellett volna, ha természetesen reagálek. De akkor nincs rnog
az áldozat eleme! Színésznél veszem
észre, amikor színpadon van, hirtelen
egyenesbe kerül, észreveszi, hogy a kő
zönség
kapcsol, vele van, és abban a pillanatban túlénekli a dolgot.
Rájátszik. Egyedül az a színész, aki le
tud mondani a találkozásnak erről a
hirtelen megszülető öröméről, az képes
a darabot végigjátszani azon a szinten,
amelyen szükséges, de mégsem boldog
ezáltal. Ez borzasztó! Hiába remekel,
belül mélységesen szornorú,
- A szerelemben is dilettáns voltam,
pedig én ott direktül boldog akartam
lenni. úgy, ahogy a gyermek boldog,
azzal a direktséggel. Ez nincs. A szerelern kétféle lény számára realizálható: az egyik, akinek az érdekei teljesen
máshol vannak, mint például egy selyemfiúé, habár azok, akik így szeretnek, egyáltalán nem boldogok; vagy egy
nagyon nagy érettség fokán, amikor az
ernber már a másik lényt, a partnert is
másképp látja, a saját érdekeiben szemléli és nem a viszonylatuk értékében.
Ez bekövetkezett nálam is, mert egy
érettségerr túl és egy fáradtságon belül
megszűnt ez a direkt Igénvern. Talán
az érzelmek kíégettsége, apálya, mérsékeltsege teszi ezt. Az ember megtanul
spórolní a szerétet hőfokával, nehogy

megégesse a másikat. Igen, éreztem már
a boldogságót. Éreztem. De pillanatnyilag nem vagyok boldog. Abban az É:rtelemben nem. Szerintem a boldogság
személytelen dolog. Ott követünk el hibát, azt hiszem, amikor be akarjuk kebelezni, körül akarjuk határolni. amit
nem lehet.
A kereszténységet kétfelől lehet
nézni. Lehet nézni úgy, hogy az erkölcsi kódex. Ez azonban a kereszténység
meghamisításának egyik leglátványosabb, legplauzibilisebb módja. Ha a kereszténységet morális vetületéból közeIítem meg, akkor föltételezem, hogy az
ember folyamatos lény. Tudniillik az
erkölcs azt sugallja, hogy az ember fő
jellemzőjelként azt fogadjuk el, mít nem
követ el, mit nem szabad cselekednie.
A kereszténységet így leszúkítjük egy
negatív és folyamatos útra. Ez a vallás
meghamisításának nagy-nagy veszélye.
A vallás ellenben más, és a kereszténység tökéletesen más. És Krisztus tökéletesen más volt. Ö tudta, hogy az ember drámai lény. A jót és a rosszat
úgy építi össze, mínt hegy a köveket.
Egyszerre jó és egyszerre rossz, és ezt
a konfliktust fantasztikus drámai küzdelemben éli meg, aminek a kimenetele valamiképpen Isten szívében játszódik le. Különben nem lehetne alázatos
valaki. Ez a nagy k.űlőribsóg: a farizeusok erkölcsösek voltak. tökéletesen erkölcsösek. Jézus tökéletesen elutasítja
ezt az attitúdöt. Ö ismeri az embert,
tudja, hogy ez gyökerében nem lehet
, igaz, és hogy az ember csak mínt drámai lény tud jó is lenni. Tud szeretni. ..

A KERESZT SZALKAI
Szálkák sebzik, de ~elkében gerendákat hordoz. Alvereszt szálkái ezek. A
kereszt aerenaá; azok. A költó már tudja, hogy küldetésünket nem tudjuk tökéletesen bevégezni, ·a talentumokkal
sem gazdálkodunk mindig okosan. Akamtlanul is sokak csalódásának vagyunk
okozói, sebeket ·ejtünk, pedig nekünk
az volna a dolgunk, hogy orvosoljunk.

Ez pedig elkerülhetetlen. Talán
így készíti elő az Isten, éppen az egyház laicizálódása folytán, azt a találkozást, amikor Krisztus lesz mínden
míndenben, S a kereszténység valóban
csak só vagy kovász lesz, kicsiny rnaszsza a világban, amely azonban megtermékenyíti a világot.
- A kereszténységért nem aggódom.
Sőt, az ,egyházért sem. Az egyház mindennek ellenére mégiscsak hű letére-
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rnényese és megvalósítója a jézust koncepciónak. Itt vannak ezek a réges-régi
templomok, amelyek ellenálltak a századoknak. Mégiscsak ezek őrzik az időt
és a történelmet, Az. öregasszonyok is
számunkra a múlt csodálatos ékszerei,
kincseket rejtegetnek magukban, amiket
ki kellene bányásznunk. mert a jövőnk
függ tőlük. Az ifjúság sem pusztán önmagára, hanem az öregekre építheti tartósan önmagát. Az egyház is végeredményben egy ilyen ősrégi templom,
öreganyánk. a múltat őrzi, de közben
állandóan az idők teljességére készül.
Amikor majd a múLt hirtelen jelenné
és [övövé változik át, a nagy elszámolás pillanatában.
- Nézd, én egyben vagyok teliesen biztos: hiszek Istenben a magam módján,
végtelenűl szerétern Jézust, ami majdnem
több a hitnél, mert a szerétet több a
hitnél, és hiszek az egyházban is - túl
míndenen, Az egyház nekem olyan, mint
egy nagy hajó, amin rengeteg dolgot
kifogásolhatok, A tatján ott vannak a
gőgnek és a kevélységnek a láncai, a
hatalom kísértései, de mégiscsak ezen a
a hajón vaJnaz én helyem, és mégis-

csak ez az a hajó, amely átszállít a zúgó folyón. Tudom, hogy nincs tökéletesség a földön. Es elfogadní bizonyos
értelemben a tökéletlent, ami mímdennek
ellenére a tökéletesség felé visz azért
- ez a maximum. Ha az egyházat tökéletlenségében nem szeretjük, akkor
magunkat sem szabad szeretnünk, és
sem önmagunknak, sem másoknak nem
bocsájthatunk meg soha. Az egyház is,
a maga hibáival, bűneivel egy tökéletIeriség. Hajó, amin rettenetes súlyole és
terhek vannak, de ami tendenciájában
és hirdetett igazságaiban valódi közösséget jelent, amely révbe visz mindannyiunkat, átszállít a túlsó partra, az
üdvösség mezejére.
- Szegény Tamási Áronról hallottam,
hogy halála előtt felvette az utolsó
kenetet, ő, aki végig agnosztikus módjára élt. Mint kemény agglegény, konckul. Tudjuk, hogy egész élete kínzó kísertésekben telt el. Es halála előtt, -amikor már rettentő dagadtak voltak a lábai, ereje pedig fogytán, az utolsó kenetet kérte. Közbem pedig ezt mondta: Mennyit gúnyolódtam ezen! Meg a többi
szeatségen is. Es milyen szép!

is wssacskán ráeszmél ,arra, lwgy vaLami, ami eddig határtaLannak tűnt
hirteLen zsuaorodnt kezd, s 'fokozatosan kimérhetávé 'L,álik. Valami megfogyatkozik a l~ezében, s amíg minden, amit belül l'ejtőzködve őriz, terebélyesedik,
gazdagodik,e,gy kis, de megnevezhetetlennek látszó birtoka csöndben fogy ni kezd.
"('gy hívják, élet. Úgy köszöntik, álom. Úgy búcsúznak töle, fiatalság.
A

költő

előtte,

HEGYI BÉLA

Kimenekülten
Ropogó csontváz
üszkös fadarabok
vonító hegedűk
két halott -

a szépség menedéke a halál
ugye kíváncsi vagy hogy milyen színű a
Lelked
egy felfoghat,atLan szó: az .,enyém" ...

Folyamatok
Új életek kezdődnek
szétszórja tavaszi [odruit
új ködök Lebegnek
és helyükbe ülteti a láz
eszméletlenül egy új világban
és betegség 11om-virágait
új arcát mutatja a rög
de mert Istenünk állitólag
új arca befonja a földet
gondoskodik rólunk,
kerek nagy túlvilági aroa
nem kell hát nagyon kétségbeesni
és tüskék kezdődnek és kinövés,ek
1oorl"igálásra sem szorul ez a jó öreg
májfoltos barackfa virágzik
golyóbis
virágai la bűn és kétséabeesés
szüntden fejlődés vissz,a az időben
egy más világban, ,ahol
és a magány iiledékei halmozódnak
egy új világbam, amely
finom borog,atás a föld szívére
megállíthabatlan folyamatok H:E;VIZY KLARA
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ber, jó élettárs, jó édesanya, jó munkásös jó állampolgár? De bizony lehet!
Sőt,

MADARAT TOLLÁRÓL ..•
"Nem a ruha teszi az embert"
tartja a közmondás: közhasználatú jelentésében nagyon helycsen. Ki vagyok,
mit Érek, valóban nem attól függ, hogy
milyen a ruhám.
De a szónak más - s talán eredetibb
ér;telmében. ig:az lehet azért ennek
a mondásnak a fordítottja is. Hogy a
ruha. teszi az embert. Emberre például
míndenképpon az teszi.
Az állatnak nincs ruhája (hacsak mi,
emberek föl nem öltöztetjük), s így
ki van szolgáltatva a környezetének. A
természet adottságaihoz: például a hő
mérsékletí s csapadékviszonyokhoz alkalmazkodik, ha bír; ha nem, elvandorol vagy el kell pusztulnia. Az embel' műkörnyezetet alakít ki önmaga
számára: egyszer bundát húz, máskor
trópusi slsakot nyom a fejébe. A természettel szembeállítja a kultúra rendjét.
S a ruha nemcsak a hideg, meleg
szélsőségeítől, a
széltől, esőtől óv.
Az
egyén életéri belül is kifejezője lesz a
kultúra és a természet, a személviség
és a test krítikus különbözésériek. Kifejezi, hogy nem vagyok egészen azonos a testemmel: egy marék vacogó
vagy indulatok lázában égő, másokra
ránehezedő vagy épp másoknak kiszolgáltatott hús. Személyiség vagyok: a
testemet vállalom, de próbálom nevelni, alakítamí. Vannak belső i,igyeim:
gyöngaségemnok és erőmnek, az ösztönös
mozdulásaím és lelkiismeretem közt folyó kűzdelemnek intd,m szférájába mást
csak annyira bocsátok be, amennyire
életem bizalmas társának fogadom.
Az ember, ha ruháit ledobja, könnyen
magából vetkezik ki. Veres Péter Közérzet és euqenika. círnű naplójegyzetében szomorúan tette szóvá öltözködési kultúránk elszegényedését. "Mennél jobban levetkőznek a nők, annál
nyílvánvalóbb, hogy mdnden száz nő közül csak néhánynak van képeslapra.
filmvászonra vagy képernyőra való alakja. Jó, jó, de vajon akinek kissé vastag vagy túl vékonya lába, rövid a
dereka, túl dús vagy nem dús: a keble,
vagy ukármíje, az nem lehet egész em-

ha ezt lelkileg elintézte önmagában, annál inkább lehet,"

"A nem extraszép nőnek valósággal
megaláztatás az élete elejétől végig" írja néhány mondattal később. De nem
természetes-e az is, hogy az "extraszép"
nő egy 'tudományos előadáson vagy akár
egy társaságban egyenest el akarja kerülni azt, hogy csak vagy elsősorban
a szépsége miatt figyeljenek rá. Nyilván egy ökölvívó bajnok is örül, hogy
zakója elrejti izmait. Zavarná a társaság többi tagját, s így őt magát is,
amikor szót kell érteni vegyenrangúként
összemérvo az erős és a gyönge érveit.
Míly óriási lehetőség az átöltözés. A
munkaruha levetésekor egy sajátos kapcsolatrendszerből is kilépünk, mint amikor ünneplót öltünk magunkra, már elő
re fölkészülünk valami másféle kapcsolatrendszer új erőterének elfogadására. Nem kell anyánk méhébe visszamennünk ahhoz, hogy újjászülessünk.

