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A. SZÁ.ZÉYES BUDAPEST

Vannak helyek a Földön, melyek mintha egyenest arra termettek volna, hogy
Dál'oS épüljön rajtuk. Budapest földrajzi ·helye is ilyen. Azzá, ami ma: egyetlen
lJárossá száz éve egyesült Pestból, Budából, Obudából; és száz év nagyon kis idő
egy város életében. Csakhogy e száz év előtt századok, ezredek vannak, beleveszDe végül e táj kelta történelmének homályaiba. Népek telepedtek és kultúrák
épültek itt egymásra; megművelt föld volt ez mindig: ilyenre építették a maguk
'üárosi telepeit már a rómaiak, s utóbb ilyenen - rómaiak hagyatékán - vonta föl
L'ezéri sátrát a végleges helyére érkezett magyarság.
Romok is voltak itt mindig. Sokat belőlük megőrzött mélyében a föld, s a
legszebbeket épp mostanában adja ki magából a kutató ásóknak. Talán hogy az
(isi város szervesebben épülhessen bele az egyre nagyobbá épülő fiatal, százeszten··
dós újba. Miközben Budapest távlati terveiben már a harmadik évezredre készül
és annak igényeihez szabja elgondolásait, ez a történelmi múlt is talán minden eddiginél beszédesebben szól hozzánk és azokhoz, akik majd aholnapok Budapestjében fognak élni.
Kinek nem jutnak eszébe a fővál'os jubileumi esztendejében Berzsenyi. sorai
(J,' másfél század dal
ezelőtti Pest-Budáról, mikor "Vitkovics Mihályhoz" a
falusi költő a falu dicsérete helyett inkább "Budáról s Pestről énekel"? "Midőn
Budának roppant bércfokáról I Szédülve Pestnek tornyait tekintem I S a száz hajókat rengető Dunát, / A nagy Dunának tündér kertjeit I gs a habokkal küzdő szép
hicLat ..." Milyen mély visszhangokat tud adni egy-egy versnek a történelem! Mi
még láttutc a mi "szép hidainkat" - nem a Berzsenyi hájóhídját - valóban "a
habokkal küzdeni", leroquoa, elpusztítva, romban; és láttuk újra Buda "rongált
tornyait" is. Ma pedi.g az újjáépült hidakon megint "zsibongva egy világ tolong",
s aki Buda valamelyik "bércfokáról" lenéz, az egykori Rákosmezőn is túlterjedve
1.áthatja "a tanult kéz nagy remekjeit" és "a dicső ész alkotásait". A város tornyai újra állnak, templomtornyok és toronyházak; s a száz éve még egészen
meg sem magyaros odott, népességében és méreteiben is kicsiny Budapest ma világváros.
Mindnyájunk ügye és mindnyájunk munkáján múlik, hogy méltó legyen kiásott múltjához, kivívott rangjához és megtervezett jövőjéhez.

JAJCZAY JÁNOS

A HÍD
Az aquincumi rómaiak az elsők, akik - városuk déli részén, valószínűleg a
Rákos patak torkolata táján - állandó hidat vertek. Az Arpád-híd építésekor
ennek cölöpeit meg is találták. A Tudományos Gyűjteményben már 1820-ban a
"híd várról" (de Munimento Pontes), amely "Obudának álltal ellenében állott",
jelent meg írás. A római hídfőket meg kellett erősíteni a barbárok (a marcona
arckifejezésű szarrnaták, a markomannok, a félelmetes, elrettentő, szakállas kvádok,
a mongolos arcú, fejű roxánok, s jazigok) betörései ellen, akikről képet kapunk
a római Marcus Aurelius- meg a Traian-oszlop ábrázolásain. Damaszkuszi Apolladar Traiánnak több épületet épít, tudjuk azt is többek közt, hogy a Dunán hidat is. Később Hadrián alatt száműzik, végül kivégzik. A római dunai hidak elsősorban stratégiai célt szolgáltak. Közülük leghíresebb volt a Traianus híd. Az
aquincumi hídról némi fogalmat nyerhetünk a váci Duna-könyök északi olda-'
Ján talált hídmaradvány révén, amely egy római dunai híd alapjait képezte, "s
28 méter hosszú és vagy 3 méter átmérőjű építmény. Az őrtorony-fal karjai mint36~1.

egy

patkószerűen

a Duna felé nyúltak. A mocsaras részeken cölöpök álltak ki a
A "Burgus" védő serege nagy lehetett. Önállóak lehettek. Úgy látszik, nagy
területen földet műveltek. Élelmiszer-vermet, kézi malmot, kutat tártak fel. A
szemben lévő Duna-parton is hasonló "Burgus" volt, s így hidat vertek a kettő
között, Érdekes, hogy Edward Brown angol utazó már 1673-ban megjelent útleírásában arra gondolt, hogy ezek a maradványok dunai híddal kapcsolatosak.
Feltevését az újabb archeológiai kutatás igazolta: alacsony vízállás esetén felfedezték a híd alapjaiként szolgáló cölöpöket. A római hídfő körül vásárhelyül
szolgáló terület alakult ki. Római pénzeket, mérleghez tartozó eszközöket, boroshordó tartozékokat stb. találtak. Itt üzleteltek a barbárokkal a római kereskedők.
A római történet írói közül Ammianus Marcellinus elmondja, hogy 374-ben,
amikor a szarmaták betörtek az egykori "Pannonia Inferior"-ba, Valentinianus
többfelé hirtelen hidat veretett, ahol kellett, és a császár ott kelt át, ahol a betolakodók nem is sejtették. így űzték, kerítették be és verték meg a barbár ellenséget.
A rómaiak után a középkor végéig - úgy látszik - senkinek sem jutott eszébe Pest és Buda között hidat verni. Zsigmond viszont tervezett valamit. A budai
parton megépített egy nagy őrtornyot, Bonfini azt írja, hogy egy óriási. lánccal
akarta a folyót elzárni, hogy a Dunán járó hajókat ellenőrízhesse és azoktól vámot szedhessen. Szerdahelyi 1770-ban Kassári megjelent Chronográtíájából tudjuk,
hogy Mátyást csak halála akadályozta meg abban, hogy állandó hidat építtessen Pest és Buda között,
A törökök értenek a híd készítéséhez. (A világ egyik legrégibb hídja a Melesz folyón át épült, közel 2000 éves. Törökországban áll.) 1526-ban tíz nap .alatt
teremtenek dereglyékkel Buda és Pest közott átkelési lehetőséget. Feljegyzések igazolják, hogy 1556-ban, 1558-ban a híd nem átmeneti, hanem állandó berendezés.
Amint Evlia, a nagytudású, művelt utazó néprajzí, kulturális, topográfiai leírása
is igazolja, télen lebontják a hidat. Ugyancsak tőle tudjuk, hogy Kiles Attrasi,
azaz Kelenföld táján volt a budai hajóhíd hídfője. A török híd 70 pontonon nyugodott. Hossza 690, szélessége 7 lépés. Egy hétig is eltartott, amíg a török hadsereg a hídon átvonult. A dereglyékre kettesével gerendákat erősítettek úgy, hogy
szorosan összefűzték. A civil áthaladók hídpénzt fizettek. Lubenau, az osztrák követség egyik tagja 1587-ben lejegyzi, miszerint a híd vám- illetve csapóhídszerű
rész volt, "amelyen át le-fel áthaladhatnak". A híd mellett óriási vastag lánc
volt a víz alatt kifeszítve. Ilyen hatalmas, az isztambuli mecsetben sokáig látható lánccal volt 1453 óta a Boszporusz is elzárva. A törökök a hajóhidak mellé
kötött őrlő szerkezetet malomnak használták.
A török hajóhíd Pest-Buda között hol a Tabán területén, hol attól északabbra
hidaita át a Dunát. W. J. Zimmermann rézkarcán, amely Dilbaum Augsburgban
megjelent Eíkonográfiájának illusztrációjaként 1603-ban Buda 1602-es ostromát
ábrázolja, a tabáni híd mellett egy, a Margitszigetre vezető hidat is láthatunk.
Az 1686. évi Buda-ostromot ábrázoló De Rossi féle rézkarcon a Dunát két hajóhíd íveIi át; a Tabán és a Gellérthegy táj án. Az egyik a majdnem négyszögletes
Pest városát körülvevő fal legészakibb részén levő rondella előtt ért partot. Egy
fennmaradt írás szerint gyakran viharok, természeti csapások érték a török hidakat. 1571-ben Musztafa pasa a megrongálódott hidakkal kapcsolatos munkákról
számol be. Az egyik híd később földrengés következtében semmisült meg. De az
ellenség is gyakran megrongálja a dereglye-alkotmányokat. A fogságba esett Ali
pasa elmondja, hogy 1598-ban a Budát támadók a hidat elpusztítják. A fennmaradt részeket igyekeznek "hamar munkával" helyrehozni. Mindenfajta hajókból, dereglyékből állították össze, de nagyon "hepe-hupás" volt. Az újra felépített
jó hidat 1602-ben egy mesterséges tűzszerszámmal -, amelyet a víz folyása vitt
- újra elpusztítják.
Happel Kríegsromanjában (1685) elmondja: az 1684-es ostromkor harminc
hídhajó került a törököt támadók kezére, ami természetesen nagy veszteség volt.
1686. június 17-én a hídon nagyon sok török menekült meg. Hunyadi János híres mondása itt valóban bevált: "Futó ellenségnek arany a híd". A menekülő
oszmánok felgyújtották maguk mögött ezt a hajóhidat.
1686-ban a töröktől megszállott Budát ostromlók is építettek valamiféle hi-·
dat. Jakob Tollíus németalföldi tudós, aki a "bölcsek kövét" kutatta, 1687-ben
itt járt. Az ő furcsa feljegyzéséből tudjuk, hogy amikor még puskapor szagú..
üszkös a város, a Budát Pesttel összekapcsoló hídhoz ér, amely szerinte 57 de-vízből.
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reglyén állt (ezt el is hisszük neki, de alaposan téved, vagy nagyzol, amikor azt
állítja, hogy 10.000 láb hosszú), és ott megtudja, hogy Budán nem kaphat szállást.
Pesten alszik, ahol vagy kétezer ember lakik (1704-ben négyezer lakója van). De
mondja el ő maga: "Mielőtt átmentünk volna a Duna túlsó oldalára, a Pestet
Budához kapcsoló hídhoz érve ott strázsáló fickóra bíztuk lovainkat. Köpenyemet is átadtam, de bizony az tolvajkézre került. Azzal mentegette magát a suhanc, hogy szornját ment oltani .a közeli kocsmába, s ezalatt a köpenynek lába
kelt."
Hogy Buda ostroma után a hajóhidat mikor bontották le, nem tudjuk. A török kiverése után 'eleinte csak csónakot, dereglyét, majd úgynevezett "repülő hidat" használnak a két testvérváros közti közlekedésre. Ez utóbbi voltaképpen
sem nem repülő, sem nem híd. Becsületes magyar neve: komp. A Duna közepén
cölöpöt vertek le vagy vashorgonyt engedtek le a mélybe, majd kövekkel megrakott zsákokkal erősítették meg. Ezen át a két partra kötelet vezettek, amelynek
mentén részben evezősök, részben a kötelek segítségével embert, állatot, árut,
szekeret szállítottak, húztak át kisebbfajta hajón, dereglyén. Az átkelés ilyen módja nem mindig volt veszélytelen, leülönösen amikor a vízen már jégtáblák úsztak. A hídpótlék kötele körülbelül az "Oláh-templom" tájáról a Rudas fürdőig
húzódott. Némelyek szerint a Rudas (a német Rudern alapján) az evezősöktől
nyerte volna nevét, mások szerint a Rudas fürdő előtt levert gerendák, rudak
után, amelyeknél a komp kikötött. Akadtak olyanok is, akik azt tartják, hogy a
rácok nevezték el, mert a rác "ruda" bányát, szóösszetételben ásványt, ásványost,
"rudna-ilidzse" ásványvízfürdőt jelent. Ebből lett volna a Rudas fürdő. Vályi
András, a pesti Universitas tanítója, egyik könyvében már a XVIII. század végén "Rudas fürdő"-ről beszél. A budai svábok Bruckenbad-nak, azaz Hídfürdő
nek nevezik, ez utalna a "repülő híd" kikötőjére.
Régebben azt hitték, hogy a repülő híd Pest-Budán csak 1736 óta használatos.
Ennek a primitívalkotmánynak már sokkal előbb kellett működnie, még akkor
is, ha tudjuk, hogy 1703-ban Budán csak ezer, Pesten pedig csak kétszázhuszonnégy család élt. Ezeknek valóban nem nagyon kellett kompjáratot biztosítani.
Schmall Lajos kéziratából (Budapest krónikája 1686-1873) azonban tudjuk, hogy
1701-ben a pesti tanács Lenner Jánossal mégis elkészítteti az első repülő hidat.
Mária Terézia 1766-ban kényszeríti a két várost, hogy hidat építsen, mert Albert szász herceg Pestre jön. Igy tehát elrendelte: állítsanak a két város között
hajóhidat, mínt ahogy a pozsonyi országgyűlés alkalmából szokott történni. Igy
született meg a tényleges hajóhíd. A technikai munkát a főhajóhivatal végezte.
A bérbe adott híd jó üzletnek bizonyul. Az első bérlő Koppauer Gottfried, de ő
csak egy évig bérelhette. 1768-ban új bérletet hirdetnek. Némi suskussal a régi
bérlő kapta, de mert nyilvánvaló volt a Locatelli Péterrel, egy magisztrátusí emberrel való összejátszás, a 11.800 forint összeg is gyanús volt; újra bérletet hirdetnek,' az újabb bérlet összege 16.150 forint, a Kamara ezt tudomásul vette. A
hajóhídnak az idők folyamán sok bérlője volt. A múlt század elején már 50.000
forintra nőtt a bérlet összege; a hidat később a város vette kezelésbe. Hajóhidat
már csak a harcok után, 80 év múlva, 1767-ben vernek ismét Pest és Buda között, amikor 46-47 hajóra fektették a pallót -, a híd szílárdságát hatalmas horgonyok biztosítják - ; 222 bécsi ölnyí és négy láb hosszú, 4 öl és hat láb széles
volt. Két oldalt kettős korlátfa, középütt a kocsik közlekedtek. A hídverés nem
ment gyorsan (persze nem tartott hat évig, mint a Széchenyi hídé) , a hajókat csavarral, kötelek segítségével erősítették meg. A dereglyék összekötése 1832-ben nagy
örömöt okozott. Tágra nyílt szemmel nézik a tömegek. A polgármester vonult a
magisztrátus élén a hídon át, amelynek felírása mindkét oldalon magyar: "PestBuda szabad királyi város". Mindenki ámul, ujjong, s az ingatag hídon a tömeg
vonul, s a hintók dübörögnek. Az ismerősök örömmel köszöntik egymást. A férfiak magyaros ruhában, a nők görög szabású empire mezben demonstrálnak.
Az ún. "Ohíd", a Rondella, ma Türr István utca (akkoriban a Belváros legszebb, legszélesebb utcája) táján kezdődött és a mai Ybl Miklós tér felé haladt.
1788 óta a Nagyhíd. ma Deák Ferenc utca végén állt, már nem ívesen hajlott,
mint a régi helyén. A pest-budaiak igen büszkék voltak rá. "Negyvenhat hajón
vagyon építve, mely most 25.000 forint árendaban vagyon." A "biztos híd" csak.
1775-ben szakadt le, amikor is 163 hízott ökröt hajtottak át rajta. Mind beleesett,
"tíz fúlt a Dunába", írja a Mindenes Gyűjtemény. Még 1821-ben is dicsekszenek
vele: "Minden esetre bámulnunk kell az első hajóhíd építőinek merész gondolatát,
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ha számba vesszük, hogy a hídon közlekedőkei csupán a hajódeszka pallói választják el a vízhaláltól és mégis ez a híd, amelyet óriási hajók tartanak, merészen dacol a vad folyammal, mint a szilardság mesterműve". Nemcsak dicsérik,
de panaszkodnak is, hogy "csekély számban vannak a lámpák". A Jelenkor leírja a hídon előforduló rendetlenségeket: egy táblabíró panaszolja: "mily hangos
szóváltásokra és postulatiokra" adott alkalmat, mikor hajnali órákban a "Zrínyi"
gőzös indulásához sietett volna, és a hidat szétnyították, úgy hogy neki csónakon
kellett hajóhágcsóken mászkálva elérni a hajót. "Polgártársaim nevében kérem, ne
engedjék a hidat kinyittatni, míg a gőzösek útnak indulnak.":
A parton vámszedő házikó. Az árendás szígorúan beszedet i örökös lárma, veszekedés között a hídpénzt. Megszűnik a torzsalkodás 1806 után; hajdúk szedik
a hídpénzt. Szabályozzák a vízimalom-ügyet is, a malmok ugyanis zavarták a hajóhidat a pesti' parton. Lehetett belőlük több mint húsz is. A gálya-híd bérlőjé
ről a pest-budaiak nem voltak jó véleménnyel, mert ha naplopó volt valaki, "híd
árendásnak" csúfolták. Amint a semmittevőt - ez is közmondássá lett - .Judon
ácsorgónak" nevezték. 1785-ben Falk 25.000 forintot fizet a bérletért. O a közeli
budai deszkaszínház bérlője is.
A hídon juss jogán ingyen mehetett át a nemes, a jurátus. Nem fizettek a
papok, városi tisztviselők sem. A polgár, ha szőlőmüvelés céljából például trágyát szállított, nem fizetett. A hídpénz 1 kraícár, nagy csomag esetén 2 krajcár,
a kétlovas kocsi 20, a hatlovas 50 krajcár, ha sóval volt teli a kocsi vagy viaszszal, mézzel volt megrakva, 150 forint. A "Tudós palótz", avagy a huncfut Furkáts
Tamás, aki Monosbélbe lakó sógor-urának csintalan leveleket ír, 1804-ben önmagát így figurázza ki: " .... Midőn Pestre visszamenni akarnék az egyik sváb pénzbeszedő azt kiáltotta rám: no! kán, Tzédl? Én azt feleltem: lk bin Edelman; Nista - mondá a német, da muzt tszolln. Arra nem tudván megmutatni petsétes
nemes levelemet, két pénzt lefizettem készpénzbe."
A hajóhíd szétnyitható, hogy a le-fel közlekedő hajók átmehessenek. Az áteresztés kora reggel történt. Nagy hajó 15 kr-t, tutaj és kis hajó csak 7 kr-t fizetett. A XVIII. század végén kilenc hónap alatt 6000 hajót engedtek át. A Honrnűvész (1833) szerint "nevelte a hajóhíd a Pest és Buda közti kereskedést".
A pest-budai rév körül nagy élet volt. A lótás-futás a dereglye-hídon egész
nap tartott, de a pest-budaiak különösen a rekkenő hőségben nem tudtak szebbet,
jobbat elképzelni, mint este a hídon hűsölni, "sleftetni", innen gyönyörködni a
rejtélyes Szent Gellért .hegyben, a fenséges, méltóságteljes várban, a bársonyos
Duna folyásában. Ú, mily szép volt "a habokkal küzdő hidat nézni" - lelkesedik a költő -, "melyen zsíbongva egy világ tolong". A Híd utca elegáns, előkelő.
A rokokó uracsok, parókás asszonyságok, a f'rajlák, jurátusok ott lefetyelnek.
A pesti parton finom kávéház illata. csábítja a járókelőket. A hídhajó pesti hídfőj énél vette kezdetét a mai Deák Ferenc utca. Itt állt a híres Kemnitzer kávéház. Termei ragyogóak, Azért nevezték az utcát egy időben Nagy Kávéház utcának. Pest-Buda szerelmese, a generális írja: Egy cifra kávéház a Duna hídjánál
vagyon,és én szebbet nem is láttam annál. Kérdés, ha nem szebb-e Vénusz templománál. A hídon is korzóznak. "Ez hídon sok ezren nap lementével sétálnak
és telnek örömök kedvével. Sok Pyramus játszik Thysbéjével", és "Venus tüze ég".
A hídon frissítőt is lehetett kapni, amit a peleskeí nótárius örömmel állapít meg,
mondván : "Egyik lemonádét, másik fagyost kérvén". Zugban bort is árultak, mandolatej is kapható. "Mulat és bosszankodik", amint nézi a selyem szalaggal lekötött copfos, magyar gyomrot csömörítö hajporos fejeket, bugyogót, órát, ezüstcsatos cipőt, taszlit hordó honfitársait.
A szépen bemázolt híd közepéri a csillag-glóriás fejű Nepomuki Szent Jánosnak, a hidak védőszentiének a szobra áll, amelyet május 16-án Pest-Buda jámbor lakossága virággal, gallval övez. Ekkor este eregetnek a vízre égő gyertyát,
mécsest is. Olyan a látvány, mintha szentjánosbogarak lepnék el az öreg Dunát.
.
A "nyári hidat" az első fagy beálltával kiakasztották, és ezzel a két várost
márcíusig, néha májusig is elvágták egymástól. A dereglyéket, pallót az egykori
Vadászkürt vendégfogadó akkor még üres telkére. az úgynevezett "Schifsschupfníba" szállítják, s itt a "hídpadon" száradnak télen a dereglyék, Ettől kezdve a
túlsó partra csak Bécsen 'át lehetett menni. Ha a Duna vize befagyott, akkor a
gyenge jeget megerősítették. A város hosszú létrát tétetett a jégre, majd felszőr
ták a jeget szalmával és az egészet vízzel locsolták, míg megerősödött, megvasta-
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god ott. Ha a jég "kocsitartó" volt, szekéren vagy gyalog, korcsolyával közrekedhettek. sőt olykor az árusok is felütötték sátorfájukat a Duna [egén, Jó üzletet
csináltak a Iacikonyhások, pecsenyések és a fokhagymás Iángost, sült tököt, sült
krumplit, sült almát, pattogatott kukoricát, virstlit, perecet árusitók; fahéj as forralt bort is mértek, mert a hurka-, kolbász-, pecsenyeárusok ételére inni kellett.
Ha vastag volt a jég, a mutatványosok még ringlispflt is állítottak. 1788-ban a
Magyar Kurír megírja, hogy "Pest-Budának szép rendtartása' között emlékezetes, hogy a Duna jegéri világító lámpák vagynak éjszakára kirakva". A bérlő a
jégen átkelöktől is szed vámot, amit "jégvámnak" csúfoltak. Ha a zajló, fagyos,
szeles Dunán akart valaki az egyik partról a másikra átjutni, a hajósok csak nagy
pénzért vitték át a "pasasért". Gróf Hoffmannsegg, aki rovarokat és madarakat
gyűjt nálunk, 1793-94-ből fennmaradt leveleiben rokonait tudósítja az itteni állapotokról. Az egyikben azt írja, hogy zajlás idején az életveszélyes átjutás kéthárom órát is igénybe vesz, s főleg azon csodálkozik, hogy némelyek a bál kedvéért is rászánják magukat erre az életveszélyes utazásra. Sok pénzbe és sok rábeszélésbe került, hogy valakit átvigyen a révész a szemközti partra a futó jégtáblák közt, Székely László egy ilyen télvízi átkelést ír le naplójában. A gróf
1743-ban utazott Kolozsvárról Bécsbe. Amikor Pest alá ért, "már ekkor a Duna
zajlott, a kompot kitették, tsak ama nagy sajkákkal jártanak által Pestre az Dunán ... A főhajómester tzifra, ezüst nagygombos öltözetben volt. Az Duna itt széles lévén s a zaj (zajlás) nagyon menvén ..., én többször ily széles vizet nem látva, a zaj is megrettentvén. csak nem elhitettem magammal, hogy odaveszek s
többször nem látom hazámat ... Mi, hogy hamarább átal mehessünk, az tzifra hajósmesternek egy tallért nyomtunk az markába. Mint a sajka közepére állottunk és
mikor a hajós azt kiáltotta: luláj! kétfele lógattuk az sajkát, hogyannál inkább
rontsa az sűrű zajt. Rontotta is... és így Isten jóvoltából békével általmenénk az
Dunán ... és bemenénk gyalog az Arany-ökör nevezetű vendégfogadóba." Nagy kópék lehettek ezek a tzifra-gombos hajósok, mert Furkáts Tamás is megjegyzi, hogy
"mindig pálinkára valót kérnek - s akitől borravalót kapnak -, azt szép tzeremóni ával karnál a hajóba vezetik". Nemcsak evezős kellett ide a dereglyére, hanem az úgynevezett "kurtulás" aki, mint egy régi kalendáriumban olvassuk "az
hajó előtt az alattságot hánnya a doronggal, hogy el ne akadjon".
A XIX. században nyaranta öt hajóhidat vertek az országban a Dunán. PestBudán kívül Esztergomban, Komáromban, Pozsonyban (ezt 1771-ben a szélvihar
széthordta) és, Újvidéken. A Pest és Buda közötti forgaimat már nem tudta lebonyolítani a hajóhíd. Szárazság idején, alacsony vízállás mellett a hídhajók
olyan állapotba jutottak, hogy a lovak nem képesek felhúzni a terheket a hídról a partra, csak "forspont" húzza ki a mélyből a megterheltkocsikat. A téli
szünet megbénítja az életet. Már sokan gondolnak a "lehetetlenre", az állóhidra.
Az Ephemerides politico-literariae latin nyelvű újságban (1792) olvassuk, hogy
"egy kovács bátorságot vett magának egy nagyfontosságú, az egész országra fölötte igen hasznos dolog előállítására, mert kicsinyben elkészítette egy nagy hídnak a mintáját, mely Buda és Pest közt volna felállítandó. Két végén alátámasztva, a többire nézve pedig függne a híd. Vaskötelekból állana. Allítása szerint,
íve lehajló síkhoz hasonlítana. Az ilyen híd örök volna. És akinek a Haza jóléte szívén fekszik, azonban legforróbb vágya." Ime, az állandó híd első, megvalósításának kísérlete. Harminc évvel később, 1820-ban a "Hét választófejedelem, másképp a Hét elektor (Sieben Kurfürsten) vendégház" nagytermében egy Carnpmillel' nevü ember, Pest-Buda közt építendő állóhíd mintáját állította ki, sőt vállalkozott volna a hidat felépíteni 24.000 forintért. (Az ár mindenesetre elárulja
az elgondolás komolytalan voltát.)
Mégis, az állandó híd gondolata a levegőben lógott. Robert. Townson, a nálunk járt angol mennyi ideje írta le már, hogy "a három várost egynek tekintjük ... hiszen csak a Duna választja el, hatalmas hajóhíd visz át rajta". A "hatalmas" hajóhíd már tarthatatlan, közeledik a végéhez. Utoljára 1849. április 24én az osztrák sereg vonult át rajta. A Lánchíd már áll, csak még a forgalomnak nem adták át. A hajóhíd és a "nyolcadik világcsoda" még találkoznak. 1849.
április 23-24-ének éjjelén az osztrák utóvéd felgyújtja maga után a dereglyeket
és pallókat. Az égig csapó lángok fénye bearanyozza az új hidat. Valaki a csílIag-glóriás szent szobrát megmenti a hajóhídról. Az egyik Eötvös téri ház udvarára került. Arván, magára hagyatva őrizte a "titok vértanuja" a hajóhíd emlé-.
két.
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FARKAS ATTILA