Igen, a ruha teszi emberre az embert. Hordozza életünk sajátos emberi
lehetőségeit és kockázatait is. Él.ni
kell, de visiszaélni is lehet vele. Lehet
belőle álruha: mások,
sőt
önmagunk
megtévesztésére. Válhat eszközből céllá, akárcsak emberségünk másik nagyszerű eszköze, a szó,
Az evangélium Jézusa olyan világban élt, amelyben az élet többi hazugságának veszedelmével együtt az öltözködéssel kapcsolatos eltévelyedések is
míndennaposak voltak. Ezért becsülte a
szőrköpenyes, bőröves Keresztelőt: "aki
puha ruhában jár, királyi palotában
lakik" vagyis eladta magát, Ezért
tanított arra, hogy "ne aggódj unk azon,
mibe öltözzünk", Azért jutott el ő maga egészen odáig, hogy a kereszt alatt
egyetlen, varratlan köpenyeget is lekanyarították a válláról, és mezítelonül
kellett megállnia 'az emberek szeme
előtt. Ezért ígért örök boldogságót azoknak, akiknek az ítélet napján azt
mondhatja majd: "Mezítelen voltam. és
f'ölruháztatok" .
Amikor öltözöm, az inggel. nadrággal nem jelrnezt : emberségemet öltöm magamra' ajánlom egészen, míndennap újra Istennek
TÚTFALUSY ISTVAN
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(Jlapi-aink
1973. JANUÁR 27.: FEGYVERSZÜNET VIETNAMBAN
VI. Pál pápa - a "Christi Matri Rosarii" enciklikában, közös- és m,agánkihallgatásokon, a Szent Péter téren ,egybegyűlt tömegek előtt, ut,azásai során,az álLamfőkhöz intézett üZlenet,eioon (így Podgornij szovjet államfővel és Ho Si Minh elnökkel történt táviratváltásában), karácsonyi és húsvéti szóZIataiban, beszédeiben, és
írásos megnyilatkozás,aiban - ismételten is szót emelt 'fa vietnami válság békés
és igazságos megoldása érdekében". "Úgy véljük" - írt,a a vie~nami püspöki kar'fiak küldött 1966 októberi levelében - , "apostoli hivatásunkból fakadó kotetességünk, hogy folytassuk ezt a feladatunkat addig a pilLanatig, amíg ,a feltámadt
Krisztus kívánsága és üdvözlete, »békesség nektek«, valósággá nem válik ,a ked-.
ves vietnami nép számára." A "Chrísti Matri Rosarii" enciklikában pedig így ír:
"FoeLelősségünk alapja az a tény, hogy az egyház egészét gondjainkra bízták: az
egyház pedig, mint a nemzetek fölé emelt jel, nem kötődik politikai értlekekhez:"
K1"isztus Misztik,us Teste egy és oszthatatlan. "Mindannyiunkat egy Lélek itatott
át" írja Szetit Pál. Az észak-vi'etn.ami Phat Díern katolikiis terepülés papjai,
szerzetesei, apácái és világi hív,ei éppúgy a Misztikus Testhez tortoznak. mint Délen a slaigon-choloni katolikusok. És a vietnami katolikusok val,amennyien - éljenek bárhol az országban - együtt ezeneedték végig a Golqota stációit a buddhistákkal, a kluw-dai szekta hiveivel (akik Jézus Krisztust éppúgy tiszteUk, m1nt
Buddhát, Kung ru-cé: vagy a tao-szemeket), meg a kommunistákk,al. "Ha szenved
az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele" (1 Kor 12, 26). "A kereszt körül
halott a fű. Az ő vére öntözte ésa be könnyed ... De holnap, Anyám, a követ
elhengerítik a sírról, s ez iszonyú vörös sebekből sugárzó fény születik. Holnap
feléleda fŰ" - írja Karen LindSley amerilvai költő (M a t e r D o lor o s ,a - 1965
N,agyszombat). "Sugárzó fény születik". Mint amiko1' a káosz fölött felhangzott a
Teremtő szózata: "Legy'en világosság!" És világosság támadt a sötétségből.
1973. január 27-én végre ,aláirták a fegyverszünet i egyezményt. Folytatása ez
1945 sZlept,emberének - la függetlenség kikiáltásának - és az 1954 júliusában megkötött Genfi Szerződésnek. 1945 és 1973: közel harminc év. Benne: két, sokesztendős ellenállási harc. A vietnami nép egész eddigi történelme: szabadságharcok
soroZIata. Ha megvalósula most aláírt 'egyezmény, száz év óta először nem lesz hódító, idegen haderő Vietnam földjén. "A béke nemcsak a tűzszüneten múlik, és
nemcsak ,azon, hogy lemoncLanak la fegyverek alkalmazásáról, hanem ,azon, hogy
az emberek gondolkodása a józanság, az igazságosság és a szabadság szempontjainak megfelelően alakult-e át" mondott,a 1968 novembe1'ében ,a pápa. Most
pedig - a tűzszünet hírére - megismételte Iwrábbi figyelmeztetését: ,a tűzszünet
még nem béke. Örömmel köszöntöUe a párizsi me,gállapodást: utalt "minden ember jóalvamtára", és felhívta ,a világ népeit, siessenek Vietnam népének seqitséaére
az ország újjáépítésében. Nemcsak a 1'ombadőlt városok, falvak, házak és tönkrement értékek megmentésére és újjáépítésér,e van szükség - folytatta ,a Szenuüua
-, hanem az emberiesség, az 'egység, az igazságosság és oa béke szellemének helyreállításám is. A !-egyocrszünetet fel kell váltoania a hosszantartó békének. A békének, mely oa szívekből szármaZIÍk és ott él, s nem a regyve'l'ek győzeImén vagy
politikai hatalmakon .alapszik.
Nekünk, katolikusoknak egy a f,e~adatunk: oa pápa felszólítását követve "segíteni". "Az Isten szeretetének ,a földön csak egyegen módja van: ,ha, testvéreinket
szeretjük, vagyis ha ocJ,aadjuk magunkat nekik ... Tagja vagy az emberiség nagy
testének. Tagja vagy anagy TitokZlatos Testnek" - írja Michel Quoist. Allunk a
megnyílt sziklasír ~lőtt. V,agy: miként ha ott állnánk Jairus házában, lamikor ,elhangzott 17UÍIr Jézus SZlava: "Talita kum!", és a halott föllvelt és já1'ni kezdett.
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Levél a Szerkesztőhöz
Tisztelt

Szerkesztő

Úr!

Kérésének csak részben tudok eleget tenni, mivel a színházi és televíziós
szerepléseimre való felkészülés nem sok szabad időt engedélyez számomra.
Nyolcvanadik születésnapomra 1973 februárjában megjelenik rólam egy regény, me ly egész pályámat felöleli, így az Önök olvasói többet kapnak
ebből a könyvből, mintha én most pár oldalt visszaemlékezéseimből közölnék.
Levelének második részében való kérésének pár sorban igyekszem eleget tenni.
Életem során, a hivatásomban való hit vezérelt. Ez segített át azokon a
nehézségeken, melyekkel minden ember találkozik. Igy a fiataloknak is csak
azt taThácsolhatom, hogy munkájukban keressék - mert csak ott találhatják
meg - a harmóniát, ezzel tudnak az emberiség javára szolgálni, mert az elkeseredettség és cinizmus ellen csak a jóba, az igazba vetett hit segíthet. Én
mindig úgy éreztem, hogy a világ dolgain val6 elmélkedés nem az én feladatom, a technikai civilizáció már olyan magas fokra hágott, hogy én azt
kóvetni nem tudom. Meggyőződés,em mindig az volt, hogy szorgalmas munka nélkül, a jövőben való hit nélkül, remény és szeretet nélkül élni nem érdemes; ki-ki képessége i szerint annyit és úgy tegyen, hogy azzal embertársai javát, örömét és fejlődését szolgálja.
Bp. 1972. november 26.

Üdvözlettel:

KÖNYVEK KÖZÖTT
"Egyéni elkötelezettségemhez írta
Ars poetica helyett círnű vallomásában
Pilinszky János - a döntő érvet minden bizonnyal nemzedékemnek épp legáltalánosabb élménye, az elmúlt világháború szolgáltatta, Igaz, a frontok
azóta elnémultak, a háború véget ért,
a koncentrációs táborok bezárták kapuikat. Hitem szerínt azonban épp e végérvényesen beállott csönd jelenti ma a
legfőbb realitást közöttünk." Ez a "végérvényesnek" ér21ett csönd már-már Pi-

linszky lírai attitűdjének dogmájává
vált, mintegy beteljesítve Lukácsll Sándornak a Magyarokban megjelent komor
jóslatát, amely szerint a "negyedik nemzedék" legnagyobb és legfélelmetesebb
kísértete a hallgatásé, s ez ott lappang
mindegyikük Iírájában. De lehetséges a
csöndnek egy másik értelmezése is. A
modern művészetről írott vázlatában
WeölIes Sándor mondotta el annak idején, hogy a rációnak rá kell ébredi11ie:
a körülötte lévő világ sokkal nagyobb
és sokkal titokzatosabb, semhogy mínden
lényeges mozzanatát átérthetné, A mű
vésznek azonban mínden 'erejével töre-
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a

kednie kell
teljesség megismerésére.
Magát a "megúsmerőt" Weöres "irracionalízmusv-nak, Pilinszky "csönd"-nek
nevezi. S ebben az értelemben az új
Pilinszky-kötet" ugyancsak a "csönd"
dokumentuma, annak az ernbernek elrévedő és
belenyugvó hallgatása, aki
ráébredt önmaga megmérhetetlenül kicsiny, esendő voltára, s védelmet keresve, riadtan, de a felismerés és bizalom
egyre szűkebb körein hatol az isteni
gondviselés felé. "A szomorúság tétován / kicsordul árva számon" - ez a
néhány sor a pályakezdés, a Trapéz és
korlát világérzésének ízelítőie, s a Szálkák nyitó verse mintha erre a képre
utalna vissza, a változatlanságot és
mozdulatlanságot szuggerálva.:
Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogvan kezdtem, míridvégtg azt csinálom.
Mint a fegyenc, ki visszatérve
falujába, továbbra is csak hallgat,
szo tlanut ül pohár bora előtt.

De ez csak a látszat, a "modor", mert
a nagy költészeinek is megvannak a
maga sztereotípíái. A Szállcák nagyon
is tudatosan megkomponált ciklusai a
Monstranciától a Feleletig a folytonos
előrehaladás, a lényeg felé hatolás állomásai, s nem véletlen, hogy épp a
kötet utolsó előtti versében mondja ki
a költő a legdöntőbb felismerést:
és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
té;; egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

Ez az a "folyosó", amelyen keresztül
"felvezetnek" bennünket, ez, amelyben
olykor teljesen magányosan és elveszetten tévelygünk emberlétünk kiszolgáltatottságában, ez, amelybe időnként félelmet.es fényt vetnek a reflektorok, s
a falon iszonyatossá magasodik az ember árnya, de ez az, az út is, amelynek
azért van végpontja; s ha kiérünk belőle, valamikor életünk végén, egyszeriben körülvesz bennünket az üdvözültek
boldogsága, a gyermekek egyszerű békéje, az igazság tiszta, szűzfehér hava.
Kis túlzással azt is mondhatjuk, a Szálkák című kötet voltaképp az egész üdvtörténetet elénk tárja az eredeti bűn
rettenetétől (melyet egészen magával ragadó erővel ábrázol, egzisztenciális létérzésse tágítva a Bűn és bűnhődésben)
a mísztíkusok visszatalálásári keresztül
a végítélet nagy ptllanatáig.

* Pilinszky
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János: Szálkák (Szépirodalmi,1972.)

Ez a lényeg. Az. út azonban hosszú
és küzdelrnes, mínt a magányos farkasé:
A

tél növekszik.
magányos farkas jött le
Reszket előtted.
Mise ez.
Utolsó áldozás.

Egy

a faluba.

Ugyanez a tisztaszívű farkas jött a faluba a Sötét mennyországban is; Ö volt,
aki "beleszeretett az első házba, amit
meglátott", s aki csodálatosan szépnek
látta az embereket, akik végül is reggelre agyonverték. A szenvedésnek és
tisztaságvágynak jelképe ez az állat,
mínt ahogy végeredményben Pilinszky
Egész líraja is az. A Naplórészl.etben
idézi Simone Werl szavait: "Latrokként --... / tér és idő keresztjére / vagyunk mí verve emberek", si ezt naponta át is érzi, átszenvedí. kezén és
lábán a stigmákkal :
E!alélok
és a szálké k föl riasztanak.
Jl yenko.r metsző élességgel látom a világot
és megpróbálom feléd fordítani a fejemet.