ÓBUDA METAMORFÓZISA
A metropolisszá fejlődött Budapest úgy öleli magához évről évre gyarapodó
lakótelepeinek sorát, mint a százéves matróna a szívéhez legközelebb álló unokáit és dédunokáit. A Iágymányosi lakótelep a lecsapolt, majd feltöltött Dél-budai lápos területre épült, a József Attiláról elnevezett, a rossz emlékű Valéria
nyomortelep barakjait számolta fel. Újpalota és a Kerepesi út környékét a legmodernebb építőgépek szántották fel, hogy alapot vethessenek az előregyártott elemekből néhány hónap alatt "szárba szökkenő" házsoroknak.
Ezek közé kellene sorolnunk az óbudai lakótelepet is, de ha mégsem teszszük, akkor ennek oka az, hogy itt valami más, valami sajátosan egyedülálló
dolog történik. Obudán ugyanis egy egész városrészre kiterjedő építkezésnek, valóságos "átépítésnek" vagyunk tanúi, amelyet történelmileg megfogalmazva méltán nevezhetünk metamorfózisnak, átformálódásnak, átalakulásnak. Hiszen Óbuda
nem ma születő város. Óbudának történelmi múltja van. Ami itt történik az továbbfejlődés.. 1964-ben felépült kísérleti lakótelep nem e városrész életképességének kísérlete, hanem a megújulás formáinak, kivitelezésének keresése. Napjainkban kibontakozó házsoraí, háztömbjei pedig a történelmet magasabb szinten tovább valósító nép, és egy ősi város szívósságának, élni akarásának ragyogó bizonyítékai: 1967-től 1972 végéig 5.084 lebontott lakás helyére 12.748 lakást építettek. 1973 év végéig újabb 826 lakás átadását irányozták elő. Az új Óbuda
15.00.0 lakásával, parkjaival és zöldterületeivel, Észak-Buda városcentrumában
nagy áruházával, orvosi rendelőivel, kulturális és vendéglátó üzemeivel. 15-20
emeletes írodakomplexumával a főváros egyik legmodernebb kerülete lesz.
A III. kerület arculatának megváltozására mutat még néhány jellemző számadat: 1960-ban 24.300 óbudai lakásnak 69,30/ o-a volt egy ill. másfél szobás és csak
4,8%-a három, vagy több. 1971. január l-én a 28.282 lakásból 50,3% az egy ill.
másfél szobás és már 13,2% a három vagy több szobás. A sokgyermekes családok
befogadására alkalmas nagyobb lakások létesítésére azóta még nagyobb súlyt helyeznek. Óbuda tehát szemlátomást - külsőleg, belsőleg - új arcot ölt. Mit jelent ez történelmi és társadalmi vonatkozásban?
Öbudát emlegetve többnyire csak a romantikus, idilli Óbudára gondolunk.
A macskaköves, szűk utcákat szegélyező földszintes házakra, a több lakásból álló,
fészeksorhoz hasonló, hosszú, szűk udvarokra. az ecetfás, leánderes tenyérnyi kerte cskékre. A szakirodalom, az archív fényképek és az emberi emlékezés szerint
ez a régi Óbuda még a Tabánnál is érdekesebb volt a költők és írók szemében.
De a srammli-zenés kiskocsmáival, fűszer illatú vegyeskereskedéseivel, Krúdyromantikával színes Óbudához ugyanúgy hozzátartozott a magyar szavakkal tűz-.
delt sváb nyelvű őslakosság életmódjának ellentmondásossága, mint a gyári szírénák ritmusához kötött vándormunkások szociális talajtalansága, Aki csak ünneplőben jelent meg Budapest III. kerületében. az nem vehette észre a város
peremén élő tízezrek nyomorát, az átalakuló mezőváros és új iparosodási gócpont salétrornot, penészt és füstöt árasztó nincstelenségét. Óbuda az ellentétek
felismerésében, a fény és árnyék, a rég- és közelmúlt, a jelen és az ígéretes jövő
kontrasztjában válik történelmileg felfoghatóvá, megújulásában értékelhetővé.
Középkori krónikásaink, Anonymus, Kézai és a Képes Krónika, valamint a
királyi kancellária okleveleinek udvari szerzői már ezen városrész különböző antik
neveinek használatával is jelzik Óbuda legendakba és mondákba hajló múltját.
Ez a hagyomány hol Sicambriának, hol Etzelnburgnak (Etele-, Attila városának),
hol pedig 1261-ig szívós következetességgel Budának, Budavárnak nevezi. Az okmányok hiteles adatait megerősítették a városrész többszöri újjáépítése során véletlenül, majd a múlt század végétől módszeresen folyó ásatások régészeti emlékei. Túlzás nélkül állítható, hogy Óbuda és közvetlen környéke Budapest legrégebben lakott területe. A különböző őskori népeket követően kelta eredetű
eraviszkuszok telepedtek meg itt, majd Kr. u. 10 körül a kelet felé terjeszkedő
római birodalom Pannonia nevű tartományának északi fővárosa lett. Aquincum,
mely részben katonai település, részben polgári kolónia volt, a feltárt romterülettől a mai Újlak határáig terjedt, és virágzása idején mintegy 60.000 lakossal dicsekedhetett. Ez a szám igen jelentős, ha megfontoljuk, hogy Budapest, csak 1810
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körül érte el ezt a lélekszámot. A nemesen provinciális kultúrájú római város
fénykora rövid Ideig tartott. Amikor a római birodalom elérte legnagyobb kiterjedését, a társadalmi ellentétektől belsőleg elerőtlenedett imperium a népvándorlás meg-megújuló hullámaiban összeomlott. A római légiók a Kr. u. IV. század
végén és az V. század első évtizedeiben fokozatosan feladták Pannoniát. Óbuda
régi nevének egyike - a már említett Attila városa- és néhány, az V. századból származó régészeti emlék őrzi a Hunor-Magol' mondakörben testvérnépként
emlegetett hunok [elenlétét ebben a térségben. A Rajnától Volgáig terjedő birodalom sorsa Attila halála után (453) a gépidáktól vezetett népek felkelésével pecsételődött meg. A történelmi hűség kedvéért le kell szögeznünk, hogy Obudának
Attila hun birodalmi fővárosához semmi köze sincs, hiszen az altáji török eredet ű lovas népnek mai értelemben vett állandó jellegű központi székhelye nem
volt. A középkori krónikások ilyen jellegű megállapításai inkább a királyság udvari ideológiájának szolgálatában álló jóhiszemű ferdítések, mint a valóságra épülő hagyományok. A longobárd, avar és szláv emlékek viszont arra utalnak, hogy
Óbuda területe folyamatosan lakott marad a IX. század végéig. A honfoglaló magyarság az Alföld és a Tiszántúl birtokbavétele után 900 körül szállta meg a
Dunántúlt, elsősorban annak a Bécsi-medencéhez vezető útvonalait. Az utóbbi
évek történetkutatásai derítették ki, hogy a honfoglalás utáni években Óbuda
egy ideig, a magyarság uralkodó fejedelmének, Kurszán (Kuszán) kündünek, majd
Icjedelemtársának, az őt már egyeduralkodóként követő Árpádnak székhelye volt.
Györffy György régészetileg ugyan nem eléggé súlyos bizonyítékok alapján,
de topográfiailag índokoltan - azt feltételezi, hogy Kurszán vára a Nagyszombat
utcában feltárt (1935-43) római katonai körszínházon (amfiteátrumon) állt egykor.
Anonymus "Gestá"-ja szerint Arpádot Obudán temették el és sírja fölé templomot
emeltek. Ez - a Mátyás király által 1483 körül megújított és a pálosok gondozására bízott Fehéregyháza - a török hódoltság alatt elpusztult; helyét a régészek és történészek mindmáig vitatják. Györff'y szerint a Bécsi út 267. sz. és a
Táborhegyi út körzetében állhatott.
A X. század második felében a magyarság ősi, törzsi szervezetének felbomlása meggyorsult. A Lech-tnezején elszenvedett vereség (955) nyilvánvalóvá tette, hogy ebből a válságból a külföldi zsákmányszerző portyák nem jelentenek többé kivezető utat. A fejedelmi törzs és későbbi vezetője Géza fejedelem a X. század utolsó évtizedeiben mindirikább ellenőrzése alá vonta az ország legfontosabb
útvonalait. folyami átkelöhelyeít és amint ezt az Esztergomban 1964-69 között
végzett ásatások megerősítették, Géza a nyugati mintára formálódó állam politikai székhelyét Esztergomba helyezte át. Ez lett I. (Szent) István egyházszervezéseinek is kiinduló centruma, amíg Székesfehérvár - "az ország kőzepe" - 1ü1B-tól
kezdve az uralkodó koronázási és temetkezési helyével a magyar feudális királyság szakrális és közigazgatási központjává fejlődött. Óbuda a XI. századtól
kezdve a királyok alkalmi, átmeneti "szálláshelye".
Óbuda a XI. század első harmadától újra jelentős szerephez jutott a királyi
birtokon létesülő prépostság, társaskáptalan alapításával. amely tágabb értelemben
véve a mai Szent Péter és Pál plébánia jogelődjének tekinthető. Erre utal a mai
plébániaépület falán elhelyezett műemléki tábla felirata: "Alapítva lü15-ben". A
prépostság alapításáról a Bécsi Képes Krónika a XIV. század derekán így ír:
" ....a szent király (ti. István) fiával, Szent Imrével és a királynéval együtt azon
városba jött, mely Óbudának hívatik. S mivel itt nem talált semmiféle Krísztusra
vonatkozó ájtatos művet, melyben a mindenek Alkotója dicsérhető lett volna, a
szent király a tőle legyőzött Keán bolgár-sztáv herceg kincseiből a város közepéri
rögtön nagy monostort ·kezdett rakatni Szent Péter és Pál apostol tiszteletére, sok birtokkal gazdagítván azt. Továbbá a tőle személyesen meglátogatott római udvar
emlékére és tiszteletére a római egyháznak hasonló szabadalmával támogatá, Mikor tehát építették a monostort, a kőfaragó-mestereket Görögországból hozatták,
és a szent király és királyné ájtatosság okáért ott tartózkodtak. A királyné pedig
a keresztekről, ereklyékről és díszítményekről gondoskodott." A Képes Krónika
tehát a társaskáptalan alapítását Szent Istvánnak tulajdonítja. Karácsonyi János
ezt az állítást cáfolja. A régebbi Kézai-krónika Szent István Iegendáí, de AI:bericus világkróníkája sem emlékeznek meg erről az eseményről. Ugy tűnik, hogy
ez a híradás későbbi betoldás a Gesta szövegébe, amellyel a prépostság múltját
és kiváltságait igyekeztek öregbíteni. Az 1112 körül készült Gallus krónika már
hitelt érdemlöbb adatot közöl az óbudai káptalan alapítására vonatkozóan: "Szent
. István halála után Velencei Péter vette át Magyarország kormányzását, aki a
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'Budavári Szerit Péter egyházat megkezdette, amelyet a mai napig egy király sem
fejezett be a kezdethez méltó módon." Eszerint tehát I. (Orseolo) Péter alapította
volna a káptalant, de minthogy nem tartozott a népszerű királyok közé, króníkásaink inkább hallgatnak róla. Maga a káptalan sem büszkélkedik vele úgy,
mint alapítójával. A prépostsági templom titulusa - Szent Péter - viszont mellette tanúskodik. Történészeink Iegújabb feltételezése kétségbe vonja az óbudai
prépostság királyi alapítását, s ezért egyelőre a régészet eredményeire szorítkozunk. Az 1935. évi csatornázásnál és az 1957-es' ásatásnál előkerült faragványok
az első prépostsági . templom építése idejét a XI. század első felére, átépitését pedig a XII. század második felére helyezik. Ez a román stílusban épült szentegyház
a tatárjárás idején (1241-bem, vagy a második betörés alatt (1235) súlyosan megrongálódott, többé fel sem építették. 1330-1348 között épült időrendben a második
prépostságí templom a román kori romok közelében. Ez hazánk legkorábbi gótikus
csarnoktemplorna, az Anjou-kori királyi építőműhely kiváló alkotása lett. Építése
I. Károly (Róbert) özvegyének. a kassai dóm energikus építtetőjének, a lengyel
származású Piaszt Erzsébetnek a nevéhez fűződik. A török korban elpusztult
templom maradványait a mai Korvin Ottó (régen Szentháromság) tér 8-9. sz. ház.
pincéjében tárták fel régészeink.
Az óbudai prépostság jelentőségét elsősorban a királyi udvarral való' szoros
kapcsolatában, másodsorban a középkori művelődésre vonatkozó intenzív hatás-iban kell nagyra értékelnünk. A prépostok közül számosan lettek a királyi kancellária főtisztviselői, a királyi ház udvari gyóntatói, közülük többen kerültek az
esztergomi érseki székbe, mások különböző egyházmegyék élére. Hogy néhány
jelentős nevet említsünk: Barnabás (1169-1172) II. Géza scriptora. 1158-ban kancellár; Adorján (1185-1186) 1186-ban prépost és egyben kancellár, később erdélyi
püspök; Jób (1258 körül) és Benedek (1276 körül) mindkettő esztergomi érsek;
Ákos mester a Gesta Hungarorum folytatója V. István alatt, és valószínűleg
Anonymus, III. Béla "névtelen'" jegyzője stb. A prépostságnak káptalani iskolája,
hazánk egyik legrégibb orgonajával ellátott templomának pedig országos hírű
seolaja (fiú énekkara) volt. A korabeli okmányokból az is kitűnik, hogy a szerzett előjogok az óbudai prépostság számára a gazdasági élet minden területén nagy
befolyást biztosítottak. A XIII. században az ország egész területére kiterjedő
hiteleshelyi műkődést folytatott.
Óbuda középkori topográfiájának második súlypontja - a prépostság mellett
- az ún. "királyi vár". Mivel a város környékével együtt kezdettől fogva ki_o
rályí birtok volt, Öbudán már a XI. században hosszú évtizedekig funkcionáló
"domus regalís", azaz királyi szálláshely létesült. Ennek építését 1212-1301 közé kell
helyeznünk. Tény. hogy amíg egy 1213-ban keltezett oklevél még csak egy régebbi királyi házról emlékezik meg, addig az 1301-ben keltezett már egy nagyobb arányú építkezésről számol be. Kétségtelen, hogy a III. Béla alatt átépítésre kerülő esztergomi királyi palotát uralkodóink már nem nagyon kedvelhették. Erről tanúskodik II. Endre 1212 után keltezett oklevele is, amely szerint "az
alapító szent királyok és a dicső királyi elődök" gyakran tartózkodtak Öbudán.
Itt született II. Endre és Gertrúd leánya, a későbbi türingiai grófné, Szent Erzsébet. III. Béla alatt Budavára soha nem látott fejlődésnek indult. A király itt
látta vendégül az 1189-ben kereszteshadjáratba vonuló Barbarossa Frigyest. Ezért
nagyon is valószínűnek látszik, hogy a XII-XIII. században Budán keltezett okiratok és Budára lokalizálható királyi ténykedések nagy része az óbudai királyi
várhoz kötődnek, amely átmeneti időre - IV. Béláig - az ország székhelyének
is számított. IV. Béla, a második tatár betöréstől rettegve, elhagyta a rommá
vált Budát, és a mai Várhegyen - régi nevén Pest-Újhegyen -, az ország különböző pontjain emelt várakhoz hasonlóan, erődítményrendszert építtetett "Újbuda" néven.
Az elhagyott óbudai királyi szállás régebbi, román kori épületének helye egyelőre bizonytalan. Régészetileg csak annyi igazolható, hogy az 1933-35 és 1949-51
közőttí ásatások az óbudai református templom előtti Calvin közben egy későbbi,
XIV. században újraépített gótikus palota romjait tárták fel, amely az ún. "királynői várral" azonosítható. L (Nagy) Lajos ugyanis 1343-ban anyjának a már
említett Erzsébetnek - ajándékozta. az "ő óbudai királyi várát" ("Castrum nostrum
de Veteri Buda"). Feltételezhető, hogy az· új tulajdonos, aki a második prépostsági templom építtetője is, a várat felújíttatta. Ugyancsak Erzsébet királyné nevéhez fűződik az óbudai klarissza kolostor alapítása, amely a hozzá tartozó épületekkel együtt a középkorí Öbuda harmadik városcentruma lett.
i

Egyébként Nagy Lajos rendezi Óbuda ez idáig megoldatlan bírtokviszonyatt.
(1356), a várost kettéosztja: a királynői és káptalani városra A király kastélyát.
a káptalan területén építteti fel évi egy márlea arany bérletdíj fejében. Mivel
übuda esetében az a fonák és áldatlan helyzet állt elő, hogy a királyi birtok akkor még a veszprémi püspökség joghatósága alá tartozott, az. óbudai prépostság
viszont nem, az egyházjogi ütközesek elkerülése végett, valamint a hívek lelki
gondozása érdekében szükségesnek látszott, hogy a budai főesperesség területén
lévő plébániák közül néhányat így többek közott Fehéregyházát, az akkor márönálló "Szent Péter egyházát" és magát a prépostságot - az esztergomi érsekség
alá helyezzék. A prépostságra vonatkozó korábbi joggyakorlatot IX. Bonifác pápa 1400. május l-én kiadott bullájával szentesítette.
A királynői város fejlődése megtorpant. Ettől kezdve többnyire az újabb egyházi intézmények -'- a ferences, majd pálos kolostor - biztosították a volt királyi
város tekintélyét. Ezt némileg elősegítette Zsigmond rendelkezése, aki 1389-ben
Öbudán egyetemet alapított, mely 1405-ben mint "studium generale" teljes jogú
egyetemi rangot nyert.
A XIV-XV. században a prépostságori és a szerzetesi közösségeken kívül két
királyi plébánia - a fehéregyházi és a későbbi városi plébániatemplommá fejlődött Szerit Margit kápolna látja el a város híveinek lelki gondozását.
A török hódoltság vet véget Óbuda első - mondhatnánk - történelmileg legrangosabb korszakának. Buda elfoglalását követően (1541) a középkorban oly
gazdag város elnéptelenedik. Vagyonosabb polgárai és az egyházi tisztséget viselők
nagy része elmenekül. A budai basától, mínt a szultán helytartójától kivetett
adó terhe olyan súlyosan nehezedik a jobbágysorsra jutott óbudai lakosságra, hogy
az omladozó falak közül lassan mindenki elszéled. Óbuda és Békásmegyer mintegy
2000 lelket számláló lakossága a magyar végvári csapatok védelme alatt jut el
az 1595-ben egy évtizedre felszabaduló Esztergomba, majd Ersekújvár környékén
telepszik le. Az Obudát ábrázoló, 1600 körül készült Dilich-féle metszeten a város rommező. Az elvándorlók egy része vísszaszivárog ugyan néhány év múlva,.
de az 1610. évi összeírás csupán tíz portát tart nyilván. Az utódok szegénységére jellemző, hogy a tanács 1656. évi panaszirata hatvan teljesen adóképtelen
családról tesz említést.
Óbuda 1659-ben került a Zichy család birtokába hat környéki községgel együtt,
részben I. Lipót királyadományaként, részben vétel útján. A birtokszerző Zichy
István fia, Péter nevéhez fűződik Obudának a Zichy család székhelyévé történő
kialakítása! egyben ő vetette meg Óbuda XVIII. századi - barokk kori - fejlő
rlésének alapjait. Buda visszafoglalása (1686) után, a Habsburg-ház - nem kismértékben tendenciózus - telépítési polítíkájának következtében a Zichy birtokokat jelentős számú ausztriai és morvaországí német ajkú lakossal népesítették be, akik a századok folyamán hűségesnek bizonyultak új hazájukhoz. Az óbudai svábok - anyanyelvük megőrzése ellenére - sohasem csatlakoztak a szélső
séges, germanizáló, nacionalista mozgalrnakhoz, Bár az istentiszteletek nyelve 1896.
január l-ig német volt (a millenniumí év első napjától viszont a vasárnapi főis
tentisztelet nyelve magyar), az óbudai "braunhauchslerek" mindig egyértelműen
magyarnak vallották magukat.
, Az ellenreformáció viszont kiélezte a felekezeti ellentéteket, és ez különösen
megmutatkozott az 1698-ban újraalapított katolikus plébánia első évtizedeiben.
Gróf Zichy Péter földesúr a reformátusoktól elvette az általuk használt, szerény
méretű kőtemplomot és az újonnan megalakult katolikus plébániának .adta azzal
.az utasítással, hogy a harangokat közösen használhatják. Ez a régi 'református,
templom a ma is fennálló római katolikus plébániatemplom helyén állott míndaddig, amíg lebontására a XVIII. század közepéri sor nem került. A templomuktól megfosztott református hívek istentisztelete számára a földesúr a mai Calvin
köz mentén fekvő ún. Madarassy-telket és a rajta álló épületet jelölte ki. A
sors iróniája, hogy ezt az épületet abban az időben régi római templomnak,
esetleg török kápolnának vélték, de később kiderült róla, hogy a középkori királynői vártemplom egyik része volt. A helytartótanács 1785-ben végül is hozzájárult, hogy az óbudai reformátusok ezen a telken, a középkori kövek felhasználásával új templomot építsenek.
A katolikusok - lebontva a régit - Zichy Péter özvegyének, gróf Bercsényi
Zsuzsannának bőkezű támogatásával. 1744 tavaszán fogtak hozzá a jelenleg is álló plébániatemplom alapozásához. Az építést a Pesten megtelepedett Paur György
János vezette saját tervei alapján és 1749-ben fejezte be. A templomot az utolsó
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-évszázadban némileg átalakították, de. az 1957-58-ban állami költségvetéssal végrehajtott renoválás (Klimscha Artúr és Borsos László építészek vezetésével) az
eredeti barokk architektúrát visszaállította. Fokozatosan alakult ki Óbuda barokk kisvárosi" képe. A jelenlegi Főtér lett az újjászülető település központja:' Itt
találkozott a város három főútvonala, s a teret ennek megfelelően a város legjelentősebb épületei vették körül: a városháza, a földbirtokos leegyúr Zichy család melléképületekkel övezett díszes kastélya és az uradalom tiszttartósági épülete, Közelében, a mai Korvin Ottó téren állt az 1739. évi pestisjárványra emlékeztető mozgalmas barokk fogadalmi Szenthárornság szoborcsoport, melyet az Árpád-híd építésének megkezdésekor (1939) lebontottak. A kisváros másik centruma - szinte a középkor szellemi hagyományait követve - a plébániatemplom és
az 1756-ban emelt parochia épülete volt.
A plébánia, alapítási évétől 169B-tól kezdve vezeti anyakönyveit és
gondosan rendezett irattára segítségével évtizedről évtizedre követhető sokoldalú pasztorációs tevékenysége. Óbuda barokk profiljához szorosan hozzátartozik a
Bécsi út melletti Remetehegyen épült trinitárius kolostor is. Özvegy Zichy Péterné már 1738-ban alapítványt tett a komáromi trinitarius rend számára, de a kolostor építésének befejezésére és a hozzá tartozó templom felszentelésére csak 1760ban került sor. Ennek ellenére - a mohamedán-török rabságból - "fogolykiválI tó" szerzetesek már 1748-ban beköltöztek klastromukba.
1767-ben az óbudai uradalom gazdát cserélt és a Zichy család helyébe a királyi kamara lépett. Óbuda a XVIII. század második felében csendes, békés életű
mezőváros, határában jól művelt szőlőkkel, kertgazdaságokkal, vetésterületekkel.
Fordulópontot jelentett a XIX. században megindult és egyre élénkebb Pest-Buda-i kereskedelem, és a későbbi főváros fejlődő nagyipara. Óbuda már II. József
korában az állami selyemipar .Jcísérleti telepe". A selyemfonalat készítő Filatóriumot Fachini Péter tervei szerint 1780-82 közott építik fel. Erre az időszakra
nyúlik vissza a Goldberger-féle manufaktúra létesítése is. Óbuda legnagyobb gyárát, a Hajógyárat. 1835-ben gróf Széchenyi István kezdeményezésére, az Osztrák Gőzhajó Társaság alapította. Itt épült az első magyar gőzhajó - az Árpád
- 1836-ban.
Óbuda lakossága - Nagy Lajos értékelése szer-int - ezekben az évtizedekben
elérte a hét és fél ezret; ennek csaknem a fele azokból a zsidó családokból adódott, amelyek a főváros területén egyelőre még nem telepedhettek le, de üzleti
tevékenységükkel már bekapesolódtak kibontakozó gazdasági életébe. Magától értetődően növelte Óbuda lakosságát a messze vidékekről ideköltöző és a gyárakban elhelyezkedő munkások tömege.
1849-ben, a szabadságharc leverése után Obudát, mint külvárost Budához csatolták. Ez a kapcsolat azonban csak az első, intézményesített közlekedési eszköz
- a lóvasút - szélesebb körzetben történő "üzembehelyezésekor" vált szorosabbá. A Budai Közúti Társaság a Lánchídfő--Obuda vonalat a kiegyezés évében,
1867-ben építette ki. Obuda lakossága az 1860-as években még mindig a maga
különálló, zárt világát élte, és csak 1871-ben vált rendezett tanácsú várossá, élén
polgármesterrel.
Döntő fordulat volt Óbuda életében az egyesítés. Buda és Pest szabad királyi
városok, valamint Óbuda mezőváros és a Margitsziget "Buda-Pest főváros név
alatt egy törvényhatósággá" egyesítését az 1872. december 22-én szentesített
XXXVI. törvénycikk rendelte el. Budapest lakosságának a száma az egyesítés
évében 280.349 volt. Öbudáé - egy 1870-es kimutatás szerint - 21.846 fő. Az 1873.
év Öbuda számára nem volt szerenesés. A plébániai anyakönyvekből kitűnik, hogy
az új Főváros III. kerületében súlyos járvány pusztított. A "tifus, diare, atrofia"
névvel jelzett betegségben 1032-en haltak meg, közülük 440 öt éven aluli gyermek. EZZJel szemben a kereszteltek száma (gyakorlatilag a népszaporulat) csupán
640 - beleértve az elhunyt csecsemőket is.
Ha Óbuda lakóinak életszínvonalát tekintjük a századfordulón, nem csodálkozhatunk azon, hogy az 1870-80-as években pusztító filoxéra miatt elszegényedett mezővárosi őslakosság és a gyökértelen gyári munkások nagy hányada proletársorban él. Amíg Buda és Pest az egyesítést követően gyors fejlődésnek indul,
Obuda helyzete alig változik. A közlekedés korszerűsítése, a gáz és villany be·vezetése, a vízvezetékhálózat kiépítése és a csatornázás még sokáig várat magára. A Bécsi út szélén sorakoznak a téglagyári munkások nyomorúságos viskóí, a
Vörösvári út környékén lévő XVIII. századi és a XIX. század eleji földszintes,
vizes, egészségtelen házakban laknak a gazdák és iparosok, a Ftlatorigát mellett
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-épült "Hatház" nyújt szállást a hajógyári munkásoknak. Ilyen körülmények között érthető, hogy a plébánia Historia domusában újra és újra utalnak arra az
erőfeszítésre, amellyel az egyházi közösség saját, korlátolt lehetőségének határain belül - igyekezett enyhíteni hívei szociális elesettségén. A budapesti központi Caritas szociális szervezete csak 1931-ben kezdi meg múködését egy olyan
feudális társadalmi rendben, amely tudni sem akar ezen igazságtalanságok gyökeres orvoslásáról. Éppen ezért érdemel figyelmet az az elszigetelt próbálkozás,
amellyel az óbudai egyházközségen belül találkozunk a legkritikusabb évtizedekben.
Cselka Nándor, aki 1877-től 1890-ig áll az óbudai plébánia élén, egyik legaktívabb szervezője a különböző szociális tevékenységet folytató egyházközségi
intézményeknek. Az óbudaiak róla nevezik el a "betegsegélyező és temetkezési
ún. Cselka Egylet"-et, melynek célja: "A tagoknak megbetegedésük esetében naponkénti segélyt, elhalálozásuk esetében pedig végtiszteletük megadására, hátrahagyottaiknak pénzösszeget nyujtani." A járulék havi 1 pengő, a kifizetett temetkezési segély pedig 160.- P. Az elhunyt tagok után hátramaradt árvákat tizenöt
éves korukig évente egyszer - az árvaalap pénzállományának megfelelő - pénzbeli segélyben részesítették (1884).
1892-ben települtek Óbudára a Jó Pásztor apácák, akiknek egyetlen hazai rendházát San Marcóné, született Nákó Miléva építette a Szőlő utcában. Így kezdőd
hetett meg Eudes Szent János leányainak szociális tevékenysége. A hercegnő teljesen berendezte és felszerelte az anyaházat, sőt időről időre bővítette azt. Ebben
a nevelőintézetben gondozták az olyan szerenesetlenül járt, züllésnek indult leányukat, akik nem találták helyüket a világban, és életüket az intézetben folytatott munkára, valamint az elvonult engesztelésre kívánták szentelni. Figyelemre
mólt.ó az intézet szervezete. A lányok a "Magdolnák" vagy "Felajánlottak" csoportjához tartoztak. Az előbbiek kulön házban éltek, imádkozó, elmélkedő és dolgO~-:J életformát követve. A karmelita rend barna ruháját viselték és szerzetesi
fogadalmat tettek. Az utóbbiak fekete ruhát hordtak és a ház olyan növendékeire relügveltek, akik csak átmenetileg maradtak az anyaházban. később visszatértek a világba. I902-ben a szerzetesnők száma meghaladta a 30-at, a Magdolnák
És Felajánlottak összesen 50-en, a növendékek pedig 120-an voltak.
I901-ben Nákó MiJ.éva újabb alapítványt tett. Létrehívta az óbudai "Irgalomház"-at, ahol elaggott vagy orvosi ellátást fizetni nem tudó betegeket ápoltak. Az első világháborút követő időszakban a betegek egy része már fizetni volt
kénytelen, mert az alapítványok elértéktelenedtek. Negyed évszázad alatt az Irgalomhúznak 1075 gondozottja volt.
1905-ben Fischer Agoston, az Óbudai Jó Pásztor anyaház lelkésze megalapította a Szent Alajos Társulat Segítő Egyesületét a szegénysorsú tanulók segélyezésére. Az 1908-ban megalakított "Hölgybizottság" feladata lett az egyesület céljainak terjesztése és a hívek anyagi támogatásának biztosítása. 19lI-ben a Kiscelli utca 79 alatt házat vettek, ahol az első világháború utolsó esztendejében
már 24 tanuló nyert elhelyezést.
I932-ben kezdik meg Balatonzamárdin, a budapesti egyházközségek nyolc
holdnyi üdülőtelepéri az óbudai gyerekek rendszeres nyaraltatását. és évente
mintegy 1000 gyermek részesül az egyházközségi kirándulások örömeiben.
Az óbudai Caritas agilitására és a második világháború előtti súlyos társadalmi ellentmondásokra vet fényt az a tény, hogy 1937-ben 900 szegénysorsú családot segélyeznek. 1938-ban, az Eucharisztikus kongresszus idején pedig 750 szegénynek osztanak ingyen ebédet; húsvétkor 400 családnak, mikulásra 200 gyermeknek, karácsonvra pedig 285 rászorulónak juttatnak szeretetcsomagot,
A plébánia mindenkori lelkipásztorai 1918-tól a szervezett egyházközség
keretében - igen nagy gondot fordítanak az ifjúság nevelésére. Még Cselka Nándor idején, 1878-ban jött létre a "Cselka Intézet", amelyet Páli Szent Vince leányai, az irgalmas nővérek vezettek a mai Korvin Ottó téri anyaházban. Az intézet
1934-től bővült, a régi épület mellé leányiskola épült elemi és polgári iskolai tagozattal, óvónőképzővel. valamint koedukációs gyakorló, mintaóvodáva1. Új neve
ettől kezdve: Szent Lujza Intézet.
1921-től a Kiskorona utcai, 1935-től a Kórház utcai Szent József otthon, mint
napközi otthon biztosít helyet a tanuló és tanonc fiatalság számára. Az épületet
1941-ig folyamatosan bővítik. 1937-ben már két kultúrház áll az egyházközség
rendezvényeinek szelgálatára. Az Öbudai Egyházközségi Tudósító 1925-001 1935-ig
.kéthavonta tájékoztatja olvasóit az óbudai egyházközség sokrétű életéről.

371

Ób uda h azánk fe ls za bad ulása óta új a bb metamorf ózís át éli. E bben - a történelm i'
m ú lt ban legga zdagabb főváros i ker ül e tb en - egyik napró l a m ásik r a h á za k, u tc ák,
te lep ül ések tűnn ek el , és a z ős i Ób uda előb u kk a nó, k iásot t és ko nzer vá lt e m lékeit
új , üv egfa lu h á za k öle li k m a guk ba . A Fő t ér és a plébán ia k örül k ialakít ott r ezer vá t um a t á ji és te le pü lést örténeti e gységeket őrzi m aj d h űs éges en az u tók or
számá r a. M ín dez a fejlődő éle t k ontin u it ás át, a m últ és a j övő szerves össze fon ódását r eprezentálja .
1948- 1958 kö zött a Sze nt Péte r és P á l pl ébánia t em pl om , vala m int a pa r ochi a
épüle te m eg új ul t , k orszer ű s öd ött . Hí veinek száma a z 1970- ben k ia dott Eszt er gom
f'öegy h ázrn egy e í sch em a ti zm us szerint : 10.000 lél ek . Óbuda lak os sá ga a r ekonstrukció s terv ki vi te le zés ének m egk ezdése óta foly a m a to sa n cs eré lő d ik. A r égi ép ületek szaná lás á val a z ő sl a ko ssá g j el en tős r észe elköltözik . T én y, ho gy Óbud ának csak
eg y töred éke m a r a d az ób udaiaké. M ir e befej e ződ ik a z ú j vá r osrész építése, a kerület la k óin a k száma m egh al adj a a 100.000- et. A z új óbudaia k n ak ni ncsenek hely hez köt ött , környe z ettől á tvett h a gyom ány ai k . Minden itt és m ost alakul. Szoci oló gia ilag egy telj esen h eter ogén közeg b ől fej l őd ik m a jd ki a jö vőben egység esül ő
társadalm i k özössé g. De ez a folyamat is hozzáta r tozik a történ elmi m etamo rf ó-:
zishoz és cs u pá n az i sm étlő d i k m eg, a mi a z elm ú lt é vs zá zadok a latt m á r a nyn yi szor megtö r té nt Öbu d án . A z egy h áz a II. Va tiká ni Zsinat ót a ugya n csak sa ját .met a m orf ózís át, b első m eg újul ás át. egészs éges r eform- tör ekvésein ek ko rszakát
éli. A kereszté ny lel k iség, a hitt ud om á n y, a z erkölc sta n, a lel kipásztor i és li turgik us él et m eg újul ása. és n em k evésbé t árs adal omszemléletünk átalak ulása a " Gau - ·
d ium e t sp es" k ezd étü zsin a ti k on stit ú ció szellemében . biztosít ék lehe t a rra, hog y
az ób udai egyh á zi k öz öss égek az ú jj á s zülető Öb u d án is m egta lálj ák hely ü ket mi nd
sa já t ü d vö sségü k m unk ál ása te r ületé n , m ind p edig fej lődő társadalmunk ő szin te
szolg álat ában .
F elhasznált irodalom : N agy Tibo r -G y ö r ff y G y ö r g y -G e r e vi ch L á s zl ó : B u da pest t ör tén et e
I. B u d a p es t , F ő váro s i T aná cs , 1973. Bud a p e s t Mű em lé k e i II. S z erk e s ztő Pog án y F r tg y es ,
Akadémiai K iadó. Budap est , 1962. - Buda p es t e nc ik lo pédia, Corv in a Ki ad ó . B uda p es t. 1970. Bártf a i S zabó L á s zl ó : Obuda egyházi inté z m én y e i a k öz épk o r b an K e r té s z J ó zs e f l, ön y vn y om- ·
d ája. K a rcag B udapest, 1935. - Obuda 25 é v e; k i a d j 'l a III. k e r . T aná c s V. B . 1970. Obu d a , k iadj a a III. k e r . T aná c s V . B . e ln ö k e 1967. - Budape s t s zá z é v e ( k i á lIit á s v e zet ő , Hu - ·
da pesti T ö r t én e ti M ú zeum 1973) v tr ánv í Ottó : az Obuda í főplébá ni a törté n e te, B u d a -o.
p es t , 1955 (k ézt r at) , - Köve s R ó zs a : Ób u d a a z ó b u d aia k é ? (Ma g ya r N e m ze t , 1973. j anuá r 7.)'>
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Az egyház és az állam jogviszonyának
történeti háttere
Hazánk történetének jelentős fordulatai majdnem minden esetben új helyzetet teremtettek az egyház és az állam viszonyában. A lelki és a világi hatalom
dialektikus küzdelme - Dawson szerint az európai civilizációnak ez a sajátos
vonása - természetesen a magyar történelemben is felismerhető, A Corpus Juris Hurigarici forgatása közben is feltűnnek azok a lapok, amelyeken egyre-másra találunk az egyházzal kapcsolatos törvényeket. A magyar törvénytár egyes oldalai árulkodnak a központi államhatalom gyöngüléséről. a vegyesházbeli királyok
idejének zűrzavaros közállapotairól, oligarchák és papok önkényeskedéseiről.Törvénytárunk soraiból felismerhetjük a reformáció jelentkezését, a katolikus egyház helyreállítására irányuló erőfeszítéseket, majd jelentkeznek a felvílágosultság, később
pedig a szabadgondolkodás szinte egymásba torkolló áramlata i. Az államhatalom
fokozatosan egyre több olyan funkciót követelt magának és vállalt magára, amely
régebben az egyház intézkedési körébe tartozott.
A második világháború után bekövetkezett történelmi átalakulás a Mária Terézia (1740-1780) királynő óta észlelhető folyamatot úgy meggyorsította, hogy
joggal beszélhetünk az egyház és az állam viszonyának forradalmi jelentőségű
változásáról. E változás tényeinek nemcsak megértése és értékelése, de még felismerése is lehetetlen, ha magunk elé nem idézzük a magyar állam és az egyház
viszonyában addig is történt módosulásokat. Ennek a tanulmánynak éppen az a
célja, hogy az utóbbi huszonhét esztendőben bekövetkezett események felismerését - legalább az állam és az egyház viszonylatában - megkönnyítse. Ezért
tehát vázlatosan bemutatom az egyház és az állam viszonyát úgy, amint az a
tételes törvényekben és rendeletekben. a közgondolkodás egy-egy jellegzetességében kifejezésre jutott, különösen hazánk Ferenc József-i korában és a Horthykorszakban.
Mit mond a Corpus Juris? Az egyház és az állam viszonya kisebb-nagyobb
,eltérésekkel hazánkban is úgy alakult, mint Európa nyugati felében. A magyar
.középkorban a királyi dekrétumokkal, majd a rendi országgyűlések törvényhozásával kialakított köz- és magánjog át meg át van szőve a kárionjoggal. A
főpapok közéleti méltóságok; az országgyüíések o--. bizonyos tekintetben zsinatok. A jogfejlődés során csak fokozatosan válik el a kanonjog a magyar ma.gánjogtól és közjogtól. A két jog összeszövődése részben még a kiegyezés Magyarországára is érvényes. Ez rögtön kiderül, ha az ember átnézi az 1912-ben megjelent
törvénygyűjteményt. A

Márkus
jesztően

hatályos magyar törvények gyűjteményének előszavában
kúríaí bíró ezt írja: "E kiadás anyagának megállapításánál kiterértelmeztem a hatályos törvények fogalmát. Különösen a közjogi tör-

Dezső

vényeknél voltam figyelemmel hazánk alkotmányának történeti fejlődésére, aminek következése, hogy lényegükben hatályban levőknek kell .tekinteni az olyan
.jogforrásokat is, amelyeknek szó szerint való tartalmuk már nem alkalmazható,
.amelyek azonban valamely alkotmányos intézményünknek állandó és maradandó
alapját teszik."
.
Nos, ezek között a "hatályos" törvények között szerepelnek szép számmal olyanok, amelyek a főkegyúri jog intézményének "állandó és maradó alapját" teszik
s egyben azt bizonyítják, hogy a főkegyúri jogot az országgyűlések nem tekintették
.a saját befolyásuktól mentes úgynevezett "rezervált" felségjognak. Különösen nem
tekintették ilyennek az 1848. évi 3. törvénycikk értelmében 1867 után, amikor a
király már a főkegyúrí jogot is a minisztérium útján, a vallás- és közoktatási
miniszter ellenjegyzésével gyakorolta. Csak néhány kiragadott érdekes példával
szerétnék rávilágítaní arra, hogy e téren mit neveznek tágabb értelemben vett
hatályos törvénynek a Ferenc József-i kor alkonyán.
Vegyük például Mátyás király 1486. évi ll. dekrétumát. Ez kimondja, hogy
"az apátok és prépostok összes szerzetes társaikkal együtt a rend szabályaihoz,
képest, szabályszerű életet tartoznak folytatni", amit azért rendelt el, "mivel a szerzetes apátoknak. kiváltképpen pedig azoknak gondatlansága és hanyagsága miatt, kik a
rendszabályokat meg nem tartják, azok konventjei nagyon rendetlenül, tunyán
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és botrányosan szoktak élni. És a levelek kiadásában, meg avégrehajtások foganatosításában igen sok rendetlenséget és csalárdságot szoktak elkövetni." Az 1486.
évi 12. dekrétum kimondja, hogy a püspököknek a konventeket és prépostságokat
évente kétszer kell meglátogatntok és - rnondja a 3. §. - "ha vannak gonosz
és engedetlen szerzetesek, a látogatók ezeket is dobják ki a konventből." Az 1486.
évi 63. dekrétum javadalomvesztés büntetésének terhével eltiltja a főespereseket
és a plébánosokat, hogy a megölt ember eltemettetéséért a rendes díjakon felül
gonosz külhoni szokásra még egy ezüst girát, vagy négy aranyat marjenek követelni. Az 1608-as 1. törvénycikk beiktatja a bécsi békét és vele a protestánsok vallásszabadságát. Az ugyanez évi 8. cikkely tilalmazza, hogy a jezsuitaknak fekvő
birtokuk lehessen, az 1647.:.es 102. cikkely "a győri püspök urat" hivatalvesztés
terhe alatt eltiltja a káptalan jogaiba való beavatkozástól és szabadságainak megnyirbálásától, valamint a káptalani leváltárak felforgatásától. Az 1715. évben megjelent törvénycikkek beiktatják a Kollenich-féle megállapodást a főpapok végrendelkezési jogáról és intézkednek arról, hogya szerzetbe lépő milyen összeget
vihet a szerzetbe a családi vagyonból. Az 1723-as 55. törvénycikk elrendeli, hogy.
a főpapok megyéíkben lakjanak, nehogy az ez ellen vétőket "királyi hatalommal
is meg kelljen fenyíteni" . II. Lipót idején az 1790. évi 36. törvénycikk a protestáns egyházak szabadságáról szól, intézkedik a vegyes házasságok ügyében, kimondja, hogy a fiúk az apa, a leányok az anya vallását kövessék.
Ez a néhány kiragadott példa eléggé bizonyítja, hogy a magyar világi hatalom az
egyházzal szemben nemcsak a mai értelemben vett vallás körüli jogokat, hanem ittott a jus in sacrát is gyakorolta. Ezeket a királyi kegyúri jogokból vagy más néven a
főkegyúri jogból származtatták mínd a királyok, mind az országgyűlés. A mai fülnek
szokatlanul hangzó törvények hallatára nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy
az országgyűlések ezekben a kérdésekben partikuláris zsinatoknak is tekinthetők,
amelyeken egyháziak és világiak együttesen tanácskoztak.
Werbőczy Hármaskönyve. Hazánkban a főkegyúri jog egész történetünk folyamán sajátos vonása az állam és az egyház míndenkorí viszonyának. Mária
Terézia "őta - csak az aufklarísta Kollár Adám Ferencnek, a magyar királyi
apostoli kegyúri jogról írt két munkájára Historia diplomatica juris patronetus
aposto regum 1762. és De originibus et usu perpetuae potestatis circa sacra apud
Hungariae reges, 1764 utalok különösen azonban a Ferenc József-i korban,
egyházjogászok és közjogászok sokat vitatkoztak arról, hogy a főkegyúri jog azonos-e az állam fogalmából. az állam szuverenításából származtatott jura circa
sacrával, a vallás körüli jogokat, vagy pedig az voltaképpen az egyház részéről
engedélyezett kiváltság. Anélkül, hogy ezt a vitát ismertetni akarnám, a fogalmak
tisztázása végett csak két megjegyzést teszek. A jura circa sacrát az összes vallásokkal és felekezetekkel szemben gyakorolta az uralkodó, a főkegyúri jogot azonban csak a katolikus egyházzal szemben. A jura circa sacra negatív, védekező
jellegű jogkör, a főkegyúri jog viszont pozitív rendelkezési jogot biztosított a királyoknak.
A főkegyúri jog eredetére, származására nézve lehetnek különféle nézetek, az
a tény azonban vitathatatlan, hogy Magyarországon az egyház életében nemcsak
. negatív, hanem pozitív módon is beavatkozott az uralkodó világi hatalom. Ennek a beavatkozásnak legfőbb jogcíme a főkegyúri jog volt, s ezzel a joggal,
sőt a jus circa sacrával is, még a Ferenc József-i korban is éltek. Mielőtt azonban
ennek a sajátos egyházhatalmi jogosítványnak a kezelésére rámutatnék, meg kell
ismerkedni valamelyest a főkegyúri jog legfőbb támaszával, Werbőczy Hármaskönyvének erre vonatkozó részével.
A Tripartitum első részének 11. címében többek között ezeket olvashatjuk:
"Tudnunk kell pedig, hogy ámbár a pápának, vagyis a legfőbb papnak kétféle,
ún. világi és lelki joghatósága van; mindazonáltal ebben az országban az időn
ként megüresült egyházi hivatalok adományozásánál semmi joghatóságot, a megerősítés hatalmán kívül, nem gyakorol, éspedig négyféle okból." Ezután a Hármaskönyv felsorolja az okokat. Ezek: 1. Minden egyházat a magyar királyok
alapítottak s ezzel megszerezték "a kegyuraságnak. 'kinevezésnek, választásnak
és hivatal adományozásnak minden hatalmát." 2. "Másodszor a kereszténység felvétele okával ; ugyanis a magyárok nem apostoli tanításra, vagyis apostolok szent
beszédére. .. tértek a katolikus vallásra, hanem saját királyuknak, tudniillik Szent.
István királynak... intézkedése következtében... ő maga és nem más rendelt
azoknak az egyházaknak, amelyeket alapított, adományokkal gazdagított, ígazga-
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tására igazságos és hű főpapokat." 3. Törvényes elévülés okából, mely Werbőczy koráig már öt századot tett ki, s így "az egyház és apostoli szentszék jogainak elévülésí idejét már többszörösen és régen túlhaladta." 4. Werbőczy végül a konstanci egyetemes zsinatra hivatkozik (141'1-18), mely Zsigmond idejében a jogokat
"az ország többféle szabadságával együtt... megerősítette és eskü alatt tett fogadással biztosította, amint azt az arról szóló bulla bizonyítja."
Ennek a bullának léte éppoly kevéssé bizonyos, mint amennyire kétségtelen, hogy II. Szilveszter sem írt a főkegyúri jog ügyében levelet, tény viszont az,
hogy Zsigmond s az utána következő királyok akadálytalanul neveztek ki főnapokat.
.•
A

kegyu'raság furcslaságai. A történeti fejlődés alapján a kegyuraságnak a
nemeit különböztethet jük meg: királyi kegyuraság és magán kegyura-

következő

ság. A királyi kegyuraságnak ismét több faja van: a.) kegyuraság, amely a királyt,
mint magánbirtokost illeti meg; b.) közalapítványi kegyuraság. Ide tartoztak mindazok a plébániák, amelyeket a vallás és tanulmányi alapból, valamint az egyetemi
alapból tartottak fenn. (Efelett a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezett.)
A kincstári kegyuraság az államkincstár birtokain létesített plébániákra terjedt
ki. Kegyuruk a mindenkori pénzügyminiszter volt. Ide tartoztak még a szabad
királyi városok kegyuraságat, amelyeknek lehetett magán kegyutasága is. A magán kegyuraság ismét két ágra szakadt, mégpedig egyházi és világi magán kegyuraságra. Egyházi kegyurak a megyéspüspökök, világi és szerzetesi javadalmas
apátok és prépostok. az egyházi birtokos testületek és intézetek, mint amilyenek
a káptalanok és a papnöveldék. Világi kegyurak a főurak és anagybirtokosok,
akiknek birtokai kegyúri joggal jártak, továbbá mindazok a városok és községek,
amelyek plébániát alapítottak vagy birtokvásárlással kegyúri joggal összefüggő
ingatlant szereztek.
A királynak, mint Legfőbb és egyetemes kegyúrnak a jogait az alábbiakban
próbálom összefoglalni. Az egyház jogainak és intézményeinek különös pártfogása és védelme (megfelel a jus advocatíaenak). A főkégyúr utólagos pápai megerősítéssel új
egyházmegyéket, érsekségeket és püspökségeket, új káptalanokat,
apátságokat és prépostságokat alapíthatott. (A Ferenc József-i korszakban azonban az a gyakorlat alakult ki, hogy a király előzetesen Rómával folytatott tár-o
gyalást új egyházmegye felállításáról. 1912-ben a hajdúdorogi egyházmegyét pl.
pápai circumscríptíós bullával állították fel.) A király nevezte ki a nagyobb egyházi javadalmasokat és ezzel együtt adományozta a [avadalmat, Püspöki koadjutort - cum jure successionis - és segédpüspököket ő engedélyezett. Ugyancsak
ő nevezte ki a címzetes apátokat és prépostokat, kivéve a magán kegyuraságiakat. Betöltötte a valóságos és tiszteletbeli kanonokságokat is, holott azok nem
egyházi méltóságok, hanem hivatalok. A püspök ugyanis a kanonokok, mint bizalmi emberek segítségével kormányozza egyházmegyéjét. A király nem prezentált, jelölt a pápának, hanem kinevezett (nominat, elegit), a javadalmakat pedig
adományozta (dat, donat, confert).
A Ferenc József-i korban az a gyakorlat alakult ki, hogy a király olyan
egyéneket nevezett ki, akiknek pápai megerősítéséről előzetesen meggyőződött.
A király legfőbb felügyeletet gyakorolt a királyi adományozás alá eső javadalmak, valamint a káptalanok, szemináriumok, a vallás- és tanulmányi s egyéb
alapok és alapítványok fölött. Beleegyezése nélkül ezek nem voltak elidegeníthetők. Felügyelt a birtok kezelésére s szükség esetén a javadalrnat zár alá vebette. A főpapoknak végrendelkezési jogot adhatott. A magyar főpapság az általa szerzett javakról nem mindíg végrendelkezhetett. Az 1700. december 5-én
létrejött Kollonich-féle egyezmény (1715. évi 16. t. c.) rendezte a kérdést, s eszerint a főpapok vagyonuk egyharmada fölött szabadon végrendelkezhettek, a másik harmada az egyházat, a harmadik az államot illette. Teljesen szabad végrendelkezési jogot adhatott a király azoknak, akik ezt kérték és a kincstárnak a
megállapított taxát megfizették. A királyt megillette az egyetemes kegyuraság.
Ennek alapján kegyuraságot adományozhatott, megállapíthatta a magán kegyurak jogait és kötelességeit, sőt meg is foszthatta őket a kegyuraságtól.
A kegyuraság tárgya lehet templom vagy mindenféle egyházi javadalom, alanyai az egyházjog szerint csak keresztények, ha magánjogi képességük van, ha
nincsenek megfosztva polgári becsületüktől és ha nem állnak egyházi kiközösítés
alatt. Kegyuraságot nemcsak eredeti módon lehetett szerezni ternplomépítéssel, telekadományozással és papi javadalom alapításával. hanem úgy is, hogy valaki
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-örökölt, vásárolt vagy éppen árverésen vett meg kegyurasággal terhelt jószágot.
A kegyúr legjelentősebb joga, hogy a megüresedett javadalomra alkalmas papot
.ajánlhatott, prezentálhatott a püspöknek, mégpedig olyan hatállyal, hogy a püspök az ajánlott egyéntől a megerősítést ok nélkül nem tagadhatta meg. A kijelő
lést kellő időben kellett megtenni. Világi kegy úrnak négy, egyházinak hat hónap alatt. A kegyúr kijelölhette valamely rokonát, saját fiát is, csak önmagát
nem. A kijelölés történhetett akár élőszóval akár írásban, akár meghatalmazás
útján. Több kegyúr esetén együttesen vagy felváltva prezentáltak. Ha' a püspök
a jelöltet alkalmatlanság miatt visszautasította, akkor új jelöltet lehetett bemutatni. A kegyúrnak különösen díszes hely jutott akörmeneteknél, a templomban
és bizonyos tiszteleti előny néhány egyházi cselekménynél. Joga volt a javadalom felülvizsgálására, s ha hibát tapasztalt, feljelentést tehetett a püspöknél. A
kegyúr által ajánlott javadalmast az egyházi hatóság megerősítette, majd javadalmába beiktatta. Ha a javadalmas legalább egy évig békében bírta [avadalmát, abból csak bírói ítélet útján volt kit ehető, három évi zavartalan birtoklás
után pedig csak letétellel volt megfosztható a javadalomtól. A beiktatott plébános csak saját beleegyezésével volt áthelyezhető, kivéve a fegyelmi vétség esetét.