Kitaszítva, a kínole keresztjére szegezve,
magányosan járja útját a költő. Körülötte a folyosó, de nyelve hegyén érzi
még a régi jó ízeket, si teste is elraktározta az összetartozás: puha melegét. S "hazavágyik", a régi udvarra, s az otthon
"borostyán csöndjébe". Ez az otthon racionális és virtuális helye Pilinszky költészetének: egyszerre jelenti a valóságos
otthont, S azt a mennyeít, amelybe egyszer majd ugyancsak megérkezünk. De
az olyan kivételes beleérzőképességű
költő, mint Pilinszky azért láttatni tudja a mennyeí hazát is, közelébe kerül
és közelébe visz, mint a rnisztikusok.
Jelképek egész erdején át vezet az út
mint János Jelenéseiben (amely a jelek szerint Pilinszky egyik leggyakrabban forgatott könyve, s költészetének
egyik klindulópontja), kiszolgáltatott, halálra váró és halálból nienekülö állatok
között, si néhol felsejlik egy ráncok barázdalta emberi arc is. A látvány azonban soha nem végérvényes, tekintetünket elhomályosítják a részvét könnyei
vagy a részvétlenség vaksága, s nagyon
tisztának, nagyon igaznak kell lennie
annak, aki "kiérdemli a feledést", aki
megfeledkezhet a maga bűneiről és az
emberiség hatalmas vétkéről, arról a háborúról, mely Pilinszky költészetének első nagy ihletköre volt.
Mert a Szálkák círnű kötetben Pilinszky János kétségtelenül új útra lé-

pett, noha verseinek struktúráia, szókincse, formája nem változott, sőt néhol még sűrűbb, tömörebb, mint a régi
nagy versekben, Az Apokrif hatalmas
víziója -. szinte szublírnálva, végsőkig
egyszerűsítve, de
az egyszerűség bonyolultságában - elfér a Köfal és ünnepély kilenc sorában:
A k ésszú rás mozdulata , s a kéz
boldogtalan stációi után?
A félbeszakadt dallamok.
a csapzott ünnepél vele és
az összekuszált cstllár fényein
A

fal

előtt?

túl?

A fal után?

lVii történik. m is történik
minden tettünk boldogtalan
és irtóztató ideje alatt?
í

S talán még egysze!' sem ábrázolta olyan
erővel és hitellel a tárgyaknak kiszolgáltatott ember magányát - ez is régi
témája -, mínt az Örökmozgóban vagy

a

Met1'Onómbam. Mégis, színte mínde-

gyik versében érezni a lírai szemlelet
belső mozgását, átf'élJegwqését. Amikor
ezek az új versek különböző lapokban,
egymástól elválasztva ielentek meg, sokan beszéltek Pilinszky költészetének
.Jazulásáról", hígulásáról. így, egységben nézve nyllvánvaló, hogy nem erről
vanezó, Az üdvtörténetet és szenvedéstörténetet szímultán újraélő költő megőrizve korábbi lírajának színte minden
összetevőjét, "emberibb", lágyabb lett.
A versforma természetesen kemény és
feszes maradt, a képek is zárt rendbe
sorakoznak, akár eddig. A költő azonban
már nemcsak a maga révületét, nemcsak a saját magányát és kiszolgáltatottságát fogalmazza meg, hanem mínden emberét. EW"etemesebb lett, s talán
ezért is érezzük olyan mélyen kereszténynek, megéltnek. Emberi erejét csak
fokozza, hogy nemcsak a mísztíkusok
már-már emberfeletti ereje sugárzik belőle, hanem ez is új vonása - az
egyszerű ember meditációra való hajlama is:
A félelem s az álom
volt apám és anyám.
A folyosó meg a
kitáruló vidék.
Így éltem. Hogy halok n,~.g?
Milyen lesz pusztulásom ?
A föld elárul. Magához ölel.
A többi kegyelem,

Egész sor ilyen meditatív verse akad
kötetében, A Minden iÍldől>en ciklust míntha míndenestöl a világ dolgai,
új

a jelenségek s az ernber léte kérdésein
való elmélkedésnek szentelné. "Vom,ások közt" élve, "az újszülöttek lucskos
és a haldokló tűznehéz ingét" viselve,
élet és halál pererrién egyensúlyozva látja és láttatja a halál mögöttí örökk évalóságot:
Esti míse, téli vecsernye,
éjféli rJrfölmutatüs,
miként a hó hallgat a meglepett
fák alján, ahogyan csupán
téli égbolt erős, szilárd,
úgy véreznek jók, rosszak együtt,
bárányok, füvek, farkasok
halálunk monstranciájában.

"Fokról fokra" közeliti meg a magavágyotta teljességet, olyan konok elhivatottsággal, olyan határozott kitartással, hogy bizonyosak lehetünk benne: ez
a költő legyűrte démonaít, s miközben
kíküzdí a maga mennyországát, nekünk
is újra meg újra bepillantást enged a
legnagyobb és legszebb titkok birodalmába, Ö is, minJt József Attiláról mondja: "katonája a míndenségnek, / bakája a nyomorúságnak", ugyamolyan hatalom alatt álló ember, mínt a kafarnaumi százados, de ahhoz hasonló egyszerű alázattal hívja ő is magához Istent, méri az idő múlását, mert noha
azt mondja,. "egybehruppan tér és idő",
azért mégis nagyon szigorú mértaní
rendben gondolkodík, s nagyon kronologikusan, mert tudja, hogy az élet után
ott ásít ugyan a halál fekete magánya,
de ott az üdvösség fénylő ígérete is.
Erre vár, ezt figyeli. Erre figyelmeztet, ennek irányába hív. És már csak
ezért is bizonyos, hogy "nem járt itt
hiába". Ars poetica helyett írt InteLem
círnű versében fogalmazza meg ezt a
gondolatot, s ez a költemény ennek az
egész oldódó, göreseíf és válságaí t
meghaladó, egyre mélyebbreásó és egyre magasabbra ívelió - költészetnek is
teljes és hív dokumentuma:
Ne a lélegzetvételt,
N e a nászasztalt. A
maradékot, hideget,
Ne a mozdulatot. A
A kampó csöndjét,

A zihálást.
lehulló
árnyakat.
kapkodast.
azt jegyezd.

Arra figyelj, amire városod,
az örök város máig is figyel:
tornyaival, tetóível,
1'16 és halott polgúraival.
Akkor talán még napjaidban
hírül adhatod azt, miről
hírt adnod itt egyedül érdemes.
Írnok.
Ilkkor talán nem jártál itt hiába.
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA
1909-ben mutatták be a Liliomot elő
SZör a Vigszínházban; Molnár Ferenc
darabját rövidesen szárnyra kapta a
vzlágsil"er, Pét,ervártól Londonig, New
Yorktól Tokióig briliáns előadások ünnepelték ,a Liliom szerzőjét. Iqaz siker volt ez - ebben a darabban még
nyoma sincs ,a későbbi nagyiparos rutinjegyteinek; egy új világ felfedezését
jelentette a drama, egy kegyetLenségében is izgatóan szép, profán költészetében fájdalm,asan groteszk nagyvál'os életének revelációját. Sajátosan pesti, város ligeti atmoszférát teremtett a színpadon Molnár, a világ nagyváros,ai
mégis felismerték a saját arcukat a drámában, az egyedi és eauetemes érvényű [eleniéseknek: ebben a költői találkozásában.
Harsány, rikoltó világ a LILIOM színpadi valósága, erős vásári szinekkel, olcsó örömökkel, nevetség'es kis megrendülésekkel. Ez a világ maga a felszín,
de ez a felszín áttetsző, át1uLngzó bu:,
'ro k, alóla másfajta hangok is felhangzanak; egy felgyorsult életritmusú nagyváros szívének dobbanásában ideg'es,
disszonáns iitések, a félelem, magány,
keresés szívhangj,ai. Ennek a világnak
az alaptörvénye az erő tisztelete; ez az
erő testesül meg a pénzben s az ált-ala
kialakitott hatalmi viszonyl,atokban, de
ez az erő ölt testet a Liget vásárosmutatványos forgatagában is. A dráma
Lilioma a pillanatok ba kapaszkodó olcsó örömök bálványa voU,aképpen, a
rikoltó látványosságok szertartásmestere :
harsány életkedve körül mint a ringlispil hintái keringenek a Liget cselédei. Az erőteljes rögtönzések commedia dell'arte-jének terepe az ilyen városligeti bódé; nyitott, merészen szabad
és ugyanakkor zárt, korlátolt világ, PTiOdlLkció}a ócska bóvli a kisszerű vásári
lehetőségek színpadán, dea maga különös módján művészet is egyben, sajátos önkifejezés Liliom számára. "Ligeti művész vagy te. Nem vagy te tisztesséaes ember" mondja bizt,atólag
a körhinta tulajdonosnője, Muskátné a
darabban Liliomnak;
a "tisztességes"
embe1"ek útja a hordár Hugó ambiciózus pénzkuporgatása,vagy áU,alánosabb érvénnyel egy örök szervilitású házmesterség, ami Liliomr,a várna.
Ez a groteszk "művészet", a körhintai
kikiáltóság a szabadságot jelenti, éltető levegőt, amelyben Liliom megőriz
heti és kifejezheti egyéniségét nem
a szerelem hűségében fuldoklik a kis
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cselédlánnyal való összeköltözés,e után,
hanem abban a légüres térben, amelybe
a liqeti világból kiszakxuioa került.
Ez aLigethez tlartozás, e világ kegyetlen tÖl'vényeinek tudomásulvétele magy,arázza LiUom alakjának bonyolult öszszetettségét,az erőt, vitalitást, amely
belőle árad és alefojtott érzelmieket,
gyöngédség'et, amelyeket csak slajátos lényén átszűrve enged sejtetni. Tudja,
hogy ez a világ, amelyben él, könyörtelenül megveti, megalázza azokat,akik
csak egy pillanatra is gyengének mutatkoznak, Férfias vonzóerejének nyugodt fölényében, de már a ezereteire
vágyódás lappangó érzésével a lelkében, találkozik a dráma elején Juliual,
hogy aztán - egyáltalán nem ,az eddigi
élete hagyományai ezerint magához
kösse ,a lányt, s a nuuia módján megtartsa a szerel,em n,ehéz hűségében. is.
Liltom enged lénye legjobb suoatuitainak, de evvel tragikusan meg is pecsébeli sorsát. A két életforma ligeti
t,agány-élete és a cselédlánnyal való
együttélés tragikus,an összeegyeztethetetlen. Nemcsak ,azért, mert kenyéradójától, Muskátnétól kényszerűen meg
kellett válnia; éppen Muskátné figyelmezteti Liliomot erre, hogy a liqet: kikiáltó, a cselédlányok bálványa, milyen
nevetséges, metuujire elbentmondásha keriil a szerepével, ha esténként az aszszonyán.ak hordja haza a pénzét. Szeretete, embersége a kis cselédLányhoz
köti, aki gyereket is vár tőle, de a Ligetből kikerülv,e éppen emberi tartása
roppan össze. Családját nem bírja eltartani, de a lényétől idegen "tisztességes" életet, a házmesterséget sem fogadhatja el; nem marad meg számára
csak a kényszerből etioqculott másik Lehetőség, 'a bűnözés. Látszóbag eddigi vagány-élete, ahogyacselédlányok pénzét
meglehetős önkénnyel "kezelte" és az
elhatározott rablás között nincsen nagy
disszonancia; valójában most deriü ki,
hogy mennyire szerep ez az újfajta vagányság
számár,a,
aroteszk
szerep,
amelyben kegyetbenül sz,enved. Egész
életének [elouihatatlam. konfliktusát érezve valami naiv csodavárással kapaszkodiTe bele, s amikor nem sikerül a rablás nem sikerülhet, hiszen lényétől
teljesen idegen ez a szerep - a halálba menekül, evvel végleg magára hagyja cs,aládját, de véglétesen hű mamd
önmagához, megmenti magát az egész
egyéniségét fenyegető meg,aláztatástól.
A Vígszínház mosvani felújításán érződött, hogy a rendező, Kapás Dezső
hisz ebben a profán molnári tragédiában; atmoszférájával, színpadi képeivel