A kódex előtti kánon értelmében a kegyuraság, mint jus spirituale adnexum,
-csak katolikusokat illetett meg. Kegyúr viszont nemcsak fizikai, hanem jogi személy is lehetett. Mikor a királyok városokat alapítottak és azokat különféle kiváltságokkal látták el, kegyuraságot is adományoztak. A szabad királyi városokban a patrónus a város közönsége, s ezekben a hívek és a kegyúr egy. Azokban
.az időkben a katolikus vallás volt az egyedül törvényesen elismert vallás, tehát
.államvallás volt. Polgári jogokat csak katolikusok nyerhettek és gyakorolhattak.
A kegyúri jog adományozása is csak katolikus polgárokra vonatkozhatott. Pest
1703. október 23-án, Szeged 1719. május 21-én és Zombor 1749. február 19-én kelt
.szabadságleveleí már a protestantizmus korában keltek, de azzal a feltétellel,
hogy a polgárok közé csak katolikusok vehetők fel, s így a nekik adományozott
kegyuraság is csak a katolikusokat illette. Mikor az 1790. évi 26. törvénycikk teljes vallásszabadságot és egyenlőséget biztosított a protestánsoknak, e vallások hívei azt kívánták, hogy a katolikus lelkész választásában a katolikus polgárokkal
együtt vehessenek részt. A vitás kérdésekről több rendelet jelent meg. 1848 és
,67 után sok város felvette a szabályzat közé, hogy a kegyúri jogot a közgyűlés
.gyakorolja, ahol, természetesen minden tag valláskülönbség nélkül gyakorolhatja szavazati jogát. A kérdés körül persze éles viták keletkeztek. A kultuszrníniszterek Zala megyéhez, Sopron és Békéscsaba városához intézett leirataikban
.azt a jogi felfogást fejtették ki, hogy a kegyúri jogokat csak a katolikus bizottsági tagok gyakorolhatják.
A magán kegyuraság bizonyos birtokokhoz volt kötve. ll. József dologi tehernek
tekintette a kegyuraságot és azon volt, hogy minden plébániának legyen kegyura,aki a terheket viseli. Szokássá vált tehát, hogy a protestáns és a görögkeleti földesurakat is kegyúrnak tekintették, és mint ilyenek gyakorolták a kegyuraságot, A katolikus püspökök ezt a szokást elfogadták. annál is inkább, mivel
IX. Pius pápa ilyen értelemben nyilatkozott 1856. március 17 -én Ausztria és Ma.gyarország püspökeihez intézett iratában. Az 1867. évi 17. törvénycikk alapján az
'izraelita vallású polgárok is szerezhettek birtokot s olyan ingatlanokat, amelyeken
-dologí patronátus feküdt. Ok is kezdték gyakorolni a katolikus lelkész-bemutatási
jogot. Egy emiatt felmerült vitában a kúria úgy döntött, hogy a kegyúri jogot
csak keresztények, illetve csak katolikusok gyakorolhatják. Erre néhány izraelita
nagybirtokos a kegyúri terheket nem volt hajlandó vállalni. Az ügyet Roskoványi
Agoston nyitrai püspök 1873-ban a S. Congregatio Offici! elé terjesztette, amely
'két döntvényt bocsátott ki. Ezek értelmében a pályázati folyamodványok a püspöktől az izraelita földbirtokos. által kiszemelt katolikus gazdatiszthez intéztes-senek, ki urának óhaja szerint 'egyet a folyamodók közül bemutat, vagy az izraelita nagybirtokos egyenest a püspökhöz intézett magánlevélben fejezze ki óhaját az illető egyházi férfiúra nézve.
A kegyúri jog révén a világi elemek igen nagymérvű befolyással rendelkeztek a magyar katolikus egyház vezetésére és életére. A királyok. de Ferenc József korában inkább a mindenkori kormányok kiválasztották a maguk kedveltjeit a főpapi székre, a nagybirtokosok a nekik leginkább megfelelő személyt prezentálták a püspöknek, és a városi polgárság a neki" tetsző egyházi férfit választotta meg plébánosnak. Magától értetődik, hogy a világi elemeknek ez a befo-
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Iyása, amely az egyházi személyek kiválasztásánál érvényesült, csak a gazdag,
vagy legalábbis a jómódú rétegekre korlátozódott, míg a .szegény emberek sokasága a nyáj szerepét töltötte be.
Palásthy, Körmöczy - és Eötvös. A Ferenc József-i Magyarország furcsa keveréke az elavult feudalizmusnak és a szabadelvűségtől ihletett polgári jogállarnnak. A kegyúri jogok 1848, illetve 1867 után sok tekintetben anakronisztikus jellegűvé váltak. Az 1848-as és 67-es törvények után lépésről lépésre megszűnik a
katolikus vallás uralkodó jellege, az egyház - "a fejedelmi pártfogás ernyőzele
alól ki van rántva s a. bevett vallások sorába állítva" - kitéve annak, hogy a
szabadelvű kormányok fognak rendelkezni a főkegyúri joggal, a püspökök pedig
kénytelenek lesznek más vallású vagy éppen hitetlen földesurak kiszemelte egyházi személyeket beiktatni a javadalmakba. A konzervatív katolikus irány egyik
fő képviselője, Palásthy Pál, a budapesti egyetem hittudományi karának profeszszora a főkegyúri jog gyakorlását ki akarta vonni a kultuszminiszter hatásköréből. "Nincs más biztonság, mintsem Ö Felsége személyes vallásossága és erélye"
- írta 1867-ben aReligióban. Palásthy szerínt "a szabad egyház a szabad államban" nem más, mint az egyház lenyűgözése az állam által, s mivel a vallásos
lelkiismeret jogainak megsértése az egyes polgár jogainak csakúgy, mint az öszszességnek semmibevevését jelenti, azért az említett mondás igazi értelme: "szolga egyház a szolga államban". Ezért merült fel 1848-ban mind a konzervatív, mind
pedig a liberális katolikusok részéről a katolikus autonómia gondolata, amely
azonban több mint félszázados vajúdás után sem valósulhatott meg. Az egyház
Magyarországon mértéktelenül be volt ágyazva a feudális rendszer kereteibe, a
feudális életformák közé, 'az "alkotmány sáncaiba" is, hiszen a megyespüspökök
és több főpap a főrendi ház tagja, az esztergomi érsek az ország első zászlósura.
Ettől nem volt könnyű szabadulni.
Az egyházi birtokok több mint másfél millió katasztrális holdat tettek ki ai
első világháború előtti adatok szerint, amelyeket Conlegner József miniszteri tanácsos közölt. Ebből az érsekeké és püspököké volt 836.823 hold, a káptalanoké
416.792, az apátságoké és prépostságoké 3::1.790, a székesegyházakéés papnöveldéké
40.874, a szerzetes rendeké 196,.912. Ezekből a birtokokból a vallás- és közoktatásügyi minisztérium számvevőségének adatai szerint az esztergomi érsekségre esett
94, az egrire 44, a kalocsaira 92, acsanádira 12, a győrire 18, anagyváradira 107,
a pécsire 24, a székesfehérvárira 7, a szombathelyire 7, a vácira 24, aveszprémire
53 ezer hold.
..
Ezeket az adatokat pusztán csak példaképpen soroltam fel, hogy szemleltessem, mekkora - bár nagy költséggel terhelt - vagvonok haszonélvezetét biztosította a tőkegyúr az egyes javadalmasoknak.
Ugyancsak a világi hatalom befolyását biztosította a vallásalap. Ennek a török időkre visszanyúló előzményei közül csak II. József 1782. szeprember 10-én
kelt rendeletét emelem ki. II. József elrendelte, hogy az 1781-ben eltörölt szerzetes rendek vagyonát lelkészségek alapítására és jobb javadalmazására fordítsák. Ez a vagyon, amely a vallás- és közoktatásügyi mínísztéríum kezelésében
állott, Conlegner József adatai szerint 1918-ban 221,000.000 aranykoronára rúgott,
és 148.000 katasztrális holdnyi föld- és erdőbirtokból és egyéb vagyontárgyakból
állott.
Az állam és az egyház szétválasztásának gondolata ilyen körűlmények között
inkább eszmei kívánság maradt, amellyel komolyan sem az uralkodó réteg, sem
pedig az egyház nem foglalkozott. Ebben a helyzetben a legtöbb nagybirtokos
biztos lehetett abban, hogy plébánosa nem fog szembeszállni kegyurával. nem
fog fellépni a kegyúr érdekei ellen, még ha nem is támogatja politikai törekvéseit és nem is helyesli a közügyekben elfoglalt álláspontját. A szabadelvű kormányok - bár törekedtek az állam és egyház fokozatos szétválasztására (lásd
polgári házasság) - a gyakorlatban minden esetben éltek a főkegyúri jog adta
lehetőségekkel. Jellemző erre, hogy az úgynevezett egyházpolitikai harcok kirobbanásának előestéjén a Wekerle-kormánynak sikerült a Simor János halálával
megüresedett hercegprímási székbe a maga jelöltjét beültetni. Szapáry Gyula
volt miniszterelnöknek a prímási yékbe Samassa József egri érsek volt a jelöltje.
Ezzel szemben a király Schlauch Lőrinc nagyváradi püspököt látta volna szívesen az esztergomi fő egyházmegye élén. Szapáry annyira kötötte magát Samassához, hogy félévi harc után a legfelsőbb körök is elejtették Schlauch jelöltségét.
Rómában viszont rossz néven vették Samassától, hogy a küszöbön álló egyházpolitikai reformokkal kapcsolatban saját jószántából kiegyeztető javaslatot dol-
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gezott ki. Szapárynak is be kellett látnia Róma ellenállása miatt -, hogySamassa prímásságát nem erőltetheti. s így 1891 végén más prímás-jelölt után
kellett néznie. Ekkor már hónapok óta üres volt a prímási· szék, és az elkeresztelési mozgalmak miatt a kormány nem akart tovább várni. Wekerlének ekkor
eszébe jútott a szent életű és betegeskedő Vaszary Kolos pannonhalmi főapát, aki
ellen Rómanak sem lehetett kifogása, s a király őt nevezte ki a prímási székre.
A király, a politikai hatalom és a nagybirtokosok mellett a városi polgárság
is kivette részét az egyházi javadalmak betöltéséből. Budapesten. az ország ekkor kifejlődő empóríumában 20, 30, 40 ezer hivős javadalmak betöltéséről kellett
gondoskodnia a fővárosi közgyűlésnek. és a plébánosok választása a városházi
pártok és klikkek politikai szempontjai szerint történt. Bizonyos mértéklg bekövetkezett az, amitől a kalocsai szeminárium egykori egyháztörténésze, Körmöczy
Imre' félt a 67~es években: "Alapos a félelem - írja A magyar katolikus egyház jogállása a mai viszonyokban círnű iratában -, hogy a püspöki székek és
más nagyobb egyházi javadalmak pártérdekeknek válnak tárgyaivá s nem az
egyháznak és híveinek, hanem saját pártjuk érdekei lesznek irányadók azok adományozásában." A pályázóknak éppúgy kellett keresnlök a belvárosi Saskör, vagy
a Lipótvárosi Társaskör tagjainak kegyét, mint az Erzsébetvárosi Kaszinó s a
Terézváros törzsfőnökeinek barátságát, vagy a Budai Szabad Polgári Párt vezetői
nek támogatását. Mikor Prohászka Ottokár titkárát meg akarta választatni ta-'
báni plébánossá, bizony ő is ellátogatott a befolyásos bizottsági tagokhoz.
A francia racionalizmus gondolkodásmódja és a liberális eszmék a kiegyezés korában kezdik igazában megvetni lábukat a polgárság és az értelmiség szélesedő köreiben. A 60-70-es évek katolíkus közállapotainak súlyos hanyatlásáról
vehetünk tudomást a szabadelvű Eötvös és Montalambert levelezéséből. "Egyházi
állapotaink elszomorítóak - ' írja Eötvös - , és a katolikus szellem legfeljebb a
más felekezetekkel való versengésben nyilvánul meg... talán nincs még egy ország, amelynek katolikusai között a hitközöny olyan általános volna, mint hazánkban. Azok a vétkek, amelyekkel a francia forradalom előtt a papságot vádolták,
nálunk kivétel számba mentek ugyan, de különböző okok folytán oly fásultság és
közöny vett erőt a papságon. amely szinte egyedülálló. Ennek következménye a
világiak nagy közönyössége, és az a szomorú tény, hogy a papságra bízott elemi
iskolák és gimnáziumok olyan állapotban vannak, ami a művelt Európában párját ritkítja." Simor prímáshoz írott levelében megemlíti, hogy az egyházat, külőn ösen ha ez politikai befolyással és nagy birtokkal rendelkezik, a politikai mozgalmak nem fogják érintetlenül hagyni, tehát hazánkban sem, s az egyházra "később vagy előbb küzdelmek várnak, melyek közott állását csak úgy tarthatja fenn,
ha minden híveinek lelkesült támogatására számíthat, és ezek egyházuk függetlenségében saját szabadságukat, birtokában saját vagyonukat, befolyásában saját
befol.yásukat látják." Eötvös gondolatainak következtetéseit azonban a katolikus
vezető rétegek, ha megértették is, megvalósítani nem tudták.
Küzdelem a keresztény egyházak között. 1848 óta az állam és az egyház közötti viszony szabályozása hosszú ideig megoldatlanul lógott a levegőben. Az abszolutizmus idején, 1855-ben kenkordátum jött létre Ausztria és a Vatikán között,
ennek törvénybe iktatását 67 után a magyar püspöki kar különböző okokból helytelenítette. Az 1868. évi 48. t. c. a vegyes házassági válóperekről. az 1868. évi
53. t. c. a bevett keresztény felekezetek viszonosságáról, a vegyes házasságból
született gyermekek vallási hovatartozandóságáról és az 1868. évi 54. t. c. az egyházi házassági bíráskodás megszüntetéséről szóló törvény megalkotása nem oko. zott különösebb érdeklődést. A pápai csalatkozhatatlanság dogmájának kihirdetése azonban már izgalmakat keltett és jelezte, hogyaszabadelvűek, éppúgy mint
a protestáns egyházak erőteljesebb beleszólást kívánnak az egyház és az állam
viszonyának alakításába. 1870. augusztus 9--én a kormány elrendelte a királyi
tetszvényjog gyakorlását, holott ezt Ferenc József 1850-ben eltörölte és az 1855ös konkordátumban le is mondott róla. Simor János hercegnrfrnás va magyar püspöki kar nevében tiltakozott a tetszvényjog érvényesítése ellen. A kormány azonban. élve a tetszvényjog adta Iehetőséagel, megtiltotta az I. vatikáni zsinat határozatainak kihirdetését. Jekkelfalusy Vince székesfehérvári püspök 1870-ben, majd
Schopper György rózsnvóí püspök 1873-ban a zsinat határozatait a tilalom ellenére kihirdette, mire Jekkelfalusyt a miniszterelnök, a rozsnyói püspököt pedig
Trefort. kultuszminiszter megfeddte. 1872-ben Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatot nyújtott be a vallás szabad gyakorlatáról és a vallás-
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felekezetek egyenjogúságáról. de sem ez, sem pedig a tetszvényjog tárgyalásakor
az állam és az egyház közötti viszony szabályozásának előkészítésére kiküldött
bizottság által kidolgozott javaslat nem került tárgyalásra. A voltaképpeni egyházpolitikai harcok, az úgynevezett elkeresztelésí harcok nyomán robbantak kt.
Az 1868. évi 53. t. c. elrendelte, hogy a vegyes házasságban született gyermekek
nernük szerint kövessék szüleik vallását, s minden ezzel ellenkező szülőí megállapodást érvénytelennek jelentett ki. A kihágási törvény (1879. évi 40. t. c.) 53.
§-a az előbbi törvény kiegészítéséül kimondja; két hónapig terjedhető elzárással
és 300 forintig terjedő pénzbüntetéssel büntethető. aki a 18. évüket még be nem
töltött kiskorú egyéneket más vallásfelekezetbe felvesz.
Az elkeresztelési küzdelem Sopronban robbant ki, ahol a katolikus plébánost
feljelentette az evangélikus lelkész, mert egy evangélikus szülő gyermekét megkeresztelte, s ezt nem közölte vele. A biróság azonban egyelőre felmentette a
katolikus plébánost azon a címen, hogy a törvény csak a felvételt tiltja, de nem
a megkeresztelést. 1884. július ll-én Trefort kultuszminiszter elrendelte, hogy a
lelkészek a megkeresztelt gyermekről szolgáltassák ki a bizonylatokat a más vallású lelkésznek. Az elkeresztelések azonban tovább folytak, a bíróságok pedig a
miniszteri rendelet büntető szankcióját nem alkalmazták.
Csáky Albin gróf kultuszminiszter újabb rendeletet adott ki. Az 1890-ben kiadott rendelkezés értelmében a lelkészek, ha a törvény szerint más valláshoz tartozó gyermeket keresztelnek meg, kötelesek a keresztelési bizonylatot nyolc nap
alatt az illetékes lelkészhez megküldeni: A képviselőház a miniszteri rendeletet
törvényesnek mondotta ki, s a rendelet végrehajtása több helyen megkezdődött.
Több ítéletet hoztak. Közben Róma is nyilatkozott, s az elkeresztelésí rendeletet
a katolikus papság kötelezettségével össze nem egyeztethetőnek mondotta, A vallási kérdéseket, az állam és az egyház viszonyát napról napra tárgyalták II
sajtóban, a politikai gyűléseken és a képviselőházban is, úgyannyira. hogy a kormány elhatározta magát a függőben lévő egyházpolitikai kérdések rendezésére.
Apponyi Albert is úgy nyilatkozott a képviselőházban, hogy a "napról napra élő,
a megoldásokat elkerülő egyházpolitika sem az egyházak, legkevésbé pedig annak az ~gyháznak szempontjából. amelyhez én is tartozom, többé fenn nem tartható, többé nem folytatható". Hosszas képviselőházi harcok és társadalmi területre is átcsapó izgalmak között végre megszületett az 1894-es 32. t. c., amely véget
vetett az elkeresztelésí harcoknak is, mert kimondotta, hogya· házasfelek a házasságkötés előtt jogérvényesen megegyezhetnek a születendő gyermekek vallására nézve. Megszületett a polgári házasság törvénye (1894. évi 31. t. c.), az
1894. évi 33. t. c. az állami anyakönyvekről. majd az 1895. évi 42. t. c. az izraelita
vallás recepciójáról és az 1895. évi 43. t. c. a vallás szabad gyakorlásáról. Az
egyházpolitikai kűzdelrnek, amelyek ezeket a törvényeket megelőzték, a katolikus
társadalom széles rétegeiben csak múló izgalmakat keltettek. A polgári társadalom figyelme a közjogi harcokra tapadt, a szociális feszültség, az agrárszocíalista mozgalrnak pedig csak rendőri ügyeknek tetszettek. A szociális lelkiismeret
ébredezése alig keltett visszhangot. "A barokk katolicizmustól elforduló és szocíális gondolatokat, valamint a lélek megtisztulását hirdető Prohászka Ottokárt a
nemzeti társadalom még visszautasításra sem igen méltatta, hatása a háboru előtt
tisztán egyházi színezetű volt és szűk körre terjedt ki" - állapítja meg Szekfű
Gyula a kiegyezés korának utolsó éveiről.
Al/am és az egyház a Hortluj-korszakban, Az antant csapásai alatt összeomlott a központi hatalmak hadigépezete. Tisza István bejelentette, hoav a háhorút
elvesztettük, s a monarchiát széthúzó nemzeti erők mindenütt megkezdték az
önálló államok szervezését, Magyarországon 1918. október 31-én győzött a forradalom; a csehek, a szerbek, a románok megkezdték az általuk igényelt területek
megszállását, IV. Károly Eckarstauban nyilatkozatot adott át, melyben lemondott
minden részvételről az állami ügyek intézésében, s eleve kötelezte magát, hogy
elismeri azt az államformát, amelyet a nemzet' szabadon választott képviselete
kijelölt. November 16-án az országház kupolacsarnokában az Országos Nemzeti
Tanács kongresszusa kikiáltotta a népköztársaságot, megalkotta az első néptörvényeket a választójogról. a gyülekezési- és sajtószabadságról, a nemzetiségi önkormányzatról, az 500 holdon felüli birtokok felosztásáról. Az állam és az egyház
közötti viszony szempontjából mindezek az események természetesen rendkívüli
jelentőségűek voltak, de az állam és az egyház viszonyának törvényes kírnunkálására már csak azért sem volt ideje a száz problémával küzdő népköztársa-
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ságnak, mert március 22-én Magyarország tanácsköztársasággá alakult át. A magyal' proletárdiktatúra uralma nem tartott sokáig. Július 31-én az ötszázas munkásés katonatanács Kun Bélával az élén lemondott, s a hatalmat a szociáldemokrata szakszervezeti kormánynak adta át, augusztus 6-án pedig Friedrich István
és társai államcsínyt hajtottak végre, majd az antant megbízottjának kíván ságára Huszár Károlyelnöklésével koncentrációs kormány alakult, és azt november 26-án a budapesti antant missziók elismerték. Január 30-án megtartották az
általános, titkos, nőkre is kiterjedő választásokat, a nemzetgyűlés megalkotta az
1920. évi l. t. c.-t, amely kimondja, hogy a királyi hatalom szünetel, s a királyi
szék betöltéséig a királyi jogkört ideiglenes államfő tölti be. Ezután megválasztották Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává. Ezzel győzött és megszilárdult
az ellenforradalom.
Az 1920. évi l. t. c. 13. §. 8. bekezdése kimondja, hogy a kormányzó a fő
kegyúri jogokat nem gyakorolja. A püspökök és nagyobb javadalmasok kinevezésének joga ezzel a Szeritszékre szánt, viszont a városok és a magán kegyurak
továbbra is gyakorolták a lelkészválasztást. illetve a bemutatás jogát. A király
nélküli magyar királyság voltaképp ,n Ferenc József korának álnéven történt
meghosszabbítása, azzal a különbséggel, hogy a feudalisztikus jellegű birtokrendszer felett már nem a liberalizmus ihlette az államhatalmat és a társadalmat,
hanem a nemzeti gondolat, a keresztényszocializmus lés a fiatalabb nemzedékben
jelentkező szociális érzület. A pártok felvették címükbe a keresztény és a keresztyén [elzőt. Az egyház tekintélye és befolyása növekedett. Budapesten felparázslott az értelmiség hosszú idő óta elernyedt vallásossága, új templomok épültek
és új egyházközségek alakultak. A vallásos érzületet, amely nem áshatott még
mélyebb medreket, a politikai pártok igyekeztek a maguk céljára felhasználni.
A Károlyi-féle földreformból nem lett semmi, vagy alig valami. Az egyházat,
mint általában a nagybirtokokat csak az 1921. évi 45. t. c. alapján kivetett ingatlan vagyonváltság és az 1920. évi 36. t. c. alapján végrehajtott földreform érintette,
amely az egyház ingatlanvagyonát mintegy 20 százalékkal apasztotta. A trianoni
békeszerződés következtében az ország kétharmad része került az utódállamok
fennhatósága alá, viszont az egyház birtokainak több mint a felét sikerült megtartani. Az érsekségek és püspökségek földbirtoka 337.000, a káptalanoké 294.000,
az apátságoké, prépostságoké 25.000, a székesegyházaké és a papnöveldéké 35.000,
a szerzetes rendeké pedig 150.000 hold maradt. A megoldatlan földreform azonban
Damoklész kardjaként lebegett az egyházi birtokok felett is. De Eötvös jóslatát
a Horthy-korszakban sem vették figyelembe. Igaz, hogy a Károlyi-forradalom
Idején a püspöki kar készségát nyilvánította arra, hogy támogassa a tervezett
Buza Barna-féle földosztást, de a' szociális érzéstől áthatott értelmiség ez irányban kezdett mozgolódását az uralkodó rendszer csaknem teljesen tehetetlenségre
kárhoztatta. Mindazokat pedig, akik a reform érdekében szót emeltek - még
ha hithű katolikusok voltak is -, kommunista gyanúsakként kezelték. A katolikus
autonómia lényegében egyetlen lépést sem haladt előre, ha csak az egyházközségek megalakulását nem fogjuk fel alulról fölfelé jelentkező kezdeményezésnek. Az 1934. évi ll., és az 1935. évi 6. t. c. a katolikus tanügyí önkormányzat
részben történő megvalósulásának tekinthető ugyan, de az autonómia kérdésének
nagy problémáihoz képest nincs jelentősége.
Az a körülmény, hogy a kormányzó a főkegyúri jogot nem gyakorolhatta,
azzal a következménnyel járt, hogy a püspökök kinevezése visszaszánt a pápára (329. kánon 2. §.), a kanonokok kinevezése pedig a dignitas kivételével a megyéspüspökökre (404. kánon). A szerzetes apátok és prépostok választásának joga
ismét akonventeket il1ette meg. A címzetes apátoknak és prépostoknak azonban
nincsen konventjük. így tehát az adományozás joga nem is szállhatott a konven.tekre, sem pedig a püspökökre, mivel ezt a jogot sohasem gyakorolták. A apáti és
préposti címek adományozási joga egyedül a pápára szállhatott vissza, akinek
- legalább is hallgatólagos - beleegyezésével a király a főkegyúri jogot velük
szemben is gyakorolta és a címzetes apátságokat és prépostságokat adományozta.
A pápa viszont ennek a jognak gyakorlását a magyar püspöki kar felterjesztése
alapján meg is engedte. A magyal" püspöki kar a főkegyúri jogok gyakorlásának
siüneteltetése óta a kanonokokat, a címzetes apátokat és prépostokat jogszerűen
kinevezte és őket a főpapi jelvények viselésére jogosította. A püspöki kar és a
kormány között létrejött megegyezés szerint a püspökök a címzetes apáti és préposti cím adományozása előtt megkérdezték a vallás- és közoktatásügyi minisztert,
van-e a jelölt ellen észrevétele. A Horthy-uralom, mely sok tekintetben támogatta
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az egyházat, védelmezte tekintélyét és anyagi érdekeit, természetesen nem szívesen mondott le a főkegyúri jog gyakorlásáról. Miután a Vatikánnal felvette a
diplomáciai kapcsolatot, a püspökök kinevezésének kérdésében diplomáciai úton
igyekezett érvényesíteni befolyását. (A tárgyalások történetét Csizmadia Andor eredeti okmányok alapján részletesen feldolgozta.) A törvényhatóságok továbbra is
gyakorolták kegyúri jogaikat, mégis azzal a megszorítással, hogy a megüresedett plébánosi stallumra pályázók közül az ordinárius jelölt ki három személyt,
s közülük lehetett választani. Budapesten az 1930. évi 18. és 1934. évi 12. t. c.,
a két új fővárosi törvény külön kegyúri bízottságot statuált, amelyekbe a pártok
katolikus tagjaikat küldték be. A választás majdnem minden esetben pártkérdés
volt. A kormányt támogató pártok többnyire a püspöki jelölés sorrendjét figyelembe vették, de akárhányszor megesett, hogy a liberális Rassay párt képviselője
a kegyúri bizottságban a mérleg nyelvét játszhatta. A magán kegyurak továbbra
is úgy gyakorolták jogaikat, mint Ferenc József korában., Egy-egy egyházmegyében némely főúri család nem is egy plébánia-javadalom betöltése felett rendelkezett. A győri egyházmegyében Esterházy herceg közel nyolcvan plébániának volt
kegyura, s így lényegében a püspök kénytelen volt azokat kinevezni plébániai
javadalmakra, akiket a herceg prezentált. A hitleri birodalomnak Csehszlovákia
ellen intézett nyomása következtében jelentékeny magyarlakta területek kerültek magyar közigazgatás alá. Az akkori Ruszinszkó elfoglalása, majd a bécsi döntés folytán Észak-Erdély idecsatolása után jelentékeny számú görögkeleti vallású
polgára is lett az országnak. Ez a körülmény sok érdekes egyházjogi kérdést
vetett Iel, megoldásukra azonban az idő rövidsége miatt nem került sor. Magyarország Hitler oldalán belekeveredett a világháborúba, s azt a Reich oldalán újból elvesztette.
Ezeken a lapokon a magyar állam és az egyház újabb történeti viszonyának
alakulását kívántam bemutatni. A jogi és történeti tények alapján talán nem nehéz megállapítani, hogy a világí és egyházi hatalom között mindenkor merültek
fel problémák, nézeteLtérések, súrlódások, sőt nemegyszer súlyos harcole is. Az
állam és az egyház közötti kapcsolatok fej1ődésének'európai és magyarországi
irányzatát figyelembe véve, az is bizonyos, hogy az állam mind több és több feladat ellátását vállalta magára, olyan feladatokét is, amelyeket valamikor csaknem
teljesen az egyház látott el. Ezek között a feladatok között némelyeket ma már
kizárólag az állam lát el, például a levéltári anyagok kezelését, a régi káptalani
hiteles helyek funkcióját, a házassági viszonyból származó peres kérdéseket (1868.
éví 54. t. c. 22. §.), egyeseket ellát az állam is, az egyház is, így a házasságkötést,
anyakönyvezest (bár nem polgári j ogérvényességgel), egy bizonyos területen a
közoktatást, mint még hazánkban is. Vannak viszont feladatok, amelyeket csak
az állam, vagy csak az egyház láthat el.
Minthogy az egyháznak nincs világi hatalma és hívei egyúttal állampolgárok
is, aligha lesz lehetséges, de legalábbis hosszú ideig még nincs erre kilátás,' hogy
az állam és az egyház az elvi szétváláson túl teljesen szétválhasson, s hogy az
államnak és az egyháznak ne legyenek olyan ügyei, amelyeket kölcsönös tárgyalásokkal kell elintézni. XIII. Leo Immortale Dei kezdetú enciklikájában. hangoztatta: "Mindannyiszor, amikor arról van szó, hogy rendezni kell azokat a kérdéseket, amelyek különböző címeken és indokokból a két hatalmat (az egyházat'
és az államot) érdeklik, a' közérdek kívánja és követeli, hogy közöttük megegyezés jöjjön létre."
A történelem az élet tanítómestere. De csak példákat ad, összehasonlításokat
tesz lehetövé és elősegíti tájékozódásunkat a közélet konkrét jelenségeinek felismerésében és megértésében. A közéleti kérdések vlzsgálatánál, az adott feladatok
megoldására irányuló törekvéseinknél azonban mindig a valóságból kell kiindulni.
Mert a politika - az egyházpolitika is - az egzígenciák tudománya.