hűnek maradva aszáZladebeji miliőhöz,
egy ember napj,ainklwz is szóló belső drámáját
bontotta ki előttünk.
Minden opetettes apacsromantikától, érzelgősségtől mentes aza szemléletmód,
ahogy a drámához közel,edett, ahogy a
külvárosi legendában [elrmüatta emberi
vivódásaink ősi képleteit. Hidas Frigyes
cirkuszi zenéje körülölelte a nézőteret,
vásárian harsogva, fájd,almas rekviemként szólva és játékos-groteszk apoteózisként ieitámadca, egyszerre teremtette meg a dráma költészetét és a
hozzá való viszonyulásunk bonyolult érzéseit. A minden érzékünlchöz szóló ze7oe, Fehér Miklós egymásba játszó, szemünk előtt épülő színpadképei, Jánoskúti Márto, kitűnő jelmezei, az egész
színészi együttes nagyszerű karmesterre
talált Kapás Dezsőben. Nem vitt be a
darab értelmezésébe semmilyen Molnártól idegen elemet, a realitás és a látomás síkján szövődő drámában kitapintotta és láthatóvá tette az immanens
törvényeket, színpadképeivel, színészvezetésével felerősítettJea látvány, a külső
dramaturgiai mozgás mögötti belső történéseket. Meotartco; a molnári legenda képi tagoltságát, há1'Om dramatwrqiai-lélektarci egység köré építette az
'előadást. Az első két kép a Liget vonzásában mutatja. Liliomot, majd a szeretet, hűség korábbi életével végleg
szakitó - döntésével zárul, a harmadik,
negyedik, ötödik kép vergődését, pusztulását mutatja az önmaga jelleme által kihívott sorsban, az utolsó két kép
irl'eálisba szökkenő l:átomása Liliom furcsa apológiája voltaképpen, az önmagához mindvégig hű ember profán megdicsőülése, nem a képzelet mennyországában, hanem annak ellenére, A darab
szinpadra vitelében izg,almas problémát
[elenteit a rendező számára, hogy Liliom kikiáltói minőségében tulajdonképpen. sohasem látható a drámában; ligeti
cseléd lányok elragadtatottságából, Muskátné vágyódásából, Julika mosolyából
kell azt az ellenállhatatlan kikiáltó t elő
varázsolnia, aki a ligeti legenda alakjává
nőtt már életében. A kint és a bent
dialektikája, az új, gazdag tartalommal
feltöltődő és ugyanakkor paradox módon mégis elszegényedő lélek világának
és 'a Liliom lényét még mindig fogvatartó külvilágnak izgalmas egybejátszásc feszíti ezeket a képsorokat; ehhez a
dmmaturgiai ,elgondoláshoz való következetesség formálja a hagyományosnál
sokkal nagyobb vitalitásúvá Muskátné
al,akját, az asszony fényképészműhelyi
látogatás,a ezért kapott olyan erotikus
töltést. Liliom önm,agát is legyőzö em-

berség-próbájaa gyerekvárás tomboló
öj'ömében zárja a második képet, de az
öröm Ficsúrral való megosztása, a félelmetesen erősödő' jelenléte ennek a kiilönös, szinte "filozófiai" mélységeket
éreztető bűnözőnek, már most megkérdője!'ezi, múló pillanattá változtatja ezt a
kathartikus felszabadultságot. Rövid, 100míkus intermezzok után az előadás ritmusa felgyorsul, a cselekmény [eltartoztattuitatíansü rohan a tragikus végkifejlet felé, hogy aztán majd fájdalmasan letassiüjor: az ötödik kép n,agyon
szép búcsú-jelenetében, a haldokló Liliomból feltörő v,anomás
szemérmes
tiszt.a poézisében.
A rendezés izg,almas feladata volt az
irreális ba átváltó költői játék, a m.ennyország.i jelénet, majd a bizarr reinkarnáció
értelmezése.
Természetszerűleg
nem valamiféle hitbeli realitással elképzelt túlvilágotakart itt Kapás Dezső
1'ekonstruálni Fehér Miklós játékoscsújondáros telit,alálataként az égi hivatalnokok mögött feltűnnek a ligeti angyalok jigurái - , eza mennyországi
"rendőrség" nem különbözik lényegesen
a jölditől, csak a stílusa, hangvétele más.
Bürokrata-hivatalnok mennyország ez, a
jöldi tragédiák tüneti kezelésének intézménye, a főldön a detekiinek komoran járták a Ligetet, hogy a város
"szépségfoltj.ait" eltüntessék, itt fönt
ezek a hivatalnokok megadják az alkalmat a csalárd módon öngyil'kosokká
lett. embereknek, hogy még eüuszer,
utoljára visszatérve az életbe, "szép,
nemes" tettel érdemeljék ki megelégedésüket. Liliom azonban nem a család becsargó ,háztetőjét javítja meg,
m:int az egyik mennyországi aspiráns,
hanem csillaqot lop ,a mennyországból
Julikának és ,a hűtlen távozását szénó-bánó alázat helyett hiába puhult évekig a tisztítótűzben ugyanúgy viselkedik, mint egész életében.
A mondanivalójának minden hangsúlyám ügyelő r'endezés kifejezésre jutott a szereposztásban is, a színész.ek alkotó
partnerei voltak a 1'endezőnek.
Koncz Gábor grmwiózus alakítást nyújt
Liliom szerepében. Nem újság, Iwgy
Koncznak milyen érzéke van a robusztus dinamikájú hősök, vagány vitalitású
figurák iránt, de ezeken a jellegzetes
szer·epeken belül .cz árnyal,atok végtelen
skáláján játszik, egész vestével, minden
idegével. A molnári sziroeq, ,a 1'endezői
elképzelés végül' is az ő játékában ölt
,elsősorban testet: ahogy a rájon6dó lányokat elégedett derüv,el. elhessenti legelső jelenésében, ahogy a kis cs,elédlányt
játékos-komol.y szaoakka; körültapogat-
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ja, s magához köti - életében először
- igaz szándékkal; ahogy az átmulatott
éjszaroa utáni testi ,elernyedésben érezteti a lelkit is, la menekülés szándékát..
ahogy az apaság tud.atában od.adobja
magát az örömnek; s ilhhogy megérteti,
!wgy milyen szánandóan balek a 1',abló
kényszerű szerepében. Egy nemesvm'etű
játék remek~e Kútvölgyi Erzsébeté Julika szerepében. Ez az alakítás mindvégig érezteti, hogy Julika nemcsak Liliom ált,al, annak vlarázsában létezik; az
egész ébetmek: kiszolgáltJatott cselédlány
drámai sorsa la Liliomé mellett fut, avval szorosan él'intkezve, de önmagában
is fénylik, mintegy különösen tiszta
fényű planéta a molnátri égbolton. A
hosszabb idő után újra szinpadr·a lépő
Tomanek Nándor remek ,alalcítással keltette életl1e Ficsúr figuráját. FU1'csa járásával; cinikus-közönyös lézengéseivel,
mindig UlJrásra kész tartásával, izgalmas
hangsúlyaival, egy bonyolult,an összetett
,embert mutat be, aki bűnöző lett, mert
szárn.ára átlátszó, csupasz la világ. Me.gszemélyesitéseiben szinte önálló életet
nyer, "k'ikel a földből" a világot mozoato

pénz, s az erőszak megtestesült jelképévé válik az áW,ozatot "megszólitó" kés.
Tudatos rendezői vál.asztáseSJeU a vendégszel'eplő Galambos Erzsi·re, aki la fiatalokat féltékenyen üldöző, sze7'lelemé1't
rimánkodó öregedő üzletasszony helyett
vonzó, élettel teli, szerelméért küzdő
osszonut játszott, aki semmivel sem 1'OSZszebb, értéktelenebb, mint la Liget többi szereplője. Erotikus játékána.k dmmaturgwi töltése van: érzékisége, testisége mögött ott csillog a Liget easkosan ÍZg,almas ualósága, ,a Lmom számára
eloeszett Éden. Egri Márta t'ehetségesen
jormáltla meg a "szerencsés,ebb" csel.édlány, a butácska Mari figulTáját, ,a jalvsi
Zánu naiv-síránkozó nagyvárosi szédiilésétől a kisszerŰ€n számUgató szerelmi
taktíkázáson át la kávéháztulajdo1Wsnéi
méltós·úgig. Balázs Péter nagyszerŰRn ért
a nyárspolgári figurák kifal1aqásához ,a Mesél a bécsi ,erdőbeli ,abakitása emlékezetes marad - oa ho rdárból kávéházassá növő Hugó szerepében most is remekel.

KÉPZŐMŰVÉSZET

rék mellett a mester nyugtalan ritmusú
aktkompozícíóit, elektromossággal telített város- és táj képeit, fanyar hangú
csendéleteit és kései. -geometri\<us formgkból létrehozott - nonfiguratív alkotásait is láthatjuk majd.
A szépírodalrní munkásságot is kitejtő
1904-ben született Román György - Réti István egykori növendéke pasz.tózusan traktált, az expresszionizmust es
a szürrealizrnust ötvöző, álmokat és víziókat megjelenítő festményeket állitott
ki novemberben a Fényes Adolf-teremben; - munkái közül a legsikerültebb.
legszuggesztívebb a "Pityu emlékére" és
"A pestis" című Camus-regényt eszünkbe juttató "PatkáJnyok",
Frank János - Román plktúrájának
egyik méltatója - a Műgyűjtő című folyóirat 1971. évi 4. számában így jellemezte a művész alkotásait: "Sejtelmesek, titokzatos ak Román György képei.
A csoda, az öröm, a rémség, a humánum és az embertelenség, a vonzó és a
taszító elemek együttese alkotja festményeinek világát. Ez a világ közel áll a
meséhez, agyermekrajzhoz, a népmű
vészethez és a naiv festészethez ..."
Mindez így igaz, sajnos azonban az
enyves, agyagos színek, a zöldesszürke
festékrnasszák
gyakran kellemetlenül

BUDAPESTI KIALLIT Asox. Tihanyi
Lajosnak (1885-1938), oa "Nyolcak." mű
vészcsoport egyik legmarkánsabb arculatú festőjének és grafikusának.
a
pszichológiai portré mcsterének író- és
költő-kortársairól készült
arcképeiből
renderett kiállítást az elmúlt év végén
a Petőfi Irodalmi Múzeum, A XX. század legnagyobb európai arcképfestől közé tartozó rnűvésznek - aiki rendkívüli
jellemábrázoló képességgel, kivételes emberísrnerettel tudta megragadni Miguel
de Unamuno, Ady. Babits, Kassák, Révész Béla, Fülep Lajos, 'I'ristan Tzara,
Leonhal-d Frank, Déry Tibor, vagy a
fiatal Illyés Gyula egyéniségének lényegét - az Irodalmi Múzeumban bemutatott műveí maradéktalanul igazolják
Kassák Lajos véleményét: "Tihanyi Lajesnak a lélek mély rejtelmeiit tükröző,
átható karakterérzékkel rnegszerkesztett
portréi nagy értéket jel€llltenek modern
piktúránkban."
A kicsiny kiállítás - bízunk ebben előfutára egy nagyszabású, oa teljes életművet
bemutató
'I'íhanyi-tárlatnak,
amelyen - a modellt a röntgensugarak
tévedhetetlenségével átvilágító port-
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hatnak. " Román György olykor szem
elől téveszti Delacroix inteImét: "A képnek az a legnagyobb érdeme, ha ünnep
a szem számára,"
A Magyar Helikon könyvkiadóvállalat kis galériaja Martyn Ferencnek, a
magyar avaritgarde művészet vezető
alakjának 1968 és 1970 között keletkezett rajzaiból mutatott be egy sorozatot a közelmúltban. Martyn
aki
könyvillusztrátorként is a legjobbak közé tartozik ezúttal "szabad grafikáit" (irodalmi művekhez nem kapcsolódó lapjait .. .) állította ki. Nagyszerű
mesterségbeli tudás, a vonalvezetés és
a komponálás mesterí biztonsága, a formák mozgalmas ritmusa, régmúlt korok
és távoli tájak iránti nosztalgia a. fő
vonásai e műveknek, amelyek meggyő
zően igazolják a művész szavait: "Ma
már nagyjából úgy rajzolok, ahogy lélegzem ..." A kis tárlat anyagából elsősorban az "Állványozás" című vegyes
technikájú grafika, valamint a "Lovas",
az "Írors:lJági emlék" és az "Álló alak
V." című tusrajz emelkedett ki.
Növényi motívumok, emberi csontvázak és Pieta-k.: ezek a visszatérő témái
Szántó Piroska

-zom,áncfestményekből

álló -

új ciklusának (Helikon-galéria,
december-e-jamiár). A művésznő a kalligrafikus iskola festőínek gyakori eljárásával, a festék csorgatásával hozza

ZENEI JEGYZETEK
(EGYHÁZZENEI ESEMÉNYEK) Karácsony ünnepe a magy,ar egyházzenének is. Az adventi időszak jó alkalmat
szolgáltat a koruskultúra ieitesztéséhez,
a zenekari kíséret támasz,a nélkül mindegyik ,együttes kJj.a~akíthatjra eszményi
hangzását, meqszerezheii-az éneklés biztonságát, hogy aztán az ünnepen megzendüljenek ra mriseirocLalom legnagyobb
remekei. Haydn, Mozart, Beethanett és
Schubert miséi, melyek olykor-olykor
szinte szétfeszítik a liturgikus kereteket, II mai ember ~zámál'a mégis mra1'iadékt,alanul érvényes és igaz vrallomás,aí nemcsak ,a maguk korának, hanem
a miénknek is. Egy-egy ilyen ,előadás
nemcsak monumentális, nemcsak lenyű
göző, hanem mindig új és új ~elf,e&e
zésekre is hív, mert a legnagyobb lalkotásoknak v,an II legtöbb titkuk, melyet
csak kivéte~esen ihletett megszó~altratá-

létre új lapjait, amelyek az érzelmeik
és hangulatok széles skáláját - első
sorban az elmúlás tragikumát - szólaltatják meg,
Szántó Piroska munkásságára valamikor a dekorativitás és az artisztikum
volt jellemző, jó néhány év óta azonban
a végső kérdésekkel néznek szembe alkotásai ... Kórner Éva éles tekintettel
látta meg, hogy Szántó Piroska újabb
festményei és grafíkáí "kozmikus értelmű, átszellemült művek".
Az Eötvös Loránd utcai karnarakiállitás számos darabja ...:.. így a "Haláltánc", az "In situ", az "ÁQám és Éva"
és a "Mákkoponyák" m~y élményekkel ajándékozzák meg a szemlelőt.
Hralmy Miklós aki decemberben
"ÖIl1költséges" kiállitást rendezett a Fényes Adolf-teremben - filozofikus alkatú, az ősi keleti gondolatrendszerek
által inspirált, művészí eszményeit állhatatosan szolgáló, hiánytalan szakmai
felkészültségű festő. Jól ismeri a 'l1IY,Ugatí "izmusok"-at (két évig élt Párizsban), de nem lett egyiknek. sem követője. Független és tlszta vszellem, igényes és etikus művész ... "A zöld madár látogatása", "Te szabad lehetsz",
,.Inflexió", .,Káromkodás," és "Fonat
III."
című
festményei kiváltképpen
érett, emlékezetes munkák,

D. r.

suk tud maradéktaLanul feltárni és hozmár-már reBeethoven Cdúr miséje a Mátyás-templomban. Mreglehetősen elhanyagolt, félreismert alkotás ez, melynek pedig megvan a maga
~egautentikusrabb előadói hagyománya is,
hisz nálunk a loarmestreri pultnál magát kicsit idegennek érző Kodály Zoltán is meg~zó~altratta 1930-ban. "Beethoven C-dúr rMséjéhez - mondta rak'kori hangversenye műsorál'ól - ... fiat(llkori emlékem fűz. Nagyszomooton
voltam gimnazista, és gyakrran felmentem a székesegyház orgonaloarzratárra,
ahol két sZ!ekrényben miiuieniéle írott
kották, misék, or,atóriumok voltak fölhal1nozv(l. Ezek. ,a poz.sonyi Zeneegyesület ből, mely ra múlt század harmincas
évei táján oszlott [el, kerültek oda. Ott
találtam az ,első partitúrát, ami életemben kezembe került: Beethoven C-dúr
miséjét. Ahítattal merültem bele, és
most, egy emberöltővel később válik

záférhetővé tenni. Ilyen,
veláló erővel szólalt meg
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val6ra a gimnazista titkos vágya: saját
,elgondolása szl?Tint megsz6laltatni e zseniális és érdemtelenül elhanyagolt mű
vet." S e csodáT4tos hangverseny élményad6 forrás,a T6th Aladár sZ\erint az
volt, hogy Kodály, mint lvarrn..ester is
tanítani akart: mégpedig magára Be-ethovenre.
Alighanem 'a szinte tév.edhe,tetl,en ízlésű Kodálynak kell igaZ'at adnunk abban, hogy a C-dúr mise zseniális remekmű, még akkor is, ha a Missa solemnis árnyékában lass.acskán kiszorul
a hangversenypódiumr6l. Nem is oda
való! Soklval szebben bomlanak ki rejtett szépségei, sokkal izz6bb vallomásának hőfokaa templomban, abban a
környezetben, ahová szerzője szánta. Hiszen a Missa solemnis sokkJal általánosabb vallomás, mint a Kismartoni mise, mely kifejezetten templomi használatra készült, bár a hagyománnyal ellentétben Boothoven szerees egységbe
fogta ez egész kompozíci6t, s nem tett
különbséget az ária és kartételek között,
,hanem teljes drámai folyamat ábrázolójának, átélőjének fogva rel sz6listát
és kárust, a mise műfaji fölépítésének
új formáját teremtette meg.
Régen hallottJam már a Mátyás-templom ének- és zenekarát, s ,ezen a hideg
karács-onyi délelőttön megint visszaálmodhattam ifjúságomat, amikor Bárdos
Lajos állt az egyűttes élén, amikor fényesen, telten sz6lwk a kar sz6lamai, s
helyén volt a zenei koncepci6 minden
árnyalata.
Gounod Szent Cecilia miséjének magyarországi bemubat6ja nagy ,eseménynekszámított annak idején, s a Kapisztrán Kórus és Zenekar felújítása óba
rendszeresen műsorán tartja a val6ban
csodálatos alkotást. Legf,eljebb annyi a
különbség, hogy míg az együttes régi
vezetője, Tamás Alajos robbenö feszültséggel tolmácsoltJa az '€gyes tételeket, s
nem félt a romantikus túlzásokt61 sem,
mostanában ke1'ekebben, klasszikus.abban
szokü mega mű, kicsit vissZlafQgottabban, fátyolos.abban. Mindkét felfogásnak megvannak ,a nagyon jó és nagyon
hiteles mintái. A francia hagyomány
szenvedélyesen 1'omantikus, s a műnek
a FausttJal val6 kapcsolatftt sem hallgatja el. A nagy karmester, Igor Markevitch lemezén kicsit tartottabb, levegősebb a hang.zás. Mert 'a ma ,embere
sokkal inkább viszolyog a romantikát61, ment az egy generációval előbbi. De
Gounod Missasolemnise elbírja a 1"9mantika túlzásait is! Sőt tJalán' éppen a
túlfeszített értelmezés hozza ki a partitúra mincLen árnyalatát, s e kivételes
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azt az istenélményét, melyet ma már csak szorongva és irigykedve figyelheWnk, hiswn korunk már
a hangzás kockázatát61 is idegenkedve,
kisérleti kÖZleggé redukáIta a zene hagyományos szépségeit is.
A Kapisztrán K6rus érezhetően kiegyenlítettebb, ,egységesebb, fegyelmezetbebb, mint mondjuk ·egy évvel ezelőtt.
Ke'lJés egyűtfles tett olyan sokat a 111 agyar egyházzenei kultÚráért. mint épf en
ők. sorsuk és telj.esítményük tehát az
egyház2Jene egyetZen hívének sem lehet
közömbös. A felfelé haLadás flerméswtesen keserves, verítékes munkát, áldozatokat kíván, s bizonyára még további
bukflat6kat is reiteaet. De vitathatatlan,
hogy a "kapisztránok" ismét felfelé indultak ...
(LEMEZFIGYELŰ) Nehéz a lemezked-

sorsc, hisZJen élete szüntelen váls<ígakon keresztül vezet; újra és újra
vágyakozva áll meq a lemezboltok kirakata előtt, ám majdnem minden alkalommal megfontolásra és 6vatosságro inti őt a lemezek sokasága, különböző mi-.
nősége, s nem utols6sorban a saját anyagi h'€lywte, amely szükségszerűen a lehetőségJCk mögött marod. Figyelőnkben
mi sem számolhattunk be minden lemezről, egyre újabbak kerültek egymás
mellé a múlt év nagyszerű kiadványai
közül azzal, hogy "majd", aZJaz hogy
majd ezek ismeri'€tésére is sor kerül.
S .0, recenzensnek: végül fáj6 szívvel kdl
bevallan~a, hogy e lemezek többet érdemleltek oolna, mint éppen csak regisztráci6t, ám azZJal nyugtatja lelkiismeretét, hogy e kései figyelemfelhfvás
sem érkezik j6vátehetetlenül megkésve.
Lehotka Gábor barokk orgonaműveket
szólaltat meg új lemezén. Ez a kitűnő
művész val6ban minden titkát ismeri
tumqszerének, s a f,első-örsí templom
kitűnő orgonája j6 médiumnak bizonyul:
ti.szta, szép hangzásoon, k~egyensúl'yo
zott ,előadásb.an sz6lalnak meg az elfelejtett és ismert 1'emoekművek. A lemez
semmivel sem marad Itt nagy orgonis-'
ták repertoárjából készült válogatások
mögött (LPX 11509).
Bach Goldberg-variációit ,annak idején Gát J6zsef játszotta lemezr'e, s ·a
Hanglemezgyártó most e felvétel felújított változatával örveooeztett'€ meg a
zene barátait. Gát a clavioord egyik
legnagyobb művésze volt, kristálytiszta
pergető technikával, mely eZJen a lemezen is hiánytalanul érvényre jutt.a:tja il
nagy bachi alkotás minden szépségét
(HLX 90032).
velő

Haydn két korai szimfóniáját a Maflyar Kamamz.enekar (hangversenymester: Tátrai Vilmos) játszotta lemezre.
A felvétel azt bizonyítja, hogy Haydn
már a maoa Sturm und Drang korszakában is nagyot és maradandót alkotott. A G-dúr szimfónia érzelmi ellentétei, a C-dúr lassú tételének gondolati
gazdagság,a '1JUÍr a következő korszak
nagy szimfóniáinak magaslatárra vezet.
A felvétel lemeztechnikai szempontból
is teljesen kifogástalan, s mindig új
örömmel hallgatjuk a Magyar Kama,,·azenekar friss, energikus és stilushű játékát. Ez az együttes olyan értéke ,a
magyar zenei életnek, 1wgy a hangversenyek szervezőinek és a ·hanglemezgyártás vezetőinek jobban kellene kamatoztatniok tudását is, m€gérdemelt népszerűséqét is (LPX 11497).
Schubert VII. szimfóniája a romantikus szimfónia-i1'Od·alom egyik legnagyobb kísérlete, a beet.hoveni formateremtő elvek szinte végsőkig való kifejlesztésével, a monum€ntalitás vállalásával, az érzelmek kendőzetlen kife1ezésével.A szimfónia a legnagyobbaknak
is nehezen megoldható ,előadói iekuuuot
jelent. Lukács Ervin és ,a Budapesti
Filharmóniai Zenekar dicséretére szóljon, hogy sikerült nekik lebilincselő
tolmácsolásban megszólaltatniok a sztmfóniát. A kitűnő tehetségű karmester
megérdemelné, hogy hosszabb távon se
kelljen poros repertoár-darabok él,et1'e
gawanizálására fecsértelnie teheiséqét, tudását. Minden évben vezényel egy-egy
remek hangversenyt, felvesz egy emlékezetesen szép lemezt, aztán szinte ·eltűnik a hétköznapok szürkeségében. Persze ,a karm€stersorsnak fenyegető réme