Az ember jelleme és szelleme legjobban ítéleteiben nyilatkozik meg.

Goethe
A szomorúság az, amely megjavítja az embereket s megváltja a világot.
Reviczk1j Gyula
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NAGY KÁZMÉR

EGY ÁLLAMEGYHÁZ GONDJAI
Az anglikán egyház rövidesen úiabb kísérletet tesz, hogy függetlenítse magát
az angol államhatalomtól. Törvényjavaslatot kívánnak terjeszteni a t. Ház elé;
szüntesse meg az államegyházat, adja vissza teljes szabadságát, vagyis állítsa viszsza az 1559 előtti helyzetet.
Míelőtt rátérnék az angol államegyház gondjaira és helyzetére, röviden bár,
de össze kell foglalni a Magyarországon sok tekintetben félreismert egyház kialakulásának és fejlődésének történetét. Az "anglikán" jelzővel kell kezdeni, mert
magyar visszhangja - és tegyük hozzá: kontinentális visszhangja is - a protestáns
fogalommal párosul, ellentétben az angollal. amely az anglikán jelzővel csupán
azt akarja kifejezni, hogy "az" angol, az angliai egyházról van szó, amely nem
protestáns, nem lutheri, nem kálvini, hanem az "egy, szent és katolikus egyház" angliai része. Továbbmenően: nem VIII. Henrik és nem I. Erzsébet alapítása.
Anglikán egyháztörténészek nem győzik hangsúlyozni: a XVI. században senki
sem gondolt arra, hogy új egyházat alapítson. Kizárólag a meglévő és alaposan
lezüllött életforma, valamint néhányegyoldalúan értelmezett vagy eltúlzott hittétel reformjáról volt szó, amelyből azután - akárcsak a kontinensen végbement
hitújítás nyomán - előre nem látott szakadás keletkezett.
Míután az angolszász világban is tartja magát a hiedelem, hogy VIII. Henrik,
ez a vérbő, kiszámíthatatlan, félelmet' keltő király testi szenvedélyeinek rabjaként
egymás után fogyasztotta feleségeit; azért "szakított" Rómával, mert a pápa nem
volt hajlandó hozzájárulni válápereihez - nem csoda, ,hogy Angliától távol a
hiedelem bizonyosság formájában él. A XVI. században azonban négy tényező
is találkozott, és ezek összhatása indította meg az angol egyházban beállt fordulatot. A négy tényező a következő volt:
VIII. Henriknek nem volt fiú utóda, és feleségeit - akárcsak a mai iráni
sah - ezért váltogatta. De megtették ezt akkoriban mások is. Hogy mennyire
nem akarta az egyházat elszakítani Rómától, arra csattanás bizonyíték, hogy állandóan a pápától kérte házasságainak nullifikálását, amit Róma nem elvi, hanem nagyon is politikai okokból tagadott meg Henríktől, mert nem akarta magára
haragítani a fiúörökös nélküli Henrik trónjának megüresedésére váró francia
udvart.
A pápa makacs ellenállása - valószínűleg Cranmer canterbury érsek közreműködésével végül is arra az elhatározásra szorította Henriket, hogy ebben a
pusztán dinasztikus kérdésben - a törvényes fiúörökös tekintetében - kinyilvánítsa: az angol uralkodó a legfőbb egyházi tekintély Angliában. A máig is használt "Supreme Head" kifejezést azonban sem Henrik, sem utódai nem lelki-szellemi főségként, hanem alkotmányjogilag értelmezték, akárcsak sok kontinentális
uralkodóház, illetve az uralkodók jogkörét és kiváltságait megörökölt modern államok.
A Rómától függetlenedő, de el nem szakadó angol egyház Henrik idejében az
akkor bontakozó nacionalizmussal, a kontinensről beszivárgó lutheri tanokkal,kis részben az Angliában működött Erasmus szellemi hatásával - viaskodott.
Közhely. hogy Luther írásai sem légüres térben keletkeztek és éppen Angliában,
mert az egyház a XVI. század közepére érett, sőt poshadt gyümölcsként készen
állt, hogy bármiféle kisebb vihar is lerázza a történelem fájáról. Elég legyen
csak néhány adat: Anglia birtokállományának 33%-a az egyház kezében volt,
a klérus létszáma óriásira duzzadt: a lakosságnak mintegy 2%-a, vagyis kereken
200.000 ember tartozott az egyházi rendhez.' Még ha figyelembe is vesszük, hogy
egy részük nem szakrális, hanem állami közigazgatási és nevelői munkát fejtett
ki, az akkoriban nyolcmil.liós Angliában 200.000 klerikus és a teljesen elvilágiasodott
szerzetesházak csak ellenszenvet válthattak ki a lakosságból.
Erős, sőt félelmetes egyeduralkodó, mint amilyen VIII. Henrik és leánya, I.
Erzsébet volt, ilyen közegben könnyen elbánhatott volna az egyházzal, ha ez
lett volna a célja. De nem ez volt. A már említett okon kívül angolcsftaní akarták az egyházat, amely a normann hódítás előtt amúgy is a helyi, kelta és angolszász stílusban alakult ki. De a hastingsi csata után (1066) Hódító Vilmos és az
olasz Lanfranc (1005-1089) canterbury érsek egyházszervezése következtében hosszú
századokra elolaszosodott. A XI. és XV. században ellentmondásos és paradox, mond-

382

l1atnám: jellegzetesen angol helyzet állt elő: a Rómával csak laza kapcsolatban
.álló, autonóm angol egyházat Hódító Vilmos, mint a legfőbb hatalom gyakorlója
azért szorította vissza az c1uny-i hagyományt terjesztő Lanfranc érsek segítségével, mert Rómához kapcsolva akarta az angolok ellenállását megtörni. Lanfranc,
az új canterbury érsek egymás után főleg olasz származású püspököket helyezett
- a király hozzájárulásával - az, ősi, IV-X. században alapított angol püspökségek élére. így érte el, hogy saját emberei alávetették magukat Canterbury tekintélyének, elsőbbségének. Ez a nem népszerű hagyomány módostilva, de máig
tartóan az angol egyház egyik pillére;
Volt tehát hagyománya mind az uralkodói beavatkozásnak, mind a canterbury
érsek tekintélyének, amikor a XVI. században a trónörökös után vágyó, szartelen
Henrik egyházpolitikai téren önmagát nyilvánította ki az angol egyház fejének.
Henrik azonban semmiféle egyházszakadásra, vagy hitújításra nem gondolt, legfeljebb - ha mai fogalmakat használtak volna: a szervezeti és teológiai pluralizmust akarta érvényesíteni. Az angol egyház és egyháziak' előbb említett állapota
tette elsősorban lehetővé, hogy az egyházpolitikai "szakítást" a pluralizmusnak nem
kedvező kor hitújításba kicsapódott eszmeáramlatal követhették. Az evés közben
étvágyat kapott állam 1. Erzsébet alatt az angol egyházat nemcsak egyházpolitikai, hanem belső szervezési és hitbeli szempontból is parlamenti törvénnyel maga alá gyűrte. A végleges formában törvénnyel elfogadott "Nyilvános istentiszteleti
ordo" (The Book of Common Prayer) parlamenti szentesítésének történetéből azonban ismeretes, hogyavasakaratú Erzsébet királynő a közvélemény és a törvényhozók ellenzése dacára kényszerítette ki az addig használatos misszálé, római rituálé, pontifikálé helyébe állított angol liturgiát és a római püspökkel való szakítást.
Ennél a vitánál és az egész XVI. századi angol egyházpolitikai sakkhúzásoknak a történeténél tovább nem időzhetek, csupán összefoglalásképpen hangsú-lyozni szeretném: I. Erzsébet is főleg államí érdekből vitte keresztül annak az
elvnek a megvalósítását, hogy az uralkodó a maga felségterületén minden hatalom legfőbb letéteményese. Az egyház működése fölött is az. Róma mint politikai
hatalom ellenére is az, ha a pápa, mint világi hatalom feje, püspöki tekintélyével palástolva nagypolitikát folytat a kontinensen, s éppen Anglia érdekeit veszélyezteti.
Ami pedig a néhány teológiai problémát és egyes kérdések értelmezését illeti,
éppen a napjainkban folyó megbeszélések bizonyítják: lényegében értelmezésbeli,
szemantíkus eltérések, nem pedig homlokegyenest ellentétes tanok csaptak össze
a XVI. század Angliáiában. Oszinte és nyugodt véleménycserére azonban a hatalomtól fűtött Róma és a hatalmát féltő angol trón között nem nyílt lehetőség.
Az "anglikán" egyház ennek ellenére szinte megható szívóssággal ragaszko,dott ahhoz, hogy nem új egyház, voltaképpen nem is reformált, hanem az egyetemes egyház - angliai része. Ennek a törhetetlen álláspontnak tulajdonítható
- többek között -, hogy a protestáns és liberális irányzat az angol egyházban
igazán soha nem jutott túlsúlyba. és az angol egyház már a XIX. századtól kezdve viszonylag könnyen megtalálta a közös nevezőt Róma püspökével, a történelmileg mindig az egyenlők között elsőnek elismert Péter utódjával.
De visszatérve az egyház és állam közötti viszony alakulására, annak államhatalmi szempontból való jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mínt a lényeg: az angol egyházfők kinevezésének immár négy és fél évszázada töretlen
gyakorlata. Az egyház két érsekét: a canterbury és yorki érseket (aki mallesleg
az "Anglia prímása" cimet viseli, noha a de facto prímás a canterbury érsek)
és 41 megyespüspökét - a mindenkori miniszterelnök javaslatára az angol uralkodó nevezi ki. De nem ilyen egyszerű az eljárás. A király - illetve a királynő nem válogat több jelölt között, hanem egyetlen személy megválasztását
ajánlja az üresen maradt püspöki székre a székeskáptalannak, amely a királyi
indítvány fölött szabályosan szavaz. I. Erzsébettől máig: .II. Erzsébetíg egyetlen
egy esetben sem fordult még elő, hogy a káptalanok ne "választották" volna meg
azt, akit az uralkodó "ajánlott", vagy a canterbury érsek visszautasította volna
az így megválasztott pap püspökke szentelését. Az uralkodónak javaslatot tévő
Kormányfő manapság ugyan puszta udvariasságból (és érdektelenségből) előzete
sen tájékozódik az egyház vezetóinél, de ez nem alkotmányjogi kötelessége, mint
ahogy az uralkodó sem kötelezhető. hogy miníszterelnökének indítványát elfogad:ia. Kinevezhet bárkit.
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A második bilincs az angol egyházon, amelyet most akar - másodszori ne-o
kifutással ledobni magáról: a parlament ellenőrzése, amely mind az egyházf'egyelmi, mind az I. Erzsébet korában törvénybe iktatott liturgia ügyében ma is a
legfőbb hatóság. Majdnem bizonyos, hogy az angol parlament most, az egyház
követelésére és korunk általános szellemében végrehajtja az "established", vagyis egyetlen hivatalosként elismert egyház leválasztását az államtól. Az operáció többek között azzal járna, hogy az egyház két érseke és - szokásjog szerint
- 24 rangidős püspöke kikerülne a Lordok házából (a főrendi házból). Valószínűleg módosítani kell majd a királykoronázás eddigi szertartását is, amelyben
a canterbury érseknek az esztergomi érsekhez hasonló szerepe volt eddig.
Az angol egyház azonban ezeket a történelmi előjogokat és kiváltságokat is.
fel akarja adni, mert részben az államegyház jellege miatt olyan súlyos helyzetben van, amelyből vagy kílábol, vagy múzeumí tárggyá kövesedik. Kezdjük az.
előremutató irányzattal és kibontakozási lehetőségével. Az angol egyház egyike a
keresztény egység legalaposabb művelőjének. A legujabb dialógusokban kialakult
vélemény, amelyet Róma is magáévá tett: nem mechanikus, nem szervezeti, hanem önálló, helyi egyházak szellemi-lelki uniójában tartja kivihetőnek a kereszténység egységét. A lelkiismereti szabadság fontosságának kidomborítása, a helyi
hagyományok és szokások (többek között: a római hagyományok) tiszteletben tartása, és történelmi tények, mint például a római püspök különleges helyzetének
tudomásulvétele jellemzi ezt azegységtörekvést. Ismétlem: Róma részéről is. S
egyben-másban éppen az angol .egyház mutat erre bevált példákat. Az angol
világbirodalmat alapító felfedezők, kalandorok, . katonák és kereskedők nyomán
.megjelent angol misszionáríusok világszerte az angol hagyományu kereszténységet terjesztették el, és ma a kereszténységnek ez a formája "világegyház" méretű. A szervezete azonban jellegzetesen angol stílusú vagy talán jövőbe mutatóan egyetemessé váló modell... A világon ugyanis 21 angol tradíciójú érsekség
működík, Canterbury érsekének "tekintélye" alatt, mindig az éppen élő canterbury érsek' személyes kvalitásaitól függő mértékben, de sohasem a római hagyományú egyház merev jog- és tanegységének keretében. Az 1867 óta tízévenként
Londonban összeülő "anglikán" érsekek és püspökök - kereken 400 egyházfő mint önálló, bár közös hagyományú egyházak képviseletében jelennek meg a
canterbury érsek lambethi(London, Themze-parti) palotájában, ahol viszonylag
kötetlen, mindenesetre kollegiális szellemben vitatják meg az anglikán közösség
égető kérdéseit. Teológiai kérdéseket is. Mint például 1958-ban, amikor a Sátán létezésének problémáján tanakodtak, és a szavazás közben hirtelen - ma sem tud-o
ják miért - egyszerre kialudtak a Lambeth palota összes víllanyégőí. Nem lehetetlen - mondják I' hogy néhány fiatal püspök előre kitervelt tréfájáról volt szó.
Az államtól való csöndes elválással az angol egyház valószínűleg az. egyetemes kereszténység életében jelentősebb szerepet tölthetne be és tapasztalatait
a többi egyház is értékesíthetné.
Ez a szempont azonban másodlagos, amikor az egyház ki akarja vonni magát.
az angol .állam fennhatósága alól. Nagyon röviden összefoglalva a valódi okok.
a következők:
•
A maga felé forduló és önvízsgálatot, önreforrnot sürgető oxfordi mozgalom
keletkezése óta az angol egyházban véglegesen tudatosult, hogy az államegyházi
jellegéból származó előnyök súlyos tehertételt jelentenek mind az államnak, mind
az egyháznak. Az állam ugyanis abban a hamis ábrándban ringatta magát, hogy'
keresztény, hogy az egyház a rendelkezésére áll, hogy a köznevelés és az ideológia szilárd tárnasza a hatalomnak. Az egyház pedig nem panaszkodhat. Az "anglikán" egyházi vagyon ingatlanbari: 200.000 hold, ingatlanértékben és tőkebefekte
tésben 400 millió fontsterling, vagyis kereken 1 milliárd dollár, aminek évi ka-o
mátjövedelme 20 millió font körül mozog, Ezenkívül a több mint 7000 egyházi
iskolát javarészt az államkincstár tartja fenn. Az egyházfők hivatalos tekintélyeóriási, de a valóság mindennek ellenére elszomorftó.
Az egyházi oktatás és hitoktatás 1944 óta fokozatosan bár, de fakultatív, és
a tolerancia miatt lényegében nem áll másból, mint a bibliai történetek, tehát a
biblia mint az angol művelődéshez is szervesen hozzá tartozó "jelentős könyv és:
nyelvalakító erő" megismertetéséből. Ezzel is magyarázható, hogy becslések szerínt (mert a népszámlálás erre nem terjed ki) 28 millió, magát "anglikánnak" érző, vagy valló angol ellenére maga az egyház kisebbségi helyzetben van. A keresztelések száma rohamosan csökken, a bérmáláshoz járulóké még inkább, az:
egyetlen "mérce" : a húsvéti áldozáshoz járuló hívek száma pedig 1.5 millió körül:
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mozog, vagyis a 28 millió 5%-a. A rendszeresen templomba járók száma még ennél is kevesebb. Évenkint több és több templomot adnak el, zárnak be, vagy
bontanak le.
Az angol egyház tehát vagyona, állami védettsége, hivatalos és alkotmányjogi
helyzete ellenére, vagy éppen ezért (ami vitatható), lényegében egy valaha keresztény, a keresztény tradíciókat sok mindenben ma is tiszteletben tartó, de az.
egyház szempontjából nézve úgynevezett "pogány" környezetben élő "kisded nyáj".
Ezt felismerve akar történelmi terheitől felszabadultan összefogni a többi alapjában véve hasonló helyzetben lévő keresztény közösséggel, például az angliai
római (mint erősen hangsúlyozzák: "vagyis nem angol") katolikusokkal s a többi csoporttal.
A kereszténység kisebbségi helyzetének világos felismerése az uniós törekvések fő mozgatója Angliában is. A rövidesen a parlament elé kerülő törvényjavaslat pedig azért nem okoz már országos feltűnést, mert - az angol tömegek s.
képviselőik teljesen
érdektelenül ; sem nem ellenségesen. sem nem lelkesen tekintenek a történelmi egyházakban megtestesült kereszténységre.
Igy volt talán régen is. Most azonban az egyházak rádöbbentek felelősségük
re; önfenntartási érdekeik is így parancsolják és terheiktől holmegszabaditva.
hol szabadulni akarva, újra mísszíós munkába szerétnének kezdeni. Azokban az
országokban is, amelyekben eddig az első helyen ültek a királyok lakomáin.

RADÓ GYORGY VERSEI

Sseretet
Mindenki érted hal meg.
Abban az óriás-computerben,
amelyet úgy hívnak: VILAG
a valószínűség törvénye szerint
minden percben X ember hal meg,
tehát amíg te élsz, mindenki,
aki meghal, teérted hal meg;
Szeresd őket,
mert az áldozat: szeretet,

És ha majd eljön a te órád,
te fogsz meghalni mindenekért,
akik utánad életben maradnak.
Szeresd őket is,.
mert az áldozat: ezeretet.
A szeretei csodát tesz,
mert csupán általa válik
computernél, gépnél többé
az, amit úgy hívnak: VILAG.

Bo,.otvaéles híd
Sziiletés és halál között
borotvaeles híd az élet.
Gyorsabban, lassabban nem járhatsz
rajta, míg végét el nem éred.

Attól, hogy elsőt ordítunk,
mígnem nevünk fejfánkra
igazság s hazugság között
járjuk az élet éles hídját.

írják,
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"SALVE REGIN A"
WelJrea Sándor lclJlteményér61

*

Az 1964-ben· kiadott Tűzkútban jelent meg Weöres Sándor egyik leghosszabb
és talán legjelentősebb - költeménye, a Salve Regina. Emlékeztetőül csak el~ő ~z~a~zát .idézz~k; ~nne~ a tíz sor~ak t~rdelése, ritmusa, szokatlanul gazdag,
.índázó rímelése meg tizenkilencszer visszatér __ és, akár az első, mind a húsz
versszak - talán különleges terjedelme miatt is - önálló, befejezett költemény.
o

Ezentúl hadd maradjak közeledben
bár falylad elmúlását nem igéred,
csak orkánban felszáradt harmatot
ha két zöld csillagod
tüzes hajnalba lebben
s durvabb arany bevonja égi fényed
s a szörny-maszkot melyben nyomod követtem
erdőn hol nincs kímélet,
de puszta homlokod
állandó tájra nyit fehér, oszlopzatot.

A Salve Regina, melyben kép és jelkép, filozófia és költészet, világképek, világtájak, történelmi korok találkoznak - kristályos, káprázatos ékköve, összefog.lalója Weöres Sándor rendkívülien" gazdag költészetének.
Az összefoglalás azonban nem azt jelenti, hogy kétszáz sorában mindazokat a
főbb képeket, fordulatokat, melyek Weöres költészetét jellemzik, megtaláljuk bár e költemény képeinek és az egész életműnek összefüggése nyilvánvaló. Mintha kisebb-nagyobb erecskék. patakok, néhol hatalmas folyamóriások indulnának
el e költészetben - hogy itt ne folyamként. hanem mint eleven, lélegző tenger
találkozzanak. A Salve Reginában nem összeadódnak, hanem új, gazdagabb, tágabb jelentésű komplexszé alakulnak Weöres eddigi képei; mintegy megelevenednek, s többé nem részei, színezői, hanem teremtői a versnek. A Salve Reginának
anyaga a kép, de nem csak anyaga: a versteremtő ihlet képről képre, újra és
újra felizzik. Mint a mísztíkusok jelképeinek izzó vízióiban: a vers súlyos filozófiai tartalma bennük ölt formát. Lenyűgözőerr érzékletesek - és mégsem csak
érzeteket keltenek.
Nemcsak képzeteket; de közvetlenül gondolatokat sem. Ennek a versnek
.átadjuk magunkat, annyira, hogy olvasása közben egyszer sem lépünk ki közegéből egyszer sem kezdünk képei jelentésén gondolkozni. .Pedig ez a kétszáz
soros költemény elsősorban filozófia; s azok a gondolatok, melyeket benne a költő aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy egy élet töprengésének eredményeként - közöl, igen-igen súlyosak, Nem csak önnön súlyuktól terheltek - s
nem csak a költő töprengéseiben születtek. A gondolatok kultúrtörténetí mélységből fakadnak; bennük az emberi gondolkodás óriási körei, a keleti és a nyugati
világlátás találkozik; a legszemélytelenebb és a legszemélyesebb vallás szintézíséből született.
Mégsem .késztet a szó megszekott értelmében gondolkozásra. Érzelmeinkre
hatna? Arra is .,.... de több benne a káprázat, mint a látvány; túl gyorsan pereg
ahhoz, hogy érzelmi kötődés létrejöhessen ; az egy-egy pillanatra megállító, szív:szorító gyöngédség éppen csak előcsillan a továbbsodró képek zuhatagában.
A hatás míkéntjét éppolyan nehéz meghatároznunk, mínt amilyen nehezen
jellemezhetőek képei is. Semmi esetre sem leíró képek; de nem is magyarázható
allegóriák, vagy eredeti jelentésükre visszatranszponálható jelképek. Az, amit kifejeznek, míndennapí szavakkal megfogalmazhatatlan - ezért is hatnak ránk éppolyan rejtélyes, intuitív módon, mint ahogyan a költőben megszülettek.
Fenyfoltokat érzékelünk. amelyek e költészet hatalmas erdejéből elő-előcsil
lannak; képeket látunk, melyek önmagukra világítanak, s egyben önmagukon
túlmutató jelképek is; újra és újra felbukkanó témákra figyelünk fel, melyek
egyre szűkülő körökben közelítik a végső, a legfontosabb mondanivalót; szemé-
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hatvanéves Weöres Sándor köszöntesére.

lyek és jelenségek áttűnéseinek, örvényszerű kavargásának leszünk tanúivá, olyan
Iorgatagnak, melyben elmosódik én és te, férfi és nő, múlt és jövő körvonala.
A szédületben semmi sem azonos önmagával - az olvasó is megrendül, elveszti saját énje kapaszkodóít, s a határtalanság, időtlenség élményétől megrendülten.
mintha más, e világtól idegen anyagban fürdött volna, megtisztultan tér vissza
"önmagába.
"Célom nem a gyönyörködtetés, nem is a szokatlantól irtózók bosszantása; értenek-e, azzal sem törődöm. Mást akarok: eleven áramot sugárpzní, melytől megrázkódik az ösztön, érzelem, ész, képzelet, szellem, az egész lény; ne csak az
ember olvassa a verset, a vers is az embert. Atvilágítani és felrázni óhajtlak, hogy
átrendezhesd magadat zárt, véges, egzisztenciális énedből nyitott, szociális, kozmikus, végtelen énné."
E sorokat az Egybegyűjtött írások bevezetőjéből idéztük. 1970-ben jelent meg;
de a gondolat már a költő első köteteiben felbukkan. Életprogram - része annak a gondolatkörnek, melyet Weöres legközvetlenebbül az 1945-ben megjelent,
A teljesség felé című kötetében fogalmazott meg. Ez a kötet prózaversek gyűjte
ménye; a szerző Hamvas Bélának ajánlotta, és soraiban nemcsak Hamvas gondolatainak, hanem fogalmazásmódjának hatását is érezzük. Weöres rendkívül sokfelé kalandozó, sokat próbáló költő - s ennyi próbálkozás közt nyilvánvaló, hogy
útja nem is egyszer zsákutcába fordult; vannak kísérletei, melyek nem vezettek
- nem vezethettek - a várt eredményhez. Nem vezethetett ide A teljesség felé
sem: a közvetlen, áttétek nélküli, a mondanívalóját gondolatokká és nem képekké
fogalmazó forma nem eléggé életteli; a .súlyos tartalom néhol fellengzősen hat.
s azok a képek, melyeket mégiscsak e különös műfajú próbába vegyít, íllusztrációk maradnak. Vajon miért nem sikerülhetett ebben a kötetben megvalósítani
azt, amit szándékozott? Hiszen a téma átélése nem kétséges: a Háromrészes ének,
Weöres korai remeke, a Medúza, a Fogak tornácán, az Elysium kötetek számos
verse ugyanezt a mondanivalót fejezi ki - tévedhetetlen hatással - igaz, hogy
töredékeiben, a teljes összefoglalás igénye nélkül. A teljesség felé azért áll távolabb tőlünk, mint Weöres többi kötete, mert a gondolatkör, melyet benne megfogalmaz, véges formákhoz, jelenségekhez szokott látásunk, az európai gondolkodás számára érzékelhetetlen. S ha mi, az olvasók képekben érzékelünk, mennyivel
inkább a költő - kiváltképpen Weöres, akinek költészete, ahogyan ezt legelső
verseitől kezdve megfigyelhettük, jellegzetesen képi, képekben fogant költészet.
Nem ellentéte ennek, hogy zenei értékekben is bővelkedik- és ezen nemcsak
verseinek ritrnus-bravúrjaít, sokszor táncos rttmikáját értjük, hanem nagy költeményei zenei építkezését is: a témák bemutatását, variációit, más hangnemre transzponált visszatérését. De ezek a témák is: egytől egyig képek. Legyen az.
Elveszített napernyő vegetatív képzuhataga, a Medeia, az Orpheus, Eurydiké, Hermes, vagy a Venus és Tanhuser mítoszából életre kelt dráma - a késői nagy versek drámaísága az egymás mellé állított képek feszültségéből fakad. A költő azt
írja le, amit vízióiban - készülő költeménye víziój ában - maga előtt .lát. A teljesség azonban - úgy, ahogyan azt idézett kötetében Weöres érzékeltetni próbálta: képekkel kifejezhetetlen. Láthatatlan.
Ennek a teljesség-filozófiának, melyet Hamvas Béla közvetítésével - vagy az ő
ihletésére - távol-keleti filozófiákból vett át a költő, [ellegzetes Vonása az, hogy
benne a teljesség egyben személytelenséget is jelent. Az európai költészet - mínt
az individualitásra épített kultúra kifejezője - alkalmatlan a személytelenség kifejezésére. Az európai költő alig-alig tudja kikapcsolniköltészetéből önmagát;
azok a modern versek, amelyekben ez mégis megvalósult. éppen ezért tűnnek
idegenszerűnek.