FILMEK VILÁGÁBÓL
PSZICHOLÓGIAI FILMEK
A tudományos-ismere1;.teTjesztő műve
ket nem szokás a művészi alkotások
rnércéjével mémí. A művészet és a tudomány különválasztása ma közhely.
amit azonban csak agyalkorlat igazol,
Ez súlyos tény; az egyik oldalon van
a katharzis, a másikon az információ.
Noha míndegyik középpontjában az ember és világban elfoglalt helye áll, természetesnek mondhatmánk.: a korszak jellemzőjének - tartjuk ezt a küIönállást,

ez, de nálunk mintha túlságosan is
könnyen bánnának az ígazi tehetségekkel. (A lemez különben elkápráztat kitűnősztereo-hatásával, és elképeszt címlapjával. LPX 11558)
Debussy
zongorraművekből állította
össze lemezének műsorát Tusa Erzsébet.
Ezt ,acsodálatos, titokrotos világot· hoszszú ideig elomló, lágy lírai futamokkal
közelítették meg a legnagyobbak is s
Giesekitumek, Richternek kellett jönnie,
hogy f,elfedezzük férfias keménységét,
vallomásának nyilt őszinbeségét. Tusa
Erzsébet jó irányban keresi az impreszszionizmus meqjeitésének titkát, néhol
azonban mintha túlságosan is aszkétikus tartással közelítene hozzá, holott
egyénisége és zong01'ajátéka a veljesség
megv,alósításám is feljogosít,aná. A lemezbokon igen jól érvényesül Egry József Ar·anykJapujának részlete, a sztereohangzás elfogadható. (LPX 11574)
Bárdos Lajos műveiből ad válogatást
a "Kortárs magyar zeneszerzők/t-soro
zat kiadványa. A husrodik századi magyar .kórusklbltúm nagy m€sterének jellemző, kitűnő tolmácsolásban m€gszólaltabott ,alloot·ásai szerepelmek a lernezen,
ám az egyházzenészt mindössze egy.etlen 100mpozíció képvis.eli. Ez a vilogatás
mégakloor sem reális, ha az Ave maris
stella valóban a legjobbak közül vaió.
Érzésünk szerint Bárdos Lajos megérdemelné, hogy életművének java leme2len is hozzáférhető legyen. Ehhez pedig
,aHgha elegendő egyetlen s vitatható
módon válogatott leJnezkiadvány. Még
akkor sem, ha ismételten hangsúlyozzuk is örömünket a lem€z m€gjelentén
(LPX 11538).

RÖN AY LAsZLÖ

Amiért néhány pszichológiai filmünkkel mégis foglalkozni kell, az elsősorban
azért van, mert ellent mernek mondaní
ennek a tendenciának. Bennük az ÍIIltegrált gondolkodás kísérlete fogalmazódik meg, nem a militáns álomkergetés, agerillaharc "kamera-puskájának",
hanem a differenciált megközelítés formájában. Dobmi György, Vass Judit,
rendezők, Mérei Ferenc, Polcz Alaine
pszichológusok filmjeit a fílrneseío
és a tudományos munkatársak szerepe
itt jóformánszJétválaszthatatlalIl az
egység keresése jellemzi, és ezt akkor
is észre kell venmí, ha bennük a míndennapi
együttélés
részletkérdéseível
foglalkoznak. Szerepük éppen eeért Illem
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hálás szerep, Az út elején állnak, néhány évszázad távlatából talán már
csak névtelen úttőrők, akárcsak a középkor alkimístáí a műanyaggyártás fényében. Egy differenciált szaktudomány
eredményeit próbálják meg beépítem a
művészí alkotás folyamatába, vaksötétben tapogatva alakítják ki módszerüket, s elkészült műveíket mégsem emlegelik Bergman, Antonioni vagy Fellini fi1mjeivel egy sorban. Pedig a katharzist keresik, s munkájuk annál is
inkább elismerést érdemel, mert vállalják, hogy egy tudomány időközben hallatlanul fölszaporodott eredményeit hívják segítségül, a jóformán a lábuk előtt
heverő anyagot, melyet kizártak és
tegyük hozzá, amely önmagát is kizárta fejlődese közben a művészí élményteremtés lehetőségéből.
Tematikai anyaguk többnyire a ·gyermek, s ezen keresztül a társadalmi csoportok vizsgálata. Az időközben elhiznyt
Vass Judit elévülhetetlen érdeme, hogy
a kifejezés - s ezen keresztül az említett egység - keresése közben a társadalompszichológiához nyúlt, és Mél"ei Ferenc szavaival élve "megmutatta, hogy
a társadalomlélektannak a film a kitüntetett szemléltetési módja". Ez a
szakszerű jellemzés, a filmeket nézve,
többet takar, mínt puszta meghatározást: benne összemberí szinten jelenik
meg az ember ábrázolásának lehetősége,
mégpedig - és ez leülönösen fontos nemcsak összhangban a kor tudományos eredményeível. hanem közvétlenül
azok formájában, ami valójában páratlan jelenség.
Az Oberhausenban többszörösen díjazott Módszerek című filmjükben három
különböző körülmény között mutatnak
meg egy gyermekcsoportot : a vaktegyeIem, az anarchia és a belátás körülményei között. S eközben nem csupán a
gyermekarcokat látjuk, amint alkatuknak megfelelően válaszolnak a körülményekre, kétségbeesnek vagy megvadulnak, nevetnék és sírnak, hanem szavaikon keresztül hangot adnak azonosulási
vágyulenak is, mely mindig függvénye
az adott helyzetnek. Már ebben a filmben is feltűnik, mennyíre természetesen
tartalmazza a film képi nyelve a jelenségek lélektani értelmezését is. Csak egy
példa: az anarchikusari "vezetett" gyerekcsoportban az egyik kisfiú fél a többiek elszabadult indulataitól. Nem tudja őket követni, időnként a kezét tördeli. A félelem néha megszakad. arcán
egy pillanatra a boldog beleélő vágyakozás jelenik meg, hogy aztán újra he-
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lyet adjon a félelemnek, A félelem hátterében tehát időnként, egy-egy villanásra felderül az arc. Olyanfajta többlet ez a kettősség; melyet elméletileg
ugyan ismerünk, de amit ennyire természeteserr csak a filmből olvashatunk le;
s ami a legfontosabb: ennek a képi
jelnek fogalmi "környezete" van, melyet
az adott fény-, tónus-, háttér-jelenségek
meghatároznak ugyan, de azoktól jórészt
független már. Az a pont tehát, ahol a
nézőben megszülethet a gondolati aszszocíácíókon is túlmenő érzelmi aZOiIlOsulás, s rajta keresztül a katharzis, A
látszólag tényszerű tudományos kísérletből művészet lesz.
Az Aréna című tudományos-fantasztikus lélektani filmje az emberiség egészére ható pszichikai terhelés kérdését
veti föl: akik erre a terhelésre agreszszióval válaszolnak, elemzés, értékelés
és komplex megközelítés helyett, azok
önmagukra válnak veszélyessé, és előbb
utóbb kipusztítják egymást.
A Módszerek és az Aréna kerek, egységes, rnondhatjuk, klasszikus lélektani
kisfilm. Teljesen kimunkált, zökkenő
mentes, nem úgy, rnint a Befejezetlenül,
s a vele szorosan összefüggő Mert Hl
tő~e . .. Talán azért is, mert a továbblépést képviselik, a módszer keresésének
minden buktatóival. A főszereplő még
kisgyermek, míkor Polcz Alaine pszichológiai "j átékteszt] ével" foglalkozik.
Ezen keresztül bontakozik ki életének
probléma-térképe: az intézeti gyerek
sorsa, az otthon elszabadúló indulatok
okozta gyötrelmek. Aztán interjúk következnek az anyával, s ez fokozatosan
helyet ad a megváltozott főszereplő
nek, aki későbbi éveiben újra meg újra föltűnik a vásznon. és szembesül
egykori és pfllanatnyi önmagával. A
kibontakozásban egyre több arc jelenik
meg, a már nagy lány társai, akiknek
arca és szavai tájékoztatnak a történtekről. Arcukon a változást az idő, a
a szenvedés munkálta ki. Itéletet mondanak egymásról, de újra meg újra
megtöri ítéletalkotásuk magabiztosságát
a szembesülés a róluk készült filmek
kockáival. A lezáratlan per önmagukkal és a társadalommal, mely magukra hagyta őket, a végén sem fejeződik
be: még egyszer a karnera elé állnak.
"Te hogyan fejeznéd be?" halljuk
Polcz Alaíne hangját. "Csupa vidámsággal"- válaszolja, s a vágy hátteret
az arcokon lecsorgó könnyek képviselik.
A tematikán túlmenően itt már fontos módszertaní útkeresés ről van szó.

Ennekkitapogat.ása okozza, hogy a film
ainnyira közvetlen és nyers, akár maga
a való élet. Tulajdonképpen Vass Judit legnagyobb problémája volt a "hogyam" kérdése, s amit. munkásságának
rövid ideje alatt pszichológus munkatársainak segítségével megoldott, úttörő jelentőségű. Nézeteinek alapja a felismerés volt, hogy a jelenségeknek nemcsak
egyetlen oka van, s ebből következően
nemcsak hogy több magyarázata, hanem több megoldása is lehet. Pluralísztikus felfogásának megfelelően kezdte
alkalmazni a szembesítés technikáját,
a "pirandellói" felfedezést, és összekapcsolta ezt a kísérleti lélektan módszereivel, Szereplőit minduntalan a róluk
készült film elé állítja és megszélaltatja őket. Ezen ne csak szavakat értsünk:
az arcnak fontosabb szerepe van. Az
arc az egyetlen kifejezési eszköz, melyhez Vass Judit következetesen ragaszkodott. Valóságos színpad, melyen keresztül az emberi nyilatkozik meg a
maga teljességében. (Tegyük persze hozzá: míndebben nincs egyedül.)
'Ez az "arctechnika" ágyazódtk be a
einema-direkt keretébe. Ebben a keretben formálódik meg a többi pszichológiai kisfilm is, mint például Dobrai
György rendező és Polcz Alaine pszichológus újabb filmjei a Gyermekek fehérben és az Otthon. Az elsőben kórházi körülményele között a magárahagyottsággal kerül szembe a néző: a
gyermek keresi az érveket, amivel egyedülléte indokolható volna, s az újabb
és újabb mentségek egyre tragikusabb
fénybe vonják az arcokat. Mímden erő
feszítésük arra irányul, hogy igazolják
szüleik távollétét. de ösztönös cselekedeteik elárulják kétségbeesésüket. Az
őket
körülvevő
kisszerű
értetlenség
egyetemes arányokat kap, pedig csak
arról van szó, hogy a gyerekkórházakban nem szabható meg a látogatást
idő, és ha a magányos gyerek kínjában
a falat kaparja, nem őt kell korholní,
hanem megfelelő falfestéket kell használní, amire rajzolhat. Az Otthon című
filmben a "világjáték"-tesztben játszszák le a gyerekek családi életüket.
Oket hallva döbbenünk meg: mintha
évszázadok óta az egyetlen változás a
családi ezerkezetben a tv volna csupán.
Hozzá igazodnak a családtagok és nem
egymáshoz, még kevésbé a gyerekhez,
miközben ennek a kommunikációs eszköznek pozitív értelemben alig van tudatformáló hatása, hiába "ablak a nagyvilágra". Tudatváltozást sürgető filmek
ezek, s hatásuk a művészi átérzésen ke-

resztül valósul meg. Hasonló kérdések
foglalkoztatják Szabó D. Pál rendezőt is
a Játsz,anak a gyerekek és a Vilá.gjáték
círnű filmjeiben.
Nem véletlen, hogy V,ass Judit egyik
utolsó filmjében (In vivo) Selye János
portréját örökítette meg. Együtt találjuk az eszközöket, melyekről már a
gyermekfilmekkel kapcsolatban is beszéltünk. A keretet a einema-direkt adja, miközben a film főszereplője a tudós arca, aki maga is szembesül a róla készített képekkel. Rájövünk arra,
mekkora élmény ez az arc, a gondolkodásban olykor megfáradt, öreg vonásaival, mégis elevenen és tartalmasan.
Helyenként túl szépre, olykor zsongftóra sikerült ez a film, s kimaradt belőle
az élesebb konfrontáció lehetősége, talán tiszteletből. Látszanak már a veszélyek is, melyek a tematikai koncepciót fenyegetik. A pszichológia bizonyos
értelemben a manipuláció tudománya,
a befolyásolás eszközéé. A szépség és
emberség keresése közben az In vivo
már-már maga is áldozata ennek: úgy
érezzük a végén, míntha minden rendben volna. De a mamipulációt nem gyű
lölni kell, hanem ismerni; nincs út viszszafelé. valamilyen manipulálatlan világba, hacsak nem választjuk újra az
őserdőt, az animális harmóníát, amely
mögött ott leselkedik a bestialitás. Az
In vivo krítikája nem annyira éles, mínt
az előző filmeké, de annyiban mégis
következetesen képviselte önmagát, hogy
differenciált, hogy egységet teremt ember és tudomány, szépség és információ közőtt, Nem véletlen, mondtuk,
hogy Selyét választotta "anyagául", hisz
ő azokhoz a kevesekhez tartozék; akiknek munkássága ugyancsak integráló
jcllegű : egészében képes nézni az emberi gondolkodást.
A történelem trend-vonalára talán a
történelem perífériájáról is rá lehet ismerni. Pszichológiai kisfilmjeink szerényeri mintha ezt igazolnák. Az emberi
Létezés
"fészekmelegének"
érzésével
ajándékoznak meg, úgy érezzük, míntha mégis otthom volnánk ebben a világban, rnelynek értelme és célja anynyira rejtve marad. Az egység rejtett
vágya nyilvánul meg bennük, azé az
egységé, mely csak finom megkülönböztetésekkel, a szervesség felismerésével,
a komplex szerkezettererntéssel valósul
.meg, nem pedig az önmagának mindent,
másoknak semmit sem megbocsátó hu-

szarvágásokkal.
UNGVARY RUDOLF
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RÁDIÓ MELLETT
AZ EMBER TRAGf1:DIÁJA
MŰ, RENDEZtS, ELOADAS. Az igaZán

művek egyaránt szólnak korunkhoz - amelyben létrejöttek - és minden eljöv·endő korhoz - , amelyre mondanit;alójuk általános, e,gyetemes jegyei
vonatkoznak - ; tehát egyszerre időhöz
kötöttek és idő fölöttiek is. Ennek megfelelően koncepciójuk is kettős: az alap,
amire az egész, a teljes mű fölépill,
mégpedig úgy, hogya kidolgozás, a
részletezés kimondottan vagy nem
kimondottan (de mindenképpen benne
fogl,alva) visszamutat, vonatkozik az
a~apra (hisZien ,a megoldás, a végkifejlet is szorosen és elszakíthatatlanul 0,.11,hoz tartozik). Ha az alapot megcsonkítjuk (megfoszt juk lényeges elemeitől),
magát a művet csonkítjuk meg. Lehet,
hogy nem dől össze, (a remekművek
sok mindent kibírtak már az idők során), de meginog, bizonyta~anná válik,
eltorzul. "Az ember tragédiája" mostani rádióváltozatában - amelyet Barlay Gusztáv rendezett szintén történtek rövidítések. De mást jelent rövidíteni, és ismét mást: kunítani. A
színpad (így a rádiószínpad is) óhatatl.anul megkívánja (különöS<en nem színpadra szánt műveknél) a szöveg színpad Hag gördülékenyebbé tételét, rövidítését. Barlay Gusztávarányosan és ízléssel röviditett. Kihagyott sorokat, de
ugyanakkor föltártJa a műnek eddig
színpadon soha meg nem szó~alt, lényeges részleteit, vonatkozás,ait. Minden
korábbi ·előa.dástól ·eltérően ez a rádióváltozat a/ita vissza a legteljesebben
Madách Imre szöve,gét és drámaköltői
koncepcióját (alapjában és kidolgozásában egységesen.) Madách születésének
150. évfordulóján - torzításoktól és torzulásoktól mentesen, minden megbotTánkoztató mellékzönge nélkill az
iga~
Madách szólt ,a hallgatókhoz.
"Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszak.ad, s önerejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb és
legszentebb eszméin végig, egymás után
csebeks~ ezt. Igaz, hogy mindenütt megbukik, s megbuktatója mindenütt egy
gyönge, mi az emberi teTmészet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bir (ez volna csekély nézetem szerint tragikum), de, bár kétségbe esve azt tartja, hogy eddig tett minden kisérlete erőfogyasztás volt, azért
fejlődése mindig előbbre s 'előbbre ment,

nagy
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az ,emberiség haladt, ha a küzdő egyén
nem is vette észre, s azon emberi gyöngét, melyet SJaját maga begyőzni nem bir,
az isteni gondviselő vezérlő keze pótolja,
mire az utolsó jelenet küzdj és bízzálja vonatkozik" - in,a a költő Erdélyi
Jánosnak
küldött
vá~aszlevelében.
Ugyanezt a Tf'agédiában is elmondja,
az
űr-jelenetben,
Adám
sZlavaival:
"Mindegy, loereszt vagy tudomány, szabadság - Vagy nagyravágy formájában
hatott-e, - Előrevitte ,az embernemet."
Előrevitte és fenntartotta.
A rádióváltozatról adott ewzews tájékozt,atásban otoastuk: "Bar~ay Gusztáv
rendezése az Úr és Lucifer nagyformátumú össZlecsapását állítjoa a középpontba. Adám és Éva nem olyan módon
hős, illetve hősnő, ahogy measzoktuutuk. Egyszerűe'lt:. emberpár, a megmérkőző erők ,eszköze. Ami nem zárja ki,
hogya történe bem hullámverésében egyegy mozzanat erejéig mindketten hőssé
ne emellcedjenek", vagyi.s - jóllehet eszközök, akaratuk szabad, és szabad akamtukkal cseleks2Jenek. Bar~ay Gusztáv
valóban karmestere az előadásnak sokszor ~eírt szó ez rendezői vonatkozásban, mégis ide kivánkozik - : "megkomponálta" a madáchi gondolatot a
mai technika "hangszereire", meakomponáltJaegység.es egésszé, művészien árnyalt olykor líf'a~an finom, olykor
dinamikusan dübörgő - alkotássá. Mint
varami
szimfóniát, amelyben
olyan
döbbenetes erejű csúcspontok vannak,
mint az ,athéni szín mor·ajló-kirobbanó
tömege, ,a római színben IQ nagy korszaleváltás - Péter apostol (Szabó Gyula emb·erien-művészien hiteks) megjelenése, ,amiben egyaránt benne volt a
for-nadalmiság és a megbocsátó, elő1'e
mut·ató szeretet - vagy a londoni szint
lezáró haláltánc (a dobok csont-zenekopog.ásá1)al és a .hangszerek - trombita, he;gedű sírba-hanyatló jaj-síkolyával.) A rendező pedig olyan mű
vészi legyüttest váloqatott össze mindehhez, akik jóllehet talán most játsznttJakelőször együtt, közös produkcióban igazi egllüttessé [orrottak
össze, élükön Mécs Károllval (Adám),
Kohut Magdával (tva) és BesS<enyei Ee",encoel (Luci~r).
ADAM. 1939 óta - amikor először néz-

tem meg a Tragédiát a szegedi Dómtéren - sok Adárnot láttam. Mécs Károly alakítása a nagyok közül való.
Mindvégíg önmaga: az első ember, aki
megálmodja az Emberiség történetét. és
ennek a történetnek korszakaiban míndenütt ott van, ő maga az Ember: eszköz
és cselekvő, álmodó és álomba létező,

szabad akaratáért harcoló, elbukó és fölés ismét elbukó és ismét fölemelkedő, megrendítően tragikus mármár kétségbeeső -,Isteln elé boruló, a
küzdés-bízva-bízás útjálll az illúziók nélküli jövőbe induló, és mindvégíg emberi.
Mindezt úgy "játssza" el, hogy nem szaval, nem alkalmaz külsőséges, harsány,
"teátrális" eszközöket. Nem függ Lucifertől (ahogy némely korábbi rendezés
beállította. s ezért hitelesebb is: Évához tartozik, ahogy Éva hozzá, és végső soron a madáchi gondolat szerínt Istenhez. Fáraója nem rideg
uralkodó, hanem érző ember, ahogyan
Dantcríja is az (nem nagysága gőgjében
rnennydörögve hajtja nyakti16 alá a fejét, hanem megrendülve akiábrándító
valóságtól), amikor pedig a londoni szín
végén fölismeri Évát, első kiáltása ezé
a fölísmerésé, míg a második a vágyódásé. A költő magányos kiáltása az elveszített asszony után (akit attól elszakadva is szeret).
emelkedő

svA. Nézegetem az előadás hallgatása
közben készített jegyzeteímet, Ilyesmiket
olvasok bennük: "egyszeru rabszolganő
- asszony" (Egyiptom), "áhítat, drámaiság, tragíkaí magasság" (Athén), "kacérság, szánalom, hiúság, a bŰlI1 sivataga" (Prága), és így tovább. Kohut Magdáról jó néhányszor leírták már, hogy
egyedülálló tehetségű művész, a legnagyobb tragíkák méltó utóda, sajnos színpadjainkan elég kevés alkalmat kap,
hogy míndeet alakításokkal is bizonyítsa. Most, Éva szerepében erre módja
is nyílt. Az ő Évája mímdvégíg ugyanaz - és mégis más és más. Nem szalkadt el attól, akire Lucifer "búbájat
bocsátott.", az első asszony - és mínden asszony, a történelem korszakaiban
újjáéledő-változó alakokban. Csak hármat szeretnék kiemelni a sok közül :
Borbálát, aki pillanatok alatt váLt át
kacérságból gőgbe, majd szánalomba és
ismét .kacérságba ("l'eggelre ne feledd
a pénzt"); a londoni haláltánc fölé
emelkedő "örök nőt", akiben együtt van
Éva. és Fráter Erzsi, és a költóáltal
megálmodott női ideál; és végül a fa-

lanszterbeíí anyát, akitől elszakították a
gyermekét, és amikor Ádám "társául
igényli", válaszában még ott reszket a
végső jajkiáltás, a könny és a fájdalom.
Éva megérti a dalt, amikor "az angyalok kara dicsőíti a szabad akaratot és
hirdeti a nagy hivatást: a nemes célokért küzdő ember Isten helyett cselekszik, Isten munkatársa" (Sík Sándor:
A százéves Ember Tragédiája).
LUCIFER Bessenyei Ferenc Lucifere: a
bukott angyal, aki "fényhordozó" volt,
de bukása után nem hordozhat és
nem is hozhat - fényt. "Az emberiség
történelmét megmutatja, jóhiszeműen,
úgy, amint ő látja. Csakhogy ő képtelen a.z egészet látni" (Sík: i. m.). Lucifer nem hazudik, csak - céljai érdekében Leszűkíti a valóságot. Meg
akarja téveszteni Adámot, hogy megdöntse Isten világát. Istennel harcol,
nem Ádámmal (és nem is annak "másik énje", ahogyan némely rendezésben magyarázták). Bessenyei lázadó is,
gúnyos is, érzések nélküli hideg is, de
sohasem démoni. Szemben áll Istennel
ezért nagyszerű rendezői .megoldás
volt az Úr és Lucifer hangját míkrofonközelbe "egysíkba" állftaní Tamít az utolsó képben már nem éreztem ilyen szerencsésnek: ott már megvan a győztes
és a legyőzött kőztí távolság) - ; Lucifer ellenfél, aiki elsősorban ésszel akar
győznd, Elv és személy: ",a" Rossz, aki
elveszti a csatát "a" Jó ellenében. Míndez sokszínűen és egységesen érvényesül Bessenyei alakításában.
SOK MINDENRŰL 1velkne még írni:
Decsényí János kísérőZJenéjéről, amely
stílusosan de sohasem öncélúan kíséri végig (és érzékletesen bontja ki)
az legyes szineket; szerepl6kről - H()'1'váth Teri cigányasszonyár6l, Kazal László Nyegléjéről, Balázs Samu tudósár61,
Somogyvári Rudolf pátríárkájár6l -, de
hát lehetetíen. itt vaZamen'lliyít fölsorolni
és külön-külön érté1velni.
f:rdekesvállal1oozás 'Lenne egyszer ezt
a rádióváltoZlatot - ezekkel a szereplők
kel - színpadon is bemutatni.
BALASSY LAsZLÓ