Weöres Sándornak, első köteteitől megfígyelhetően, nemcsak törekvése, hanem alkatából adódó költői tulajdonsága is "személytelensége". A kultúra, a kor,
az anyanyelv öröklött műveltségének hatása azonban elkerülhetetlen; mindezek
új és új formációkra késztetik, új és új álruhás személyesség felé hajlítják Iíráját. Az én, ha önmagától szabadulni kíván, idegen lények maszkját ölti fel vagy egyértelmúen, a másik lény teljes életművét, portréját megalkotva. mint a
Psyche-versek bravúrjában, vagy villódzó szerepcserékben, többnyire férfi és nő
egymáshoz forduló alakjaiban, Weöres jellegzetes én-váltó verseiben. A személytelenség kifejezése ugyanis - hacsak nem egy más személviség felvételével, álarcosan - tradicionálisabb formákat kíván a miénkénél. Gondoljunk csak a formáttartalmat szígorúan keretek közé záró japán haikura, a kínai és a japán dráma
kompozíciós kötöttségeire. Az európai költészet is - napjaink "személytelen Ií-
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rájának" periódusában - előszeretettel fordul az idézetek, a kultúra hagyományai
felé.
Weöres képi világa is, ott, ahol Iírája személytelenségét akarja hangsúlyozni, stilizált, önmaga által kialakított mitikus anyagból épült; ennek elemei: a jácintköves, sárkányl akta magasság, s az eltipratást, süllyedést megelevenítő alvilági képek majd minden alkotói korszakában felbukkannak.
A Salve Regina strófáiban az eddig ismert "hideg" mitológta a keresztény Mária-kuítusz hagyományos szimbólumaival egyesül. A végtelenség tudata a keresztény hit személyességébe olvad, s azt, Weöres világlátásának megtelelően, kozmikussá tágítja. A sugárzó rózsa a világmindenség égboltján ragyog, de a távoli
Istenanya-szimbólum, a világ, a világba-születes jelképe időnként gyöngéd leányalakot, a valóság álruhaját ölti magára. Weöres 'saját jelkép-rendszere, hajnalpalástos. sárkány-fogatos istennője, világvégi hegység-víziója, a Föld meggyalázásának baljós lakomája itt összefonódik a hagyományos. Mária-kultusz liturgiájával - s benne azzal az érzelmi töltéssel, mely ez utóbbit Weöres saját édesanyjának ernlékéhez kapcsolja. Az Anya és a fiatal nő víziója közti vibrálásból : "Mindnyája érez téged, Istenáldott I a kezdettől-való erős Anyát I a mindenütt
áramló ifjú Nőt" - lassan a keresztény ikonográfia Madonnája emelkedik ki.
Hatalmas jelkép Weöres költészetében, s ha sok mindenben nem is egyezik a
dogmatikus Mária-képpel, egyben, a legfontosabban, azonos vele: az emberi világ
és a transzcendencia metszőpontját, élet és halál kapuját jelzi. A középkor mísztikus rózsájától a barokk formák gazdagságán, a romantika bizarr látásmódján
át töretlen út vezet a Salve Reginában kifejezett teljességig:
Égi alakjaid közt múlt az éjjel,
hajnalban látom völgyi kertedet:
íme! csodás rózsabogy6 csúcsára
saját termő virága
ráforrt, nem hullva széjjel,
tavasz örök Rózsája integet,
természete könnyen megküzd a téllel:
kis földi testedet
nagy lényed áradása
magába foglalja és nincsen pusztulása.

A nő-alak, az istennő: hajnal és éjszaka, a jelenségek fátylába öltöző, s az,.
aki minden jelenség mélyén meghúzódik - és mínden jelenség fölé, mint teremtő szerelem magasodik: "Test, mely anyagi Szellem I s szellem, mely tiszta Test"
- a gyöngéd szerető és a gyermekét sirató anya a költő csaknem minden nagy
versében feltűnik. Weöres költészetének - e költészetnek, melynek a hagyományos, személyes szerelmes versek oly csekély hányadát alkotják - központi alakja, versteremtő géniusza a nő; szívárványos sugárzásként belőle indul ki az ötvenes évek mitíkus vers-lánca, később a Venus és Tanhuser, a Grádicsok énekének és a Stonehetuje ciklusnak istenanya-költészete.
Ki ez a rejtélyes, hol istennővé rnagasodó, hol törékeny, esendő leánnyá öszszehúzódó nő-alak?
Piciny vagy, Gyöngeségem
de parányabb a tér,
a sors, a lét: belé fátylad egy csücske fér.

Mit jelentenek felbukkanásai, mívé alakul bennük a költő, s mit mondanak el•.
akarva-akaratlanul legbensőbb titkaiból ?
"A földi szerelern megoszlott - írja Bori Imre, jelentős Weöres-tanulmányában - s mint láttuk, a női öl ,tengerszeme' tartja a legfőbb kapcsolatot a természettel, az éggel és a földdel, míg a férfi csonkasága a biológiai lét, a fiziológiai képzetek felé mutat. Weöres verseiben ez a csonka férfimozzanat egyfelől a
nő utáni vágyban nyilatkozik meg, másfelől a nővé-válás dalait szüli."
Nem akarjuk most a "nővé-válás dalainak" minden vonatkozását felsorolni.
Ezekben a versekben a nő nemcsak a természet képeiben testet öltő Föld-anya,
élet-halál úrnője, hanem az énnek földi, mennybélí, sőt alvilági kiegészítője is:
nagysága mellett a kicsiny, esettségében a védelmet adó, erejében a gyöngédség:
anya, gyermek, szerető, Weöres költészetének legmagasabb régióiban az "én" női
'alakban szólal meg - a vágy helyére a sohasem-lehetséges beteljesülés, a nővé-·
válás káprázata lép.
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A férfi-nő versek legteljesebb alakja a Weöres egész költői univerzumát ma.gába foglaló Salve Regina. Benne az átlépés rejtettebb, költőileg a nagy mítíkus
verseknél is bonyolultabb, finomabb megoldású, Azokban az átlépés direkt: a
költő női alakban szólal meg; bennük az "én"-ben feszülő dráma különböző szerel;>ekben kap hangot, Itt a különállás végigkövethető. s a megszólító és a megszoIított viszonya a másik, az istennő változásán mérhető - ő, aki egyszerre lát:szik, létezik kint és bent, aki egyszerre halandó és örökéletű: a költő kivetített
"animája" - de misztikus hagyomány szerint az Isten-anya: képe minden anyának, az anyaságnak. Ami életre hívta, nemcsak a költő lelkéből: minden emberéből fakad. A Salve Regina Királynője a férfi-nő kapcsolat minden lehetőséget végighordozza, mint lassan elforduló, új meg új fénybe boruló csillagkép - de legfontosabb - mindennél fontosabb [ellemzője: anyasága.
"Ezentúl hadd maradjak közeledben" - ezzel a megindító, gyermeki sóvárgással kezdődik a költemény, s talán sehol, Weöres Sándor egyetlen más versében sem szólal meg ilyen nyiltan, ilyen fájdalmasan az anyával újra egyesülni
vágyó, benne újjászületni és vele halni kíváno gyermek. "Bár fátylad elmúlását
nem ígéred" - mintha az álorcás lét megszűntét e látomástól remélhetné a költő. Csak káprázat a világ: háromszor tűnik fel a versben a Maya-fátyol, az átlengő hab-áradat, a buberékba zárt életek képe. De e látszat-lét megszűnését,
legalábbis itt, a költemény elején még nem is kívánja a költő: mert az anyag,
.amíg anyag, az is akar maradni: az "én" önmaga feláldozásának árán nehezen
válik meg földi ruháitól:
oltári áldozat
a bokákra:
eleven álruhák megszentelt láng halála.
gyűrűzik

A formák fátylába öltözött világ, talán éppen a női-anyai lény védő szárnyai alatt otthont és meghittséget is jelent. A sötétség nemcsak a mélyre húzódó
.alvílágí erőket, hanem az anyai védettség ősállapotát is felidézi:
félek, Anyám! jóságod nappalától,
oly ketiuessé szőtted az éjs"akát
irgalmad illatából:
az űr nagysága, fénye
összehúzódva bújt élő szirmok közé be. .
Zord átkelő-hely Fiad birodalma,
mégis otthon, mert orsód otthona:
t"átyladban tompul a fagy és a hév,
ujjadtól cseng az év,
néz, bár nem lát, ,az alma;

De e lét-előtti, lét-alatti anyai sötétnek, az anyagba-merülésnek rögtön megjelenik az ellentéte: az anyag-feletti, anyagtalan sugárzás:
Most kő-asztalt terít a pírkadat
és hív megfoghatatlan lakomára
a semminek látszó első sugár,
.~ föld, ég, látóhatár
elpattant foglalat,
át habzik rajta Ékességed árja,
s a tönk anyag e tündöklés alatt
mély forrását kitárja:
telt szerelem-pohár,
fölötte lengsz, nyitott szárnyú [ehér madár.

A váltás, anyagi es anyagtalan, nagy és kicsiny, anya és gyermek közt egyre
rgyorsabban, áttekinthetetlenebbül pereg: a lét számlálhatatlanul sok alakját, a kint és
bent egyszerre létezőt idézve: "Élő tested falként körülövez / bízonytalan-messze,
rmégís húsomban". A vers végefelé a kint és bent már végképpen összeolvad, a
"tőlem vedd el külön sorsomat / mihelyt méltó leszek rá: nem kívánom" a gon-doskodó Anya halálába torkollik:
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Utolsó piUantásod iszonyat,
a zöld-szikrájú szerető sötét szem
tompán dermed borostyánkő-homályba,
nincs többé fénye,. lángja,
nem óv, nem kér, nem ad,
villáma megfagy a szempilla-résben,
s minden kerted, gyümölcsöd széthasad
a földön és az égen,
végső kaput kitárva
elhunysz gyámoltadért: a mindenség halála.

Az, amí ezután jön, az utolsó versszak, nemcsak Weöres költészetének csúcsa,
hanem filozófiájának is végpontja. Innen már nincs tovább: a míndenség végén,..
a 'semmi partjain állunk:
A tiszta reggel rém-látás az éjnek,
homlokod íve űr a félhomálynak,
ahol vonulnak vértes századok

A mindenség istennője tehát: maga a homály. "Sötét és semmi voltak: én
valék! kietlen, csendes, lény-nem-Iakta Éj / és a világot szültem gyermekűl" idézhetnénk Vörösmartyt, A századok öntudatlanul, fényét sem ismerve: "Mellükön
címered, de rád se néznek" - benne vonulnak: a tiszta reggel ára: az ő halála.
A Személyesnek halála: az anyáé, a' gyermeké, a nőé. A Salve Reginában Weöres bevallja, megfogalmazza az anyaghoz kötöttséget, és azt, hogy felszabadulása
csak az anyagtól elszakadottan lehetséges. De egyben bevallja, elárulja e felszabadulás lehetetlenségét is: e vers minden sora, minden képe az anyag, a személyesség szükségletéről beszél. Kétértelműsége feloldhatatlan.
Ahogyan feloldhatatlan - és mégis lenyűgözően megragadó - az utolsó három sor paradoxona:
ki szebb vagy, mint ha szárnyad
forrás fölött lobog
s mint tartó fonalad szövői, csillagok.

Kinél vagy szebb? Forrás felett lobogó önmagadnál. az alád rendelt és sorsodat szövö csillagoknál - a földi létnél. Mintha a múlt a jövő elé szaladna, a
rész eltakarná az egészet - mert ki az, aki szebb lehet önmagánál? Csak a folytonos változás, a személytelen én, az anyagban láthatóvá lett anyagtalanság.

WEÖRES SÁNDOR VERSE
E~eréves E8~tergo m

A hajdani királyi székhely,
ódon Esztergom tekint aDunára ;
körülötte, dombok komoly redői,
fodros-hullámos királyi palástja.
Esőzzön áldás, simuljon béke
Bakócz Tamás és Babits városára ...
Nagy a múltja, legyen a jövője
tartós, szilárd, mint Süttő márványa.
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B. K/SS tVA

AZ ÉLŐ BA UHA US
a

Míg
hajlékok nem jók,
semmi egyéb sem lehet jó•.
Rusk'in

Az európai országokban különböző időben lezajlott ipari forradalom következtében a termelés módja gyökeresen megváltozott. Az élet üteme felgyorsulni látszott, az igények rohamosan változtak, a termékek viszonylag olcsóbbak lettek.
Az indusztrializmus elterjedése derékba törte a kézrnűípar termékeinek hagyományos formai fejlődését is. Az ekkor készült gyártmányole esztétikai színvonala erős visszaesést mutat a korábbi tömeghasználati cikkekhez képest. A gépi
előáll ítású tárgyak nagy részét is a történelmi stílusokat utánzó, vagy ízléstelenül
cikornyás díszítéssei halmozták el, megmámorosodván az új munkaeszköz ismeretlen lehetőségeitől és még nem találván meg az új technikai követelményeknek
megfelelő formanyelvet. A szériában gyártott tárgyak főúri berendezések pompás,
külsejét akarták követni. Ez volt az a kor, amikor a reneszánsz palotahomlokzatok mögött szobakonyhás tömeglakások húzódtak meg.
A szépség és hasznosság között váratlan szakadék támadt, mely eltávolította .
egymástól az alkotót és a befogadót. E válságból a kivezető utat sok művész és
művészcsoport kereste különíéle módon. Az angol praeraffaeliták a .kézműípar;
újrafelvirágoztatásával és tekintélyének helyreállításával szerették volna áthidaini
a művészet és közönség közöttí távolságot. Úgy vélték, a gyáripar az embert is
géppé alakította és "eleven körzővé" tette.
A gép kezdetben károkat okozott a tárgyformálás művészetének, egészen addig,
míg fel nem ismerték lényegát és meg nem tanulták, hogyan lehet a szükségből
erényt kovácsolni. A termelési feltételek és az igények adottak voltak, csupán a
hangsúlyt kellett megváltoztatni és értelmetlen külsőségek helyett a szerkezeti
funkcióból adódó követelményekre figyelni.
A gépi termelés igazi lehetőségeinek elismeréséért a század első évtizedében
a "Werkbund" mozgalom tette az első lépéseket. Mesterei, művészeí gyakorlati
munkával, írásokkal, neveléssel járultak hozzá a XX. századi tárgyformálás megalapozásához. Németországban Muthesius, Peter Behrens, Ausztriában Adolf Loos,.
Otto Wagner és mások kezdeményezésére a gép- szellemének megfelelő alkotói módszert akartak teremteni és ezzel aktuális kérdések sorát vetették fel. A Werkbundokhoz hasonló alkotóközösségek Angliában és Svédországban is alakultak. Munkájukhoz a kiindulást az igényekben keresték, így csakhamar előtérbe kerűlt a
társadalom egyik legégetőbb gondja, a lakáskérdés, és vele együtt az ember környezet alakításának szárnos problémája.
A művészet más területein is megtört a fejlődés látszólag folyamatos íve. Az
ember a természettudomány és a technika bűvöletének vonzásában másként közeIített a valósághoz. Úgy érezte, hogy a kifejezés korszerűbb formáit kell kutatnia.
A formakeresések elindították az izmusok áradatát. A kutatás, a lázadás áthatotta a művészet egészét. Ez a felgyorsult tempó csak nehezítette a tájékozódást,
a kbntaktus kiépülésének lehetőséget, pedig' a kifejezés megfelelőbb formáinak keresése mögött a közönség és művészet egymáshoz való közelitésének igénye is ott
feszült.
\
. Az első világháború után sokkal fokozottabban előtérbe kerültek a mavészetben a társadalom demokratikus igényei, a tömegek esztétikai szükségleteinek kielégítését célzó törekvések és ezzel együtt az emberi környezet harmonikus alakításának vágya. Elérkezett az idő a korszerü termelési eljárások tapasztalatainak összegzésére. Központi szerepet kapott az "építés" gondolata.
A kor táptalajt szolgáltatott a sokféle irányból egy közös cél felé törekvő
gyökereknék. Ez a társadalmi hatás hívta életre 1919-ben Németországban' a
Bauhatist. Alapítója Walter Gropius volt, az ekkor már ismert, sőt elismert építész, aki egyesítette Weimar két főiskoláját, az iparművészeti és képzőművészeti
akadérmát. Tudatos programmal indult, le akarta dönteni a művészet és kézmű
vesség közé emelt korlátokat, mivel felismerte, hogy nincs lényeges különbség a
kettő közott. Alkotó gárdát akart nevelni, olyat, amelynek tagjai képesek közös
munkával a társadalom minden tagjához eljuttatni a művészetet s emel a mű
vészettel magára az emberre hatni, a jövő émbertípusát alakítani. "A" magot a
I
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modern idők festőinek a konstruktiv gondolatra való ráébredése szolgáltatta ...
Ök alakították ki a művészi tér, a színek és formák filozófiáját. Úgy képzeltem,
hogy kezdetben a festőkbiztosítanák az építő elvet." (W. Gropius a Bauhausról,
Nagyvilág" 1971/1. 108-112. old.)
Az oktatásban a gyakorlat szokatlanul fontos szerepet kapott. Az "előta
nulmány" ideje alatt a tanulók szabadon kísérletezhettek a legváltozatosabb
.anyagokkal, hogy felfedezzék azoknak rejtett tulajdonságait. Ezt az időszakot követte a műhely- és formatanulmány. A műhelyekben a gyakorlat elmélyítése mel.Iett a művészeti szempontok iparban való érvényesítése volt a cél. A formatanulmány . elméleti képzést adott, a helyes' megfigyelés, látásmód elsajátítására, a tervezés és komponálás alapelveinek ismeretére nevelt. Három év után a növendékek
segédlevelet kaptak. Ezután csak a legtehetségesebbek folytatták a munkát, hogy
megszerezzék a Bauhaus mesterlevelét.
A Bauhaus eszméje - különösen a kezdeti időszakban - nem nélkülözött
romantikus, utópisztikus vonásokat. "Minden fantasztikus álpróféta számára tárva nyitva állott. Abrándos kollektivizmusának ködében a legbogarasabb. legkü.Iöncködőbb szekták tenyészhettek." (Kállai Ernő: Bauhauspedagógía, Bauhausépítészet. Tér és Forma. 1928. I. 8.) De oktatási módszere, szándékainak társadalmi
megalapozottsága a Bauhaust túljuttatta a kezdeti nehézségeken. Képzési alapelve volt, hogy' gondolkodni tanított, így a "szellemi és mesterségbeli vállalkozó
kedv tréningje" tudott maradni. Tömegigényt akart kielégíteni; felismerte, hogy
a lakás éppúgy tömegszükségleti cikk, mínt a legegyszerűbb használati tárgy. A
legkisebb' tárgyaktólaz épület, sőt lakónegyed .tervezéséig érvényesülő egységes
.alakításí módszer. kimunkálásán fáradoztak, felismerték, hogy a megformálásnál minden részletnek azonos hangsúlyt kell kapnia.
.
A . gyakorlat szerepének kiemelése könnyenfulladhatott volna formalisztikus
ügyeskedésekbe vagy egyoldalú funkcionalizmusba. A mesterek és elsősorban az
alapító Gropius időben felismerték ezeket a veszélyeket. "Az építészeti kultúra
előfeltétele a kultúrélet ... írja - A szabatesságra és egységre való törekvés
a gyengék számára a ,halott rend' veszélyét hordozza magában. A lélek megfullad a mechanizmus számokkal-jelekkel élő világában, ha nem táplálkozik állan·dóan tudatalatti forrásból. Ilyen eltévelyedésektől csak tág életbázis. az ember
tényleges, átfogó műveltsége menthet meg, függetlenül különleges adottságaitól."
(W. Gropius: Új építészeti elv. Innendekoration, 1925.)
Mellette Kandinszkij szerepe volt kiemelkedő, aki elméleti és művészí tevékenységével, ernberi-pedagógust magatartásával egyaránt példát tudott mutatni.
-Gazdagította a Bauhaus eszmeíségét bensőségesen lírai művészetével, színek szimbolikus tartalmának, zenei .harmóníájának keresésével, s mindennek a térrel, architektúrával való összekapcsolásával. Érdekes példája törekvéseinek Musszorgszkíj
Egy kiállítás képei című művének előadása, melyhez 16 nagyméretű pannót festett, ezek az előadás alatt váltották egymást. Közben két táncbetétet is beiktattak. A programadásban óriási volt Moholy Nagy Laszló hatása, aki szinte minden
rnűvészeti ágban és technikában otthonosan mozgott, a festészettől a filmig, a
·színpadtól a plasztikáig mindennel kísérletezett.
A képzés a művészet minden ágára kiterjedt. Bizonyítja ezt az 1923-as weimari kiállítás, mely már a teljes konszolidáció képét mutatja. A kiállításra a
"Bauhaus-munkák dokumentációját tartalmazó albumot adtak ki, melyet új tipográfiai el járással Moholy Nagy László, Herbert Bayer, Joost Smidt és Josef
Albers állítottak össze. A kiállítást gazdag zenei és színhází program kísérte.
A színpaddal a Bauhaus különösen sokat foglalkozott. Moholy Nagy László egy
1930-ban az Az Est-ben megjelent interjúban így vallott erről: "Már 1920-ban
· együtt dolgoztam Piscatorral. Egy Upton Sinclair darabot hoztunk színre. O rendezte, én építettem fel a színpadot és a díszleteket ... Úgyszólván csak fényhatá· sokkal dolgoztam. maguk a díszletek csak konstrukció-vázak voltak, amelyek a
különböző . kifejező fényhatásokat lehetővé tették. 150 ezer watt fénnyel dolgoztam
egy előadáson."
Bár foglalköztak dramaturgiával, koreográfíával, fényképezéssel, filmmel, mindenféle hagyományos iparművészeti ággal, de a legfőbb cél mégis az építés és az
építészet volt. Az építész rnunkáját, aki összehangolóra a műszakí, gazdasági, mű
vészi lehetőségeknek és feltételeknek, magasszintű organizációs feladatnak tekintették. Ez az alapkoncepció változatlan maradt a dessaui évek alatt is (1925-1932),
majd a Grópiust követő két másik igazgató, Hannes Meyer (1928-30) és Mies van
der Rohe' (1930-33-ig) vezetése alatt, egészen az iskola berlini megszüntetéséig
(l9g3). Nem építészeti stílust akartak teremteni. Minden feladatot elfogulatlanul,
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közvetlenül a követelményekből kiindulva akartak megoldani. Az izmusok eredményein kívül a népi építészet és a népművészet tanulságait is felhasználták. A
népi építészetben tisztelték, hogy. "mentes az előző korok szokásos építőművé
szetének erőltetett hiúságától. A fejlődés folyamatának ismeretében nem akarjuk azt, hogy ami mai megváltozott feladatainkat, eszközeinket és módszereinket
túlhaladott formákban fejezzük ki." (Breuer Marcell előadása Zürich-ben 1934.
IV. 27-én a "Schweizerischer_Werkbund" előtt. Tér és Forma 1935. 27. oldal.)
De őrizkedtek a minden áron való újatakarástól is. A realitások világában kívántak maradni, a kor szellemét akarták megérteni. Világos volt előttük, hogy a
racionalizmus csak egyik oldala a megoldandó feladatoknak. Tudták, hogy hasznosság, funkció kielégítésén nem csupán külső szükségletek, hígiéniai kényelmi
berendezések értendők, hanem belső, pszichikai-szellemi igények kielégítése is.
"Az építőművészet megszabadítása a dekorációk Iim-Iomától, a föleszmélés az egyes
építészeti elemek igazi hivatására, a gazdaságos megoldások keresése csak a materiális oldala az alakító folyamatnak. Sokkal fontosabb az a szellemi teljesítmény,
amely az építészi teremtő tevékenység által új térbeli víziót valósít meg." (Az
új építészet mérIege. Prof. Dr. Ing. he. Walter Gropius előadása 1934. II. 5-én Budapesten. Tér és Forma. 1934. 69. oldal). Az emberi természet mágikus-irracionális komponenseinek és a technikai materialisztikus erők faktorainak harmonikus egyensúlyát akarták művészetükkel megteremteni. Tulajdonképpen nem esztétikai hatás elérésére törekedtek, művészetük hatása Breuer szóhasználatával élve "pszichofizikai".
A Bauhaus nem stiláris útmutatást adott, nyitott oktatási rendszere bizonyos alapelveket rögzített, hogy céljait a tanítványok munkája által győzelemre
juttathassa. Működésének időtartama mindössze 14 esztendő volt. Negyven évvel
ezelőtt, 1933-ban a nácik mint az "elfajzott művészet" iskoláját szüntették meg.
A mcsterek és tanítványok szétszóródtak az egész világon, de a Bauhaus szelleme eleven és folytatható maradt.
Tények bizonyítják, hogy kapuit harminc évvel ezelőtt nem sikerült bezárni. Chícagóban, a 30-as évek végén Moholy Nagy László vezetése alatt alakuló
New-Bauhaus, a Gropius által 1945-ben kezdeményezett TAC (The Architects
Collaborative), a La Sarráz-ban megalakult CIAM (Congrés Internacionaux d'Architekture Moderne 1928-51-ig), s egyénileg és közösen tevékenykedő művészek és
építészek követik ma is céljait, dolgoznak és tanítanak a Bauhaus szellemében.
A XX. század a technika kora. Az alkotó ember méltó módon akkor nézhet szembe a jelennel. ha megkísérli megoldani a kor által kijelölt feladatokat.
Ennek a szembenézésnek egyik formája: élni a valóság adta lehetőségekkel. A
művészetnek minden korban célja volt az általános szükségletek kielégítése. Úgy
tűnik, hogy századunkban a művészet és a befogadók, az alkotók és a közönség
viszonyának helyreállításáért az építészek tették a legtöbbet. Ennek az építész
nemzedéknek derékhada a Bauhausban nevelődött. Közöttük számos magyar is
tanult és tanított, és lett az egyetemes művészet alakítója. Közülük a legkiemelkedőbb Breuer Marcell, Moholy Nagy László, Molnár Farkas munkássága.
A Bauhaus iskola- és műhely-jellege, valamint működésének rövid időtar
tama kevés alkalmat adott a tényleges alkotómunkára. Jelentősége eszméinek életképességében, pedagógiai módszerének ma is érvényes voltában rejlik. Nem akadémia volt, hanem alkotóközösség, méghozzá olyan, amelyik meg tudta valósítani
a gyakorlat és elmélet egységét. Azért sikerülhetett ez, mert fő követelménye a
kor igényeinek szolgálata volt. A hagyományhoz való kapcsolata is ebben manifesztálódott. Ervényességét, elévülhetetlenségét biztosítja, hogy az alkotómunka
eredményét a közösség számára, mínden egyes ember számára hozzáférhetővé
akarta tenni. Ily módon szerette volna a művészet által az embert és a jövőt alakítani. Hatása az egész világon elterjedt, s ma már építészetről, képzőművészet
ről nem beszélhetünk említése nélkül. De ahhoz, hogy a művészet valóban mindenkihez eljusson, s jelen lehessen mindennapi életünkben, hosszú utat kell még
megtennünk. Terjedését, megvalósulását nem elég csak korszeru szernléletű mű
vészek képzésével segíteni. Alapelveiket érvényesíteni kellene az általános, mindenkire kiterjedő művészeti nevelésben is, hogy az új művészet valóban társadalmi igényt elégíthesserr ki, hogy az alkotó és befogadó között újra valóságos
kapcsolat jöhessen létre. "Ilyen alapról a tehetséges egyén mindig meg fogja találni személyes, teremtő interpretációját, de a művészeknek és a közönségnek az
általános érvényű módszer ugyanazon feltételezéséről kell indulniok, ha el akarjuk
érni, hogy az alkotó készséges befogadó képességű közönségre számíthasson."
(Walter Gropius felszólalása 1961-ben a Royal Society of Arts ülésén.)
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RICHARD PETZOLDT

HEINRICH SCHÜTZ (1585-1672)
Schütz óriási zenei súlyát már a kortársak is felismerték és elismerték. Schütz,
kapcsolatban állt kora valamennyi jelentős zeneszerzőjével, így a lipcsei Tamástemplom karnagyával, Johannes Hermann Scheinnel, a hallei Samuel Scheídttel,
és Michael Praetoríusszal, aki Wolfenbüttelben volt egyházi karnagy. Neves muzsíkusok ajánlották neki műveiket, mint a Drezdában Schütz mellett működő
olasz Bontempí, ahogy azt zeneszerzőí tankönyvének ajánlása is bizonyítja: "Vive
nobilissime, praeexcel.lentíssirne, íngeniosíssirne ..." Schütz éber figyelemmel kísérte kora irodalmi mozgalmaí t is. Martin Opitzhoz és más korabeli költőkhöz baráti kapcsolatok fűzték. Városok, fejedelmek fordultak hozzá tanácsért, hogy kit
nevezzenek ki orgonistának vagy karmesternek. A dán király udvarába hívta,
mint kora. páratlan tehetségű zenei alkotóművészét, Drezdai sírkövére pedig ezt
véstélc "Itt nyugszik Henricus Sagittaríus, századunk legkitűnőbb zeneművésze,
aki nemcsak a külföldnek volt öröme, hanem a németségnek is szemefénye." Schütz
nemcsak rnint nagyszerű művek szerzője volt szemefénye Németországnak, hanem
mint ösztönzője éiS irányítój a is a korabeli német zeneéletnek. A harmincéves háború kegyetlen évtizedeiben és a háború utáni nem kevésbé súlyos időkben nemcsak a zene útján emelte fel a szavát és segítette az eszmélést, hanem - mirrt
ahogy egyetlen más karmester se tette akkoriban - levelekben kért anyagi segítséget az ínségbe jutott zenészek számára. Sokszor lemondott saját [övedelméről, hogy másoknak adhassa. Kevés kortársnak volt ilyen szociális érzéke.
Habár műveit halála után elfeledték és képzési idejükben Bach és Handel
sem támaszkodtak rá, hatása ebben a korszakban is folytatódott. Megmutatkozott
ez az általa kialakított· zenei nyelvezet ben, az áthagyományozott kántort hálózatban és a zenélő közösségekben, Ezek tartották fenn a német polgári zenélés
magas színvonalát továbbra is. Nem véletlen tehát, hogy a XIX. század első felében feltámadó Bach-kultusz idején Schütz jelentőségére is ráeszméltek. C. Winterfels például Gabrieli és 100m című könyvében (1834) Schützöt Gabrieli legíelentösebb tanítványaként méltatja, és emléke feltámasztását szorgalmazza, Spitta;
a, híres német zenetudós Schützről írott könyvének megjelenésével egyidőben mű
veinek összkiadását is tervezi. Ilyen ébresztesek után kezdték a német polgári és
humanisztikus műkedvelők játszani műveit az első világháború után. Oroszlánrésze volt feltámasztásában a drezdai Kreuz-Chor feledhetetlen karnagyának
Maurersbergernek (1889-1971), aki ha nem is egyenes utóda, de törvényes örökösevolt a nagy Schütznek a német zenekultúra e fontos posztján. A fasizmus szétzúzása után Schütz műveit a Kreuz-Chor és Maurersberger számtalan koncert,
utazás, rádióadás és lemezfelvétel útján népszerűsítette.
Miben vált ki Schütz alkotói munkássága kora kántor- és karmes:terzenéjéből? Kétségtelen, hogy kortársai, Praetorius, Schein és Scheidt átlagon felüli muzsikusok voltak. Valami többnek, rendkívülinek kellett tehát lennie Schützben,
ami őt a német zeneéletben föléjük emelte. A korszak, amibe beleszületett. egymást keresztező politikai és gazdasági tendenciák bélyegét viselte magán. Akkor
dúlt a politikai okokból kirobbant harmincéves háboru. A parasztokkal és a polgárokkal együtt a művészek is szenvedtek, Már 1623-ban H. Schein is felpanaszolja a helyzetet, Schütz pedig huszonnégy év múlva a Symphonia Sacrae II. kötetének előszavában majdnem azonos szavakkal így fakad ki: "Szer-etett hazánkban tovább dúl a háboru, ami sem a zenének, sem a többi szabad művészetnek
nincs hasznára ..." Mégis, sőt talán éppen ezért adott a zene és a költészet erőt
az embereknek a végtelen szenvedések elviselésére.
Schütz a zene területén vitte végbe azt, amire kora legjelesebb költői, Opitz,
Flemtna és Grynhius törekedtek: hogy a német hagyományokból és a korabeli költészet új elemei ből szerves egységet kovácsol ; anak. Sikerült is nekik. Ezt nevezzük a német polgári kultúra kezdetének. Figyelemre méltó, hogy ezekben a törekvésf'Jkb",n esvrészt szoros személyí kapcsolat fűzte Schützöt Opitz, Buchner és Ziezler költőkhöz. akik elméletileg is behatóan foglalkoztak a német nyelv problémáival : másrészt Schütz két ízben Olaszorszávban íárt, ahol zenei ösztönzéseket
kerO'lott. El~·ő úti a alkalmával Gabrielivel. a XVI. század végének és XVII. század
f'l oiF>nek leg;elentősebb zeneszerzőiével találkozott Velencében. Ott ismerte meg a
Sz--nt Márk-templom belső erkélyrendszerén ikífejlődött, többkorusos és zenekaros
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felelgető,

"conceT'tante" stílust. Második útja alkalmával ugyancsak Velencében,
Monteverdit ismerte meg, aki Gabrieli gyakorlatát saját dús hangfelületeiénekbeszéd (recitativo) behozásaval és a zenei kifejezés mélységével egéki. Ezeket a becses tapasztalatokat olvasztotta .be Schütz a korabeli német
és uralkodva minden eszközön, különösen öregkorában alkotott' olyan érett
remekműveket, amelyek párjukat ritkttják.
Schütz maga is tudatában volt összegező és egységesítő törekvéseinek. Már
Cantiones Sacrae círnű kötetének (1625) ajánlásában írja, hogy itt kiadott darabjaiban "... részben a régi, részben az új komponálásí stílust követi",
A gyakran hangoztatott zenei "nyelvezet" kifejezést Schützre átfogóan lehet
alkalmazni. A bibliából vagy költőktől vett szöveget nem madrigálosan aláfestő
zenével oldja meg, hanem tartalmilag mélyen átérzett zene kerül elénk, s ez az,
ami Schützöt messzire kortársai fölé emeli, és a mai hallgatósághoz is közelhozza.
Tehát nemcsak külső, szemléletes zenei motívumokkal festi alá a panaszt, a remegést, a síetést, vagy a nyugalmat, esetleg más érzelmeket, például a fájdalom
hatását éles disszonanciákkal ; hanem különleges schützí melódiavezetéssel és
harmóniákkal mutatja meg a szöveg tartalmának benső igazságát. Dallamai beszédesek, mert a szó értelmét zenei jelképekben adják vissza, és ezek a későbbi
merev ütemsémákba még nem szorítva, szabadon követik a szöveg benső rnetrumát. így tükrözi hűen Schütz az emberi érzéseket. Ki tudná szebben megragadn}
a gyász hangulatát. mint ő a Boldogok a holtak című híres motettában? Vagy a
kínos lesújtottság érzését, ami a Saul, Saul. miért üldözöl engem? című többkorusos
motettából csendül ki? Hát még a Feltámadási. történet és a Karácsonyi történet
éles jellemzésű epizódjai!.,.
Ha Schütz zenei realízmusától, azaz a XVII. századból fejlődési vonalat húzunk, elérünk a következő évszázad nagy mestereíhez, Nyelvünk Luther erőteljes
és képgazdag bibliafordításában nagyot lendült, hatott az új olasz stílus, a monodia, itt volt az új szókincs és a belső tartalmat tükröző zenei nyelvezet. Mindez
Schütz művészetéberr- jelentkezik először teljes pompájában, és mínden műfajban.
Sajnos a háborús pusztítások következtében csak egyházi műveí maradtak fenn,
világi zenéje és ünnepi alkalmakra írt műveí megsemmisültek. O írta a Dafnet, az
első német nyeívű operát, amit látatlanban is a XVII. század legfontosabb színpadi
zenéjének kell tartanunk. Ha Schütz .Jcönnyű" zeneszerző, írhatott volna "olaszos"
madrigáljaí után olasz stílű operákat is, hisren Velencében Gabrieli után megismerte Monteverdi alkotásait. Alkalma is lett volna rá a német fejedelmi udvarok
sok-sok esküvője kapcsán, s ha történetesen a honfitárs Opitzhoz fordul szövegért,
bizonyára rnűvészí felelősséget érzett volna a német szöveg megzenésítése miatt;
egyben forradalmi tett lett volna a német udvarok Idegen-írnádata ellen,.. Még
életében bekövetkezett, hogy a melléje rendelt két olasz karmester, Peranda és
Bontempí az ő Datne-témáját német nyelven dolgozták fel újra, persze más stílusban. Valószínű, hogy Theile, az első német polgári opera szerzője színtén Schütz
tanítványa volt. Stílusán ez meg is érződik.
Schütz szokatlanul erős és messzire tekintő személyíség volt. Eletművét, amelyet harminchárom évig békében, majd a harmincéves háború. idején és az azt
követő huszonnégy ínséges esztendőben teremtett, csak úgy érthetjük meg igazán,
ha teljes egészében a XVII. századba helyezzük. Tudományos kiképzését Kassolben kezdte és Marburgban folytatta. Fejlődésére ez a két város nagy hatással volt.
Itt nem nyomták el annyira a polgárság művészi törekvéseit, mint más fejedelmi székhelyeken az ott uralkodó udvari művészek. Hessen-Kassal környékén bizonyos kálvini és haladó polgári szellem volt az irányadó. Schütz .már a családban polgári öntudatban nevelkedett. Szétáaazó szászországi rokonságú, tiszteletre méltó polgári családból származott. A család okos és kítartó munkával jólétet
teremtett magának. Tagjai Nürnbergben és Chemnitzben városi tanácsnokok és
polgármesterele voltak. Innen került Schütz a marburgi egyetemre, ahol polgári
öntudatában még jobban megerősödött. Kasseiben zeneileg is fejlődött. Ottani mesterei, éppen a kezdő években. a legjobb zenészek, oraontsták és karmesterek voltak, azok ösztönözték és oktatták a legjobb színvonalon.
Nagy fordulat volt életében, amikor mint kezdő marburgi joghallgató őrgró
fi ösztöndíjat kapott, hogy egy évig Velencében képezze magát tovább. Ezt az
évet apja anyagi támogatásával még egy _ évvel megtoldotta. Gabrieli haláláig.
Szerétett mestere, Gabrieli végrendeletileg még értékes gyűrűt hagyományozott
kedves tanítványára, Schützre, Hazatérése után karmester lett a drezdai udvarnál.
a nagy
vel, az
szítette
zenébe,
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Itt is, mint míndenűtt újabb kapcsolatokat teremtett, hatott és ösztönzött. 1628-baJll
újra Olaszországba utazott. Jelentős volt még három koppenhágaí útja, ahová
hosszabb-rövidebb időre elmenekült a mostoha német zeneéletből. Koppennágában
sem mulasztotta el, hogy neves muzsíkusokkal iés költőkkel teremtsen kapcsolatokat és így világképét kíszélesítse,
Hátrahagyott műveít éppen utazásai szerint lehet legjobban rendezni. Jellegzetesnek tekinthetjük Kis egyházi koncertek círnű kötetét, amely a XVII. századbeli
szomorú állapotokat tükrözi. Csupa kevés szólamú darab van benne. Háború volt,
az emberek elszéledtek. nem voltak énekesek, de már az olaszoktól tanuirt rnonodia (egyszólamú ének kísérettel) is hatott. Az Egyházi kóruszene című kötetének
előszavában, amelyet 1648-baJIl Lipcse város tanácsához intézett, céloz az akkori
idők nehézségeire. ,Jelzi, hogy gyűjteményét a Tamás-templom kórusának szánta,
amely a háborús nehézségek ellenére megmaradt élő zenei központnak.
Kapunk-e valaha teljes képet Schützről. rnint emberről és, mint zeneszerzőről.
akinek műveit innen-onnan kell összeszedni és mínduntalan kiegészíteni? Csak
néhány hagyományos arckép maradt a rnesterről, és még kevesebb eredeti kézirata.
Az udvari kancelláriákmak azonban sokat köszönhetünk. mert megőrizték leveleit
és beadványait. Ezekből látjuk, mílyen erős és öntudatos egyéniség volt, s mily
magasra emelkedett a polgári sorból. Különösen öregkori, őszhajú arcképén látszik a megvíseltség, a nehéz idők nyoma, de sehol sem fedezhetjük fel rajta a
letörtséget, a pesszimízmust, pedig a gyászból eléggé kijutott Schütznek. Szeretett felesége rövid, boldog házasélet után elhunyt, és két lánya is hamarosan
meghalt. Kezeírását vizsgálva, nem is kell hozzá különösebb grafológusí képesség,
hogy megállapítsuk. mílyen határozottak a vonásai: akárcsak az ember, aki papírra
vetette őket.
OTTÚ FERENC fordítása

DÉVÉNYI IVÁN

PABLO PICASSO (1881-1973)
Picasso a modern rnúvészet legmélyebb látnoka és
legnagyobb forma teremtő géniusza.
(Kállai Ernő)

Ez év áprilisában - élete 92-ik esztendejében - meghalt Pablo Picasso, "a
jelenkor művészetének legkiemelkedőbb alakja" (Apollinaire), a Vasaló nő, az
Avignoni kisasszonyok, a Három muzsikus, a Guernica, a Csendélet ökörkoponyával (és sok-sok más nagyszerű mű) festője, szobrok, kerámiák, kollázsok, díszlettervek, könyvillusztrácíók, Iítográfíák, rézkarcok, egyedi grafikák ezreinek alkotója, az antifasiszta és demokratikus társadalmi mozgalmakban tevékenyen részt
vevő közéleti ember.
Szinte áttekinthetetlenü1 gazdag munkásság áról monográfíák, disszertációk és
tanulmányok hosszú sora íródott; a publikációknak - amelyek "kék", "rózsaszín",
negroid, kubísta, klasszikus, szürrealísta és egyéb étape-jairól szólanak - könyvtárnyi a mennyisége ; a mester próteuszi művészetével foglalkozó szerzők között
ott találjuk Max Jacobot és André Bretont, Jean Coeteau-t és Jean Cassou-t,
Ilja Ehrenburgot és Stephen Spendert, Eluard-t és Aragont, Kassák Lajost és
Kállai Ernőt.
Picasso a művészettörténet szerenesés sorsú alkotói közé tartozott: már fiatalon- tekintélyre, megbecsülésre tett szert, és a korai artista-kompozíciókkal elért
sikerek védőpajzsa alatt - anyagi és művészi függetlensége birtokában - győztesen
tudta megvívni újabb és újabb csatáit a meddő konzervativizmussal, a kételkedők
kel, a régi esztétikai kárionok híveivel.
A kubizmus - amelynek ő és Georges Braque voltak a kezdeményezői - külőnösen nagy hatást gyakorolt a XX. század művészetére. Utóbb több esztéta elvont spekuláció termékének minősítette a kubizmust; Picasso így felelt nekik:
"Mikor kubizmust csináltunk, egyáltalán nem az volt a célunk, hogy kubisták
legyünk, hanem ki akartuk fejezni, ami bennünk volt." A mester később is amikor túllépett az akadémiává merevedett kubizmuson - mindíg olyan stiláris
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eszközökhöz folyamodott, amelyek vízióinak, érzelmeinek, gondolatainak, indulatainak, teljes és igaz emberségének rnegszólaltatására a legalkalmasabbak voltak,
amelyek világképét adekvát módon tolmácsolták.
A mester munkásságának egészét keresztény szelleműnek nehéz lenne nevezni, sokrétű művészete azonban - mínf ezt M.-A. Couturier Art et catholicisme
című könyvének "Picasso et les catholiques" című fejezete megvilágítja nemegyszer összetalálkozott a keresztény eszmevilággal és a katolicizmussal. A román
kori katalán egyházművészet egyike volt a munkásságát tápláló forrásoknak, s
Matthias Grünewald Keresztrefeszített Krisztusa nagyon közel állott a szívéhez.
(A grünewaldi Keresztrefeszítés nyomán rajzsorozatot is készített; e grafikai ciklus 1933-ban jelent meg a Minotaure című párizsi avaritgarde folyóiratban.) A
Picasso-oeuvre értékes darabja a "Krisztus és a Kísértő" című fiatalkori tusrajz és a két méter magas, 1944-ben míntázott "Ember báránnyal" című bronzszobor, amelyet a keresztény középkor "Jó Pásztor" ábrázolásai ihlettek. Az elmondottak után nem meglepő. hogy a mester 1960-ban egy alkotását - amelynek
motívumai között ott szerepel a híres békegalamb - a montserrati kolostornak
ajándékozta. E gesztussal Picasso köszönetét fejezte ki azért, hogy a kolostor apátja és szerzetesei megtekintették barcelonai kiállítását. A művész a következő
ajánlást írta művére: "Don Aureli Maria Escarra apátnak és a montserrati kolostornak, amelynek védőszentje a Szűzanya, aki Katalónia patrónája. Picasso."
A mester munkássága mélyen rányomta bélyegét az új magyar képzőművészet
arculatára is. A Nyolcak, az "aktivisták", a Galímbertí-házaspár, Schöuberger
Armand, a fiatal Szobotka Imre, a szentendreiek (Vajda Lajos, Barcsay), az Európai Iskola festői (Korníss, Martyn), Hincz Gyula, Kohán György és Kondor
Béla egyik példaképüket látták benne ... Elsősorban azonban nem stílusának csapongó fordulataival hatott, festőinkre, grafíkusaínkra, hanem művészetének felelősségtudatával, szenvedélyes igazságkeresésével. etikus, humanisztikus és
szabadságszerető emberi és művészi magatartásával.
Jan van Eyeknek, a XV. században élt németalföldi festőnek az Arnolfíníházaspárt ábrázoló gyönyörű kompozícióján - a csillár és _a tükör között - e
rövid, latin nyelvű mondat olvasható: "Johannes de Eyck fuit hic", azaz: "Jan
van Eyck volt itt." Picasso életművéről is elmondhatók e szavak: "Picasso fuit
hic", Picasso volt itt ... Itt volt, s működése fontos és fényes fejezete nemcsak
spanyol szülőhazája és Franciaország piktúrájának, de az egyetemes művé
szettörténetnek is. Egyike volt minden idők legnagyobb formátumú, legszélesebb
skálájú művészeinek. Magyar monografusa aligha tévedett, amikor megállapította:
"Picasso egyik korszaka sem túlhaladott, művészetének igazsága, érvényessége
múlhatatlan" (Körner Éva).

fi>
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Tarnóczy Zoltán rajza
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UTAZÁS AZ ÖCSÉMMEL
IV.
Amikor mi négyen még gyerekek voltunk; a