A SZERKESZ'l'OS)';;G KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze
tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdolgozhatóknak találjuk. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szerkesztőségi fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig, a többi napokon (szombat kivételével) ll-től 13 óráig.
Jelen számunkból Ijjas Antal: Látogatás a dnlidák szigetének VI. századben pUsplSkénél
címü naplótöredéke anyagtorlódás miatt kimaradt. A II. részt következ6 szlimunkban közöljilk.
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A Magyar Hírek, a Magyárok Világszövetségének lapja 1973. január 6-i (1.)
számában
beszélgetést közöl
Rónay
Györggyel, a Vigilia felelős szerkesztő
jével. A Hegyi Bélának adott interjúban
Rón,a.y GYQrgy eddigi munkásságáról,
mestereiről vall, alkotói terveiről beszél. többek között magyar irodalomtörténetének megírásáról, a külföldön élő
magyar írók életműveélnek megítéléséről.
A beszélgetés a Vigilia programjának és
soron levő feladatainak ismertetésével
fejeződik be.
.
A Magyar Hírek Kincs'es K.aLendáriuma 1973 " ... egymást indukáló energiák" címmel méltatást közöl Antal Gábor tollából az 1972-ben megjelent magyar tudományos folyóíratokról. A Vigiliáról a következőket olvashatjuk:
'oo .• Sokat tett és tesz a .dialógus' érdekében a VigíLia című folyóirat is. A
magyarországi Actio Catholicának ez a
lapja ugyan elsősorban irodalmi folyóirat - katolikus szellemiségű Irók, költőle, kritikusok színvonalas fóruma --,
de néhány esztendő óta mínd több helyet, megnyilatkozási lehetőséget aci a
világ változásait figyelemmel kísérő katolíkus teológia magyar képviselőinek és
főleg kimerítő inter-júk formájában
a magyar marxista tudományosság
több
reprezentánsának is. Jellemző,

hogy a Vigiliának adta élete egyik utolsó magnóinterjúját Lukács György, rámutatva arra is, hogy milyen pozitívumokat lát (a társadalmi viszonyok humanizációja és a korszerű, alkotó személyiség
kialakítása
.szempontjából)
marxista és keresztény kutatók "párbeszédé'<ben, Az 1972-es esztendő egyik
legérdekesebb ilyen írása az a hosszabb
nyilatkozat volt, amelyet a marxista etika egyik jeles magyar művelője, Huszár
Tibor egyatorní tanár adott a Vígiliának. A családi kérdésekről, a mindennapok erkölcséről, a generációk közöttí
konfliktusok
problémáival
foglalkozó
nyilatkozat egyik hangsúlyos témája az
volt; miért kell e kor emberének túljutnia a (kiTlémbOző előjelű) katekizmusokon, miért szükséges szélesíteni azt a
kört, amelynek Iehetőségeí közül az individuum kiváLaszt}a, az általa legjobbnak, legmegfelelőbbnek ítélt magatartásformát ..."
A
bolognai
(Olaszország) kiadású
CSEO dokumen:tazione 1972 évi szeptemberi száma teljes egészében Ieközlí
a Vigilia júliusi - Kodály Zoltán emlékének szentelt számának három
tanulmányát: Kodály nemzetnevelő terve (Dobszay László), A kodályí életmű egysége (Eősze László), Az ember
és a barát (Nádasi Alfonz).

KÖVETKEZŐ SZAMUNKRÖL. Végleg elfelejtünk-e imádkozni? Vagy \'13..'1. az
imádságnak " korszerű" , ún. "aktív" formája? Az aszkézis valóban a világtól elforduló, társadalmi szempontból meddő őnsanyargatást jelenti, vagy van "korszerű
aszkézis" is, amely éppen ellenkezőleg, a szocíálís személyíség kibontakozását segíti
elő, és nem a világtól el, hanem a világ felé fordít, és nem Iétmegvetés, hanem
éppen a lét tevékooy szeretete? Milyen volt a tegnap misztíkája. és milyen a
misztíka ma, abban az értelemben, ahogyan Teilhard de Chardin élte és tanítja?
Megvalósíthatja-e az ember a technikai civilizáció "lármás" világában is a szemIélődésnok azt a belső csöndjét, amelyből megfr-Issülten térhet vissza evilági föladatainak teljesítéséhez.? Ezekre a mai hivőt alapvetően érintő kérdésekre keresnek és adnak választ márciusi számunkban Béky Gellért, Gál Ferenc, Nyíri Tamás,
Vajda József tanulmányai és a Teilhard imádságaiból és "misztikájából" egybeszedett gazdag szemelvény-gyűjtemény.

A KIADOHIVATAL I{ÖZLEMJ;:NYEI: Megjelent a Vigilia 1972. évi nyolcoldalas tartalomjegyzéke. 1,- forintos bélyeg beküldése ellenéhen a kiadóhivatal kérésre megküldI.
Kérjük olvasóinkat, hogy a jövőbcn leveleiket és pénzküldeményeiket a liövetkező eimre küldjék:

Vigilia Szerkesztósége és Kiadóhivatala
1364 Budapest
Postafiók lll.
Ugyanakkor kérjük, hogy leveleik, csekkbefizetéseik és
saját postai irányitószámukat is feltüntetni szíveskedfenek.

pénzküfdeményetk

feladásánál
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Tájékozódás

bulásunk, harmonikus
iJJeszkedésünk útjait.

A párbeszédnek nemcsak
az a haszna, hogy az ellentétes veleked éseket,
meggyöződéseket közelíti
egymáshoz, hanem az is, hogy
az eivek tisztázása közben
tükröt tart a beszéigetök
elé : íme, ilyen is
vagy,
ilyennek ismert meg beszélgető partnered. nyen önismeretre,
elgondolkodásra
késztetö írás a Kortárs 1972
decemberi számában
Agh
István: A madár visszajár
c írn ü lírai szociográfiája,
amelyben azt a folyamatot
írja meg, miként újul meg
szuí öratujanak történelme a
változó időben. Egy-két pil- .
lanatra az érdeklődés fókuszába villan a helybéli református pap arcéle (nyugodtan lehetne a katolikus
pl ébános is, a vonások oly
jellemzőek és találóak). s
az ő élete k apcsán az író
véleményt mond a tapasztalatai
szerint
lehetséges
papi életformáról, életvitelről. A hivő olvasó első reflexe talán az ellenkezés é
lehetne, aztán mégis arra
gondolunk inkább: hasznos
és jó ez az írás, hiszen
megismerhetjük belőle önmagunkat, s azt is, rnílven
irányban kereshetjük job-

Ugyancsak a magunk lényegének
megismeréséhez
nYúJt segítséget Kristóf Attila regénye, a Pléhkrisztus
is. Modern, érdekes mű ez,
melynek nemcsak a cselekménye a fontos, hanem a
morális tanítása is, melyet
az evangélium nyomán így
fogalmazhatnánk meg: "Ne
ítélj, hogy ne Itéltessél !"

- - -- - -----

WINKLER MIHALY
GYŰJT~Sf:BŰL
A T oldy F erenc á lta l Bud án, 1857-ben kiadott N ádor-k ödex b evezetésében o lvashatjuk: .. A zon b e c ses
n yelv emlék, mely itt eg észb en először lát napvil ágot.
n éhai Winkler Mihály p ée si kanonok a j ándékából a z
e g yetemi könyvtár egyik
dísze" (3. o.), A 7. §-han
k ö zli a "Mária S iralma" c ím ü r észt. Erről a bevezetö
a kö vetkezőket Irja, " Eze r•.
a szen t an ya fá jdalmait
szin tol y l él e k t ani m ély és
v al ó, mint köl tői felfogással és éget ő h évvel festő
darab, nem csak codex ünknek, de ő s zves középkori
Irodalmunknak tán legszebb
m űvev (19. o.) ,
K ét részletét mai nyelven
közöljük.
"Es ezután a keresztfához fordult és szívének ke-

be-

Az utóbbi évek egyik legn agyobb visszhangot keltett
rádiós sorozata volt a kapcsányi László által szerkesztett A Biblia világa,
melyet nemcsak megismételt a rádió, hanem könyvformában
is
kiadott az
MRr l\1inerva (s ez a k iadvány mellesleg nem ienne
e sélytelen indulója a legszebb
kiadványok cím éért
folyó versengésnek sem).
Az egyes szakterületek legk iválóbb művelői szólaltak
meg ebben a műsorban , S
a szerkesztő-riporter rendkívül ötletesen, szerencsésen megválasztott kérdései
nyomán igyekeztek választ
adni egyrészt arra a kérdésre, milyen volt a szentírási szövegek környezete.
háttere, másrészt arra, m íképp termékenyítette meg

ser ús égében

igy szólt: O
kerriénységes keresztfa. aki
e napon lettél Fiamnak
an vja, miért v et te d el t ölem őt ? En őt k arjaimmal
öle lge tt e m. te pedig magadhoz
sz orítotrad
kemén y
v assze g e k kel. En őt lágy
ruh ába takargattam. te ped ig ö n nö n véré b e ö ltözt e t ted . En őt e rntö m n ek tejével etettem, te pedig i tatt ad ecettel és epével. O
keménységes keresztfa, Júdás bűnösnek vallotta mag á t mondván : Vétkezem,
el árul ván a z á r t a tl a n v ért.
t e p edig e vér r e l hag y od
mag ad vere sre fest eni, ó
ke m énysé ge s k eresztfa . rn ít
te tt él? B izon y nagyra b át orkodtál az Úr Krisz t u st
m agadra terítvén
(szegezv én z). ki mindeneket teremtett ".
"Hátrafordult és mondotta : O, én szerető Fiam, h ol
van az örökség , hol a j ó-

a Biblia az emberi gondolkodás történetét. Nem kalauz ez a könyv, bár szerzői, Hahn Istvántól Félegyházy Józsefen át Rónay
Györgyig vagy Szabolcsi
Bencéig, alighanem a Ieghlvatottabb vezetői az olvasónak. A szentírást azonban természetesen olvasni
kell,
nem egyszer, nem
többször,
hanem minden
nap. De hogy a szövegek
mélyebb árnyalatai is megvilágosodjanak, hogy egy
sok szempont szerint összeállított kommentárral segitsük elmélyedésünket, abban a Biblia világa alighanem nélkülözhetetlen segíts é g ü n k r e lehet. S ha már a
nélkülözhetetlen szakkönyveknél tartunk, hadd említsük meg. hogya Szent István
Társulat
kiadásában
megjelent Gál Ferenc: Jézus Krisztus. a l\tegváltó és
Nyíri Tamás : AntropológIai
vázlatok cfmű müve,
A filmtermés ből a West
Side Story c. amerikai musicalt (Leonard Bernstein
zenéje). Zolnay Pál új magyar film tét, a Fotoj!ráfiát,
a fiatalabb korosztálvnak
pedig A tüzes fiász c. olaszfrancia kalandfilmet ajánl.l u k meerektntésre,
amely
Robin Hood történetének
újabb feldolgozása.

szag, amit anyádnak hagytál? Hol a h áz. hol a hely.
ahová
fejemet
lehajthatn ám ? Hová menjek, édess éges Fiam . nálad n élkül?
K ire h ag y jam árva fejem
és k ire b ízzam m agam?
Ime. nem tudom .
Mikor
a
keresztfával
s zembe jutottak, a keserves
Anya megállt. nézte a keresztfát. Mikor látta. hogy
szent Fiának vérétől veres
s z ínű lett, legottan a f öldre térdelt és mondotta : üdvözlégy . te drágalátos s zent
keresztfa . te eddig a z emberek számára utálatos volt ál , m ost i mmár a Megváltó
testé n ek
és
v érének
é ri n tés e által
ék e s lettél:
mintha n emes
g y öng g yel .
arannyal és e züsttel ékes ít e t t e k volna fel. :Bs rn ík ént szent Fiát e világra
szüt vén
mindenekelőtt
imádta , úgy a szent keresztet is m indenek előtt
tisztelte és imádta."