Irta THURZO GABOR
Szűz

Városa

A sivatag! Nevada! A sivatag! Az öcsém remek sport-Pontiacja, - már ötezer
kilométer mögöttünk - engedelmes, tökéletes. Úgy szereti, olyan embernek látva,
mint én a kutyámat, lovas a lovát. Amikor a Yellowstone Park után reggel ébredtünk, - jéggel borítva, csak a légfűtőt kellett bekapcsolni, újjáéledt, útra
készen, engedelmesen, még csak szelíd ostorpattogtatással sem kell biztatni, mint
lovas a lovát. A technika csodája - akárcsak a freeway - engedelmeskedik az
embernek, aki létrehozta. Kikapcsoljuk a légkondicionálót, már hűteni kell - a
sivatag! a szamárkórós, ördögszekeres sivatag. És kétfelől a sárga hegyek, közelednek, szétválnak, összegyűrődnek - és milyen messze vannak mindíg. Ez a
csoda, egy furcsa optika, a hőségtől megzavart szem tévedése. Ezerkétszáz kilométer van előttünk, sietni kell, egy motel, holnap nemzet\ ünnep, ezen a lakatlan
tájon - kétszáz, háromszáz kilométert futunk, és se embert, se falut nem látunk,
csak ezt a sivatagot, azzal a poros-sárga sűrű növényzettel, úgy borítja a talajt,
mínt valami vedlett, szőrement bunda. Végre kizöldülnek ezek az ördögszekérféle
szomjas növények, hirteles oázis, kicsi farm, a puritán Utahból átértünk Nevadába, ,a szerencsejátékok államába. Meg sem kell néznem a térképet, tudom, ez
már Nevada. Az első várost ugyanis - tizenegy lakosa van különben - Jackpotnak, vagyis "Főnyereménynek" hívják; tenyérnyi oázis, egy szerény motel, több
benzinkút, és a kaszinó, tele játékautomatákkal. És újra a sivatag, végeérhetetlenül. És újra kizöldül a kóró, ismét víz lehet valahol, gyér fű, parányi farm, és
akár egy westernben: nagykalapú, valódi cowboyok terelik lovon a tarka, igénytelen gyomrú teheneket.
- Los Angeles-ben, Hollywoodban peched volt - mondía az öcsém. - A californiai napfény helyett ború, eső. Most szerencséd van. Már régen dzsipen terelik a cowboyok a teheneket. Én is most látom ezt először.
Sűrűsödik a zöld, a hegyek akár az Alpesek, magasból ereszkedünk le Lake
Tahoe-hoz, óriási méregkék tengerszem; talán ezer méter magasan. Egy városka,
egyik fele Nevada, a másik fele California - úgy is hívják: Statesline, vagy's
"Allamhatár" - ; a californiai felén (egy sűrűn beépített utca választja két részre a városkát) meghitt, családias faházak, a tavon ringó csónakok, motorosok,
a nevadai felén hatalmas hotelek, játékkaszinók. Csak át kell menni az utcán,
valamelyik kaszinóban (ezek is napi huszonnégy órát "üzemelnek", akárcsak Renoban, Las Vegas-ban) nyerhetsz öt centért tíz dollárt, vagy elveszítheted, amid
csak van. S akárcsak Las Vegas-ban, ebben a szikrázó, forgó-fényű, pihenést nem
ismerő városban különben ez a házasságkötések városa, a stripen, vagyis a
fő utcán, legalább tizenöt kápolnácskat számo1tam össze, valamennyi esküvők céljaira, a rengeteg protestáns vallás valamelyikének alapítványa - itt is, a Statesline nevadai játéktermeiben, a csattogó, hol csöngető, hol aprópénzt csörgető,
hol csak némán kattanó játékautomaták előtt javarészt nők, izgatott asszonyok,
egyszerre három gépen próbálva a szerencsét, férfit most is alig láttam. Se nappal, se éjszaka, hajnalban Las Vegas valamelyik kaszínójában, az El Cortezben
vagy aPlazában.
Vissza, "hazafelé", Hollywoodba.
- Itt mégis letérek. Az a háromszáz mérföld már nem szárnít,
- Hová?
- Majd meglátod.
Félelmetes kacskartrigók - az útépítészet költészetének újabb csodái -, egyre feljebb, erdőkön átvágva, mennyi szép, megnyugtató színü zöld, a fenyők
mennyí változata. Az öcsém vezet, én félek - alattunk a szakadék.
- Mikor voltál Baján?
- A háború előtt.
Mert Baján éltek akkor, gyerekkorunkban, a rokonaink, egy kivételével valamennyi nagynénénk, unokatestvérünk, és oda vonult le tavasztól őszig apai nagyanyánk, nagyapánk. túl a városka-határon, a szöllejébe. Ide látogattunk el, mí
négyen, gyerekek. Abban a roskatag házban annyi unokának volt helye, amenynyien csak voltunk. És nagypapa bora volt talán a legrosszabb a világon. Aztán
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.szétszakadozott a. család, mi már Budafokon nyaraltunk, apánk egyik szerenesetlenül épített házában. "A csónaktúra, emlékszel?" - kérdezi az öcsém: Mert
kérdez és én felelek, hisz ide akarja hozni Californiába a hajdan-volt gyerekkorát.
ifjúságát, - és kit kérdezhet, ha nem engem? és ki felelhet, ha nem én? Az a
csónakut, Budafokról Bajára, elveszve Paks szígetecskéí között, visszaevezve, újra megtalálva a Dunát, mi ketten és az unokanővérünk, a "stramm", remek karizmú hitoktatónő, a Bözsi. "Mi van vele T' - kérdezi. Aztán Baja, a Sugovíca,
a Duna szigetei - homokszigetek, körülvéve fűzekkel -, a vízimalmok láncolata,
a bajai lányok, a nagy szerelem, R. Magda - "te - mondja -, amikor két éve
otthon voltam (sosem mondja, hogy "odaát" vagy "nálatok") lefurikáztam Bajára. Már nagymama, de még tartja magár', és B. Győző, a bikatestű. azzal mi
van? A hírét se hallottam negyvenöt év óta, és a többiek. elfelejtett, belőlem
eltűnt nevek és színterek, és vágtatunk a kacskaringókon szédítő hullámvasút
- lefelé, Virginia City-be, nevek és gyermekkorunk színterei, én alig emlékszem
valakire, valamire, az öcsém mindenre, egy idegenbe-szakadt az emlékei ből él.
És amikor öcsivei és Tibivel biciklin mentek Bajára - öcsi főmérnök, nagypapa;
Tibi főorvos, nagypapa; de akkor srácok mindketten, biciklire termettek - és
amikor. .. Beszél és beszél, és kérdez és kérdez. Most eltűnik Amerika, valahol
messze járunk, nagyon a múltban, a nagypapa szölleje, a csónaktura, a bicikli-út,
és - emlékszem? amikor Maria Zellbe mentünk a motorján, és útközben
kétszer lerobbantunk, és a Hotel Wandl, ahol laktunk ... És az első felesége. És
a szépséges L, a bártáncosnő, a jól nevelt, tisztességes. "Azt kellett volna elvenned" - mondom. "Most milyen?" Az se fiatal már - mért lenne az? - , de szép
így, teltkarcsún most is. Naponta látom. "Ki fuserálta el a dolgot? - kérdezem.
- Mért nem őt vetted el?" Vezet, figyeli a kanyarokat, szinte zuhanunk lefelé,
Virginia City-be, nem válaszol. "Anya engem sosem szeretett" - mondja. Ez nem
igaz! Anya mindannyíunkat, mind a négyünket szeretett. "Engem csak apa szerétett. Aztán meghalt." Négy fiú, egyetlen korán, fiatalon magára maradt anya, az
üzletasszony - nem válogathatott a fiai között, És mennyí régen behegedt sebet
tép fel ez a néhány mondat! Anya mind a négyünket egyformán szeretett - de
azt legjobban, aki az apánkat idézte elé, akit féltenie kellett. Az apánkat is féltette, nemcsak szerette. "Se téged, se engem nem kellett féltenie." Csak bólint,
nézzem a térképet, - merre kell letérni Virginia City-be? "Anya - mondja én mindig féltem tőle. A szigorától. Amikor karácsonykor hazajöttem a tatai piaristáktól, már rosszul voltam." És én? - ezt felelhetném, de elhallgatom. Mert
sem ő, sem én nem tudtuk kimutatni a szerétetünket. A másik kettő tudta. És
anya - hogy mondjam el neki? - mégiscsak nő volt, ha az anyánk, akkor is
nő, asszony. Hegynek fel, hegyről le ...
- Látod? Az ott lent már Virginia City.
És kérdez, és én felelek. És kérdez, és én felelek. Abban a teli hátizsákban
az emlékei, az élete van benne! - mennyi a kérdés!
Szegény Zseni néni, - nyolcvanhat éves volt - meghalt. Anti? Ritkán látom. A legkisebb öcsénk? a keresztfiam ? Öket soha. Magda csinos, karcsú, túl
a hatvanon is, dolgozik; hol Brüsszelben van az unokáinál, hol Bécsben. ahol még
több az unoka. És kérdez, és én felelek. Hisz kit kérdezhetne? ki érthetné meg?
kinek szólhatna a gyerekkori rettegésekről? a pékség liszt- és friss kenyér szagáról ? a budafoki delekről, amikor anyánkat vártuk, túl Albertfalván, hogy kihevülve, a hőségben lángvörösen - hisz milyen messzi volt akkor Pesttől Budafok!
- taxin közeledjék. és mi másztunk be melléje, boldogan! És mi minden tűnt
el azóta! A legjobb barát, - amikor itthon járt, csak a sírját láthatta. A régi
nők! És ahogy velük együtt a mi belvárosunk is megváltozott. elöregedett. Csak
a mi házunk a régi, itt születtünk, itt nőttünk fel, innen ment el. Ahogy akkor
visszaintett az akna-csorbította márványlépcsőkről. akkor... .,És tudod - felelek
egy kérdésre -, a keresztanyád. Nyolcvanöt éves, combnyaktörés. De felépült.
Csak azért nyűgös, mert bottal kell járnia, és nagyot hall." Az anyánk, a mindig
makkegészséges, tíz év óta halott. "Hidd el - egy éles, félelmetes kanyarori Virginia City felé közeledünk -, téged is szeretett. De egy anya azt látszik legjobban szeretni, akinek ki is kell mutatnia szeretetét. Nekünk nem kellett." Menynyi név! mennyí színtér! A gyerekkorunk, ifjúságunk szereplőí, színterei!
- Itt kell lemennünk? Nézd a térképet.
- Itt.
Bennem, az otthonmaradóban, a felejtőben - hisz nem kell emlékeznem semmire, az élők itt vannak, a holtak sírját láthatom - egyszerre mínden feltámad.
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Itt, lefelé Virginia City-be, úgy ébred fel az elfelejtett ifjúság, ahogy egy fáraósírban talált búzaszemben, igazi elemébe téve, a földbe, feltámad az élet, a búzaszál, és milyen heves zölddel, frissen ! És már Virginia City első, roskatag, 501'sukra hagyott faházai.
- Tessék, Virginia City. Itt volt újságíró valamikor Mark Twain.
Egy lakatlan városka, afféle eleven múzeum, a múlt század közeperől. Egyemeletes házak virginiai stílusban, házak reklám-stílusban, tarka színek, egy dombocskán rogyadozó épület, valami "Mr. Potter operája" itt aligha játszottak Verdit, Wagnert Kabaré lehetett ez, zengeráj az ezüstásóknak! - a gondosan megőrzött házakban csecsebecse boltok ismét annyi rondaság, mint a
Hollywood Boulevardon, vagy a pesti, balatoni trafikokban, "souvenir"-boltokban, csak valahogyan másként, itt komolyan veszik, szépnek tartják; - vendéglők, [átékkaszínók, hisz Nevadában vagyunk egy százesztendős város, épen
megmaradva, legalábbis a fő utcája, ez Bonanza világa. Tapintható valóság, de mintha az Universal City, a filmváros díszletei közé tévedtem volna. És a
Mark Twain múzeum - a régmúlt és közelmúlt kirakodó-vására. A világ első
tévé-készüléke, a telefonok közül az egyik első, a padló kirakva az első nevadai
autók rendszámával, az ezüstásók csákányai, ruhái, az első írógép, a hajdani vasúti szemafórok köztit az egyik, egy nő, egy indián, korabeli ruhában persze a nő éppúgy viaszból, mint az indián -, az első játékautomata, az első rulett-asztal, egy hajdani falióra, fényképek, Mark Twain mindenütt, borzasan, újság-kivágások, persze Mark Twain cikkeível. egy valamikori autó, egy valamikori fogat.... Ami csúfat, vagy hasznosat a közelmúlt megteremtett. itt van mínden. És éppúgyelhasználtan, porosan, mint azok a gyerekkori, ifjúkori emlékek
amelyek útközben támadtak fel bennünk - az öcsémben, az emlékezőben, s bennem, a felejtőben. Egy múzeum. Egy város, múzeum maga is. Nincs lakója, csak
alkalmazottja. Amikor az ezüstbánya kimerült, elhagyták a bányászok, jobb vadászterületet szimatoltak valahol, és Virginia City - hadd omladozzék, romladozzék.
Dél van, vasárnap. Harangszó.
- Ott lent két templom is van - mondja .az öcsém. - Levigyelek ?
Egy apró templom kapuja zárva. A másiké, ez nagyobb, nyitva.
Ez biztosan múzeum.
- De harangszó ...
És a Szent Szűzről elnevezett templom - szerény kis istenháza - katolikus, nem
protestáns és nem múzeum. Amerre csak jártam - itt is, Amerikában, és Európában - csak a katolikus templomok kapuja tárva-nyitva, hívogatva ahivőket:
ide, az örökmécs, a tabernaculum elé! A templomot, egyszer valamikor, ír ezüstbányászok építették, papot is hoztak magukkal. Aztán az írek elmentek - alig
maradt valami a városból, a fő utca jóformán -, de egy pap mindig ott maradt. És most felzúg az orgona, az oltáron már égnek a gyertyák, a padokban
néhány hivő, vendégek itt Virginia City-ben, akárcsak mi. És megkezdődik a
mise, s minden úgy, ahogy megszoktam, ahogy otthonos. Valami furcsa hazatalálás, az egyetlen ami ezen az amerikai úton közös mindazokkal, akik ott ülnek,
térdepelnek a padokban. A hazatérés, a pillanatnyi otthon öröme. Öröm és fájdalom, mint amikor, mílyen régen is volt! a német protestáns észak után, Münsterben, beültem a gótikus oszlopok alá, a színes üvegablakokon beszivárgó fénybe, és tudtam, akik körülöttem vannak, ugyanazt vallják, amit én, ki bűnöseb
ben, ki tisztábban, mindegy az. Hivőnek lenni - jutott eszembe a paulita atya
- mindig nehéz, és míndenütt, és gyanús. Hiszen ig<azán hinni is hányféleképpen lehet! De a Szűzről elnevezett városban, a Szűzről elnevezett templomban - az
Egyetlen Otthon családtagja lehettem, ezt éreztem Kairóban is, a szír-katolikusok
templomában, míséjén, ott is - arab ul prédikált a pap - mindent értettem, mindent tudtam, bár semmit sem tudok arabul. Otthon lenni itt, akárcsak az öcsém
kocsi jában, gyerekkorunkra emlékezve, mennyivel más ez, mint a mormonok zavaros gyülekezete, a rokonszenves Alame-házaspár reklám-tarka igehirdetése. Egy templom, a Szűz eleven-élő temploma a róla elnevezett kulissza-városban, Virginia City-ben. A fő utcán csattogó-csörgő [átékautomaták, kirándulók:
serege ebben a mégiscsak elragadó egy-utcanyí városkában. Itt csönd, ez a vidékies templom. Nyitott a kapuja - gyertek csak, gyertek.
A halott ezüstbányák mentén, lefelé, még vadabb kanyarok, egyre félelmetesebb mélységek,
í
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Mindig fájt - mondja váratlanul az öcsém -, hogy anya engem nem szeretett,
Mi mást felelhetnék erre az ötvenéves, kiirthatatlan fájdalomra?
- Mind a négyünket szerette.
Ritkulnak,eltűnnek a fenyők, kúszik fel, szinte láthatóan, a hegyoldalra is
a sivatag. Alattunk, kócos-szürko alkonyatban a Lake Moro. Megborzong a tükre, hisz szél kerekedett. A kilátón, a vis tán is, derékon kapja a szemetes bödönöket, röpíti-pergeti a sok papírt, ételmaradékot, műanyag pohárkát,a Sierra
fölött vonszolja, tépi, hosszába hasogatja, odébbhajítja a felhőket, ott már esik,
eljut egy-egy csepp felénk is. De a vistán még ragyog a nap, csillogó konfettik a
felröppenő, egy pillanatra lekushadó, majd újra megpergő, szálló színes szemetek.
- Majd lent alszunk Lone Pine-ben. Onnan már semmi Hollywood.
Semmi? Gyorsan összeadom a térképen az útszakaszok mérfőld-számait. Körülbelül annyira van Hollywoodtól Lone Pine, a Mount Whitney alján, mint Pesttől Augsburg vagy Szóf'ia.

Mit vetítsünk? Az emlékek sorrendje. Nem találkozom F. atyával
Floridát. Engem a flamingókkal.
Majd máskor.
-- Most. Hadd lássa. Az oké volt, fine, Florida, a flamingók és én.
Majd holnapután.
Akkor már nem érdekel.
Akkor most se érdekeljen.
A redőny lehúzva, az ablak előtt apró vászon. Zizeg a léghűtő. sistereg a
vetítőgép. Még túlexponált, sárga kavargás csak a vásznon, belényilalló fehér sávokkal, aztán kitisztul a kép, hóban, csepergő olvadásban Sequoia rézvörös óriás
fenyőí. Elszórtan, egy-egy csak, aztán összefogózva három, magasak, csupaszak, ki láthatja tetejükön azt a kontyot, a kemény-zöld maradék lombokat?
- Ez a Sherman Tree. Ezt láttad. Emlékszel?
- Az meg a More szikla. Emlékszem.
Kopasz, gömbölyű, szürkés-tekete, valóban mint egy mesebeli óriás mór tar
koponyája. Ott, azok az ingatag falépcsők, ott vezet az út a tetejére, a szíkla
repedéseiben gallynyi, életért küszködő apró fenyők, épphogy megkapaszkodva.
hófoltok, izzad, folyik a szíkla; mint apró csermelyele a hóolvadás,
- Emlékszem.
- És erre?
A sivatag Hollywood után, ahogy a lejtőket, a freeway hídjait összemarkolta.
széttörte, és gyűrten visszadobta a földrengés.
- Persze.
- És ez? Emlékszel? - Emlékszem. - És ez? Emlékszel?
Az öcsém. Emlékszel? Emlékszel? Hányszor kérdezte nyolcezer mérföldön
át, és emlékezett, emlékeztetett a messzi múltra, a ködborította, pókháló-beszőtte
ifjúságra, az elfelejtett, vagy elfelejteni akart gyerekkorra, ifjúságra. És mostr
pereg a film, újra emlékezni kell, de már a tegnapra. a frissen élőre, a megtett
útra, még lábunkon -a pora.
- Floridát a flamíngókkal. És a New-York-i világkiállítást és engem. Az
is fine volt.
De most az út átszalad a kopár, szürkés-barna Síerrán, a lejtő és Bakersfield közeledik. Előtte jobbról, balról mérföldszám salátarnezők, bizzegnek a 10csolórózsák, ezüst zápor-gömbök messze fel a hegyek aljáig, ember sehol ebben
a végtelen, üde zöldben. Aztán a dombokon elszórtan furcsa, primitív szerkezetek: fúrókutak, tele olajjal California. Aztán ismét a sivatag, és újra, felkapaszkodva aSierrára narancsligetek, gömbölyű fák, katonás rendben, zöld még a narancs. A freeway két nyomtávját rózsaszín-fehér azálea-sövény választja el. Az
azálea California virágja.
"
- Emlékszel?
- Emlékszem.
Hirtelen, nemcsak a vászonról, mészfehér sugárzás támad - most bújtunk
ki a Wawona alagútból balról az El Capitain kopasz, meredek sárga faláról támad"
a napfény, jobbról a Menyasszonyí Fátyol vízeséséről pattogzanak az ezüst vízszikrák. A Yosemite völgy. Emlékszem? Hogyne emlékeznék! A Nevada vízesés
fehér, végtelen vízpora még most is az arcomat éri. És ott fenn, az erdőben
váratlanul - dübörgése az útmutató - a Vernal vízesés. Hát persze, hogyne
Először
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emlékeznék! A Merced tavacskává szélesedik, meg sem rezzen a tükre, ott is látom, és most is, a csúcsokat, a Székesegyházat, a Glaciert, a Három Fivért; a tóba tekintenek, ott tükröznek, ~s csak szeszélyesen kerek kis folton a tiszta víz.
Tisztára megőrültetekt Még haza sem jöttetek, és máris ...
- És márís.
- Ilyen dilisek vagytok? A poolban isteni a víz. És micsoda nők.
Két kövér öregasszony napozik a fürdőmedence mellett. Egy szőrös hátú tőzs
-debízományos úszkál. Ez a valóság, itt lent, a ház előtt, a Sycamore utcában. A
vásznon a 'I'ijoga hágó tűnik fel, havasan, befagyott tengerszemekkel. elhajigált
-ezüst tallérok. Az úton egy trailer vontat fehér kis lakóházat, apró ablakok, tarka Iüggönyocskékkel, a vezetőfülke fölött afféle gyerekszoba, két pizsamás kis.lány néz ki és integet. Ez a valóság. A közeli emlék most a fontos.
- Komolyan nem mutatod Floridát, a Ilamingókat ?
Komolyan.
- Akkor lemegyek a poolba.
- Akár vissza se gyere.
Szeszélyes ez a Vetítés. Mindaz, amit láttam, más sorrendben, egybekeveredve tűnik fel. Honnan mentünk hová? Most a Lake Moro következne, de a vásznon a Death Valley zöld-penészes sárgasága, a Death Valley, valóban a halál
völgye, szorongató, félelmetes, egy szamárkóró se tud megkapaszkodni, madár
se száll, ez a halál némasága, a pusztulás, a megfoghatatlan rettegés birodalma.
Ilyen a halál? Egyet ugrik a kép, - és hol van már ez a reménytelenség? Az
ott - emlékszel? - a Grand Teton. Ú gy közeledik a hármas csúcs, ahogy a
'Tátra, ikertestvére lehetne. És a Jenny-tó, akár a Csorba tó vagy Zakopane fölött a Morskie Oko. És ismerősek, tátraiak, alpesiek a fenyők is. Mekkorát kerültünk - ezen a, nyolcezer mérföldes úton mindíg letértünk a freewayről valahová -, amíg, versenyben az alkonyattal. ideértünk. amíg az öcsém ezt is megmutathatta, a kedves amerikai Grand Tetonját, ami és ezt nem mondom
meg neki azért lehet olyan kedves, mert annyira emlékeztet az elhagyott
Tátrára. az Alpesekre, olyan európain meghitt, mint most, hirtelen ugorva a hegyvonulat után, a Carmel, a Csendes-óceán partján, ezernyi, ismeretlen színű és
illatú virágaival. Milyen furcsán következnek egymásra a szanaszét szórt tájak,
egy kattanás csak a vetítőn, egy fehér kocka csak a filmen, és ezer kilométereket ugrunk előre vagy vissza. A Carrnel után a szédítő betonteknő. zúdul át
rajta a Coloradó, - ez itt a Hoover-gát. Mílyen messzi van Carmeltől, a Grand
T'etontól, és most egyszerre elénk Iép.. bemutatkozik: emlékszem-e rá? Egy medve
'totyog az úton, közeledik az autó felé, a fenyőerdőből fehér csíkok szállnak fel,
mintha a vonat eregetné a füstjét, - ez már a Yellowstone park, az erdő pici
fumarolái, aztán egy fenséges gejzír, az Old Faithtul. vagyis a Hű Öreg, hűséges,
mert a gejzírek közt egyedül ő pontos: minden ötvenkét percben jelentkezik, ad-dig bírja csak a föld alá kényszerítő zsarnoki erőt, aztán menekül, fel, a szabadba, sisteregve, robajjal, dohösen szinte, érkezik, a menetrendje ott a visitor
.center falán, jelezve, hogy számítani lehet rá, akár a legpontosabb expresszre; a
"többiek körülötte' szeszélyesebbek vagy talán meghunyászkodóbbak. időnként pró'bálnak csak szabadulni, kénszagú vízfátyolt borítva szét a bugyogó, fortyogó völgyön. A Hű Öreg lövell a magasba, még védekezik, de már húzzák vissza azok
.a földmélyi zsarnoki karok, vonakodik, nehezen engedelmeskedik, tiltakozva még
pöffent egyet-egyet, szakadozott párát füstöl, aztán visszakényszerül. hogy ötven"két perc múlva - várjunk rá, nem hagy cserben minket, bámészkodókat, a természet véletlenjein ámulókat! újra szabadulni próbáljon. Most, most tör ki
megint! - de ez már a Bryce Canyon, ez nem a gejzírek világa, és milyen meszsze van innen! A mélységben - mintha feje tetejére fordítottak volna egy csepp"kőbarlangot lazac színű sziklák, oszlopok, oszlopkötegek. ott lent a mély"ben mint egy különös kiállítás, mintha Henry Moore szobraí lennének, még nevet is lehet nekik adni! Vékony szikla-szálkák serege, találgassuk, minek nevezzük? A Város, vagy az Erdő? Egy rengeteg-város, vagy egy erdő-rengeteg? És
az ott, az az aprófejű, koronás, holmi trónon üldögélő nőalak, hát nem a
Királynő? Az évezredes erózió csiszolta ezzé, vagy Henry Moore faragta? Három
-sokszoknyás, összefogózó alak, mintha keringenének, a fejükön mintha palack lenne egy csúcsos kődarab, hogyan adjunk sebtiben nevet? "üveges tánc", ez
illik hozzá legjobban, ahogy egy vonuló, szinte kosarakat, puttonyokat cipelő csoportot se nevezhetnénk másként, mint a "Szüretelők". Rásüt a nap ezekre a mesebeli, egy szobrász képzeletére valló lazac színü szíkla-alakzatokra, a természet
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,e tárlatára, - és a lazac-színt derűs zöld váltja fel, réteges palaáegyek, nyájas
fenyők, szelíd patakocska, a Zion Park. Hogy került ez ide? Hisz előbb láttuk,
utunkon, mint a Bryce Canyont!
így kever össze, illeszt logíkátlanul egymás mellé, nem törődve az útvonallal, a filmszalag mindent, így, akárcsak az öregedő emlékezet, melynek mindegy
már annak a sorrendje, amit megőrzött, ami nem hullt át a múló évek mind
.szélesebb luggatású rostáián, jöhetnek hát az emlékek, mindegy, mi volt előbb,
mi később, jöheinek, se el nem kezdődve, se be nem fejeződve. Lényeges, mi mikor volt? melyik volt előbb, és melyik később? melyiket volt kárelraktározni, és
melyiket nem? Az emlékezet. És sosem biztos, az ért-e többet, amikor nagy öröm
ért, tehát egy pillanatra boldognak hitted magad, vagy amikor elviselhetetlen volt
a szenvedés, míndegy az, elmúltak, a fakuló agy tekervényeiben húzódnak csak
meg, olyik többé visszaidézhetetlenül, a másik újra meg újra jelentkezve, pontosan, akár a Hű Öreg, mindegy az, elmúltak, ez az utazás is elmúlt, milyen messze
van, pedig csak tegnap volt, tegnapelőtt, ott keveredik, váltódik a vásznon, a friss
élmény melege után a korábbi élményalkonyatilag hűvősödője, nézzük a filmet, s mintha ott lennénk újra, és mégsem vagyunk ott, míndíg az a pillanat érvényes, lássuk végre be! amelyik éppen van, az ifjúság, a gyerekkor, a jó és a
rossz, a felfénylő és a ködbe temetkező, számít az, milyen is volt, jelentenek valamit ma már az örömök, a kétségbeesések. az ujjongások, a rettegések, semmi
sem maradt meg belőlük, csak az életünk sebhelyeit láthatjuk, sebhelyek, úgy
borítanak el mindent, mint vénülő kezet a máj foltok, semmi sem maradt, csak
az van, hogy élünk, most, éppen most, és még el sem indultunk, márís visszatértünk, és maradunk, és nem is mi, egy állapot marad csak, az hogy vagyunk, ebben a pillanatban vagyunk. Tegnap volt? tegnapelőtt? - Las Vegas forgó-ugráló,
iarkán tolakodó fényrengetege. a játékautomaták süketen kattanó vagy fémesen
csörrenő muzsíkáía? ahogy Marinelandben tűzkarileán ugráltak át a fókák, rozmárok, ahogy Orky, a táncoló csodabálna, a "gyilkos", úgy kapta ki az idomár
szájából a halat, ahogy kezemből a húsdarabot a kutyám? - Beverly Hills, a
filmsztárok pálmák, muskátlifák közé bújó villái? - Los Angeles, a tűzlépcsős,
ódon, téglahomlokzatú házak és a Music Center szökőkút-parádéja, a Hollywoodhegy csillagvizsgálója. bekerített parkjai a pólózókkal ? - hirtelen, a szelíd fenyőcskék mőgött szinte rámtámadó Grand Canyon, ez a fantasztikus mesevílág,
rozsdaszín szikláival, a Colorado mélységes mélyben felkéklő szalagjával, mesebelien és valószínűtlenül, de úgy, ahogy valaha Cholnoky Jenő őskori fotóin láttam? - vagy az indiánok, szőrén ülve meg a lovat, rézcsecsebecséket árulva egy
szakadék szélén, kiszuperált Mustangjnkon hazahajrázva a drót mögöttí rezervátumba? - tegnap volt? tegnapelőtt? És San Francisco?
- Nézd - hallom az öcsémet - azt a lila füvet. Emlékszel?
Odalent ködben még a Csendes-óceán, de lassan oszlik a köd, már a .nap
is süt, már villannak lent a végtelen vízen a habfodrok, már messze egy hajó is
feltűnik, sosem tudom meg: távolodik-e vagy közeledik. és a Sierra szédítő útjai mellett az a különös, lila fűféle, mintha késő tavasz lenne azokban a gyerekkori, budafoki években, amikor a kikerics nőtte be ilyen sűrű foltokban a
dombtetőt. Ez kísér, ez a furcsa, bársonyos lila, és újra tolul az óceán felől a köd,
- Ott már, de még nem látod, San Francisco.
Ködbe-párába bújik, majd repdes csak a köd, mindig támad valami szél, hogy
sodorja, összecsomózza, a csomót szétrántsa hirtelen, hadd süssön a nap, hadd
villanjon fel a híres-nevezetes Golden Gate vörös íve, a fegyenc-sziget, az AIcatraz, a bankok, biztosító-társaságok, hajózási vállalatok felhőkarcolói fenn, San
Francisco számtalan meredek dombján, mint különös koszorú. És már a városban
vagyunk, szelíd, hollandias elővárosok után neki egy vége-nern-látszó dombnak,
hullámvasútak a széles utcák, felkapaszkodva, mélybe 'zuhanva, és újra fel. ott
csörtet mellett ünk San Francisco furcsa csodája. Az egyik ilyen hullámvasút-úton
kocog, csikorog-nyikorog felfelé az ómódi, nyitott kocsijú fogaskerekű, olyan öreg,
hogy Virginia City múzeumában lenne a helye, de lelkesen jár, ülnek-lógnak rajta az emberek, vidámak és beszédesek, heccelődők, hát hogyisne, ebben a vadonatúj világban ez a régi, valószínűtlen jármű, ebben a rohanásban ez a döcögés, szinte meg sem kell állnia, hogy összeszedje roskatag tagjait, útközben ugranak fel
rá, és ugranak le róla az utasok. Visz, visz fölfelé, majd a mélybe bukva, de
biztosan kapaszkodva fogaskerekeivel, s kitárul a belváros látványa, az európai
szemünknek ismerősnek tetsző Market Street, fényeivel. üzleteivel, az pnion Square
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pálmalígetével, lángolőn tarka virágágyaival, ez is, az is Európában lehetne"
csak éppen ezt a minden pillanatban elemeire roggyanní készülő szerkezetet nem.
tűrné meg egyetlen európai világváros sem. Itt ebben a zsúfolt Amerikában
- ezen a fogaskerekűn tapasztalhattam először, hogy az embereknek közük van
egymáshoz, hogy a "gyalogolni jó", vagy erre a járműre lefordítva: "fogaskerekűzni jó", közelebb hoz egymáshoz, olyan lármásan közvetlenek itt az utasok, az
emberek, akárcsak Nápolyban lennék, - és minden járat elején, végén a szenzáció ; rányikorog egy korongrá az az egy-szál kocsi, és az utasok, biztatva egymást, nekigyűrköznek, segítenek megfordítaní. Akár egy vásári körhinta lenne!
Megy, kocog felfel.é a fogaskerekű, át a városon, nyílik, tágul, összeszűkül. újra
a látvány, - a Kínai Negyed apró boltjaival, furcsa gyümölcseivel, zöldségeivel,
illedelmesen nyüzsgő, ferde-szemű lakosaival, egy pillanatra a pauliták temploma,
most érhetett véget a mise, illedelmes-tartózkodón, ahogy az utcán, boltokban is,
jönnek kifelé a kínai hívek, talán F. atya misézett, nem fogok találkozni vele,
egyházközsége hű tagjának vendéglőjében kacsasültet enni, mert visz tovább a fogaskerekű, ha ágaskodnék, talán látnám köddel befúj tan a Golden Gate-t, odalent a kikötő t ...
Keressük a székesegyházat, csökönyösen, tévelyegve, nekirugaszkodva, visszafarolva, F. atya lelkemre kötötte, el ne mulasszam. De ez a néger negyed, rogygyant, málló házak, a kínai negyed nyüzsgésében is patikai rendje, tisztasága
után valami bohém zűrzavar, falkányi vágtató, bicikliző gyerek, szélhordta. ködtakarta szemét, por. Itt lenne a katedrális ... ? Az ott, az a gótíkát mímelő istenháza a szeles-maszatos mellékutcában?
Öreg, fehérhajú néger a sekrestyés, akár Duke Ellington is lehetne.
- Ez kérem - mondja - a domonkosok temploma.
Igyekszik megmagyarázni: erre, aztán jobbra, a harmadik mellékutea, aztán
megint .. , Itt is véget ért a mise, épp megáldja híveit a néger dominikánus, s
már szállingóznak is kifelé, vasárnapi ünneplőben, s bent búcsúzik, felzúgva. az
orgona.
Amíg a székesegyházat megtaláltuk! Milyen nehéz volt észrevenni egy dombtetőn, apró parkocska mélyén a jelentéktelen, háromszögű homlokzatot. Mintha
nagyobb víkendház lenne, úgy mutatkozik be a St. Mary székesegyház. Ez lenne?
Ilyen kicsi, köznapi? Odalent a mélyben az a régi, látványosabb, megfelel a közóhajnak, hogy milyennek illik lennie egy katedrálisnak. De odabent! Hatalmas
beton félgömb, bazilika méretű, akár hangversenyterem, amfiteátrum is lehetne.
Itt nincs semmi ájtatos vakhomály. ez a székesegyház a mai hivőnek épült, a
racionális hitnek, mert itt minden racionális, célszerű. Négy hatalmas betonköteg
- imára kulcsolt kezek -, ezek akár a Grand Canyonban tarthatnák így a világmindenséget, itt a kupolát tartják biztosan, de lebegtetveszinte. Beat-rnísére készülnek éppen, gyakorol a zenekar, az áhítat furcsa, szokatlan ritmusai zúgnak az orgonán, ifjú pap ül a billentyűk előtt. Már sötétedik, de fényben ragyog
minden. Sehol lámpa, csak az örökmécs vöröse a puritán, szembe míséző oltár'
mellett. Honnan ennyi fény? Az oltár fölött kristály csipkefüggöny, egy megdermedt, szeszélyes vízesés, ez világít úgy, ahogy az apró ablakokon kintről bevető
dik a világosság. Nappal is, este is világít, mert fény mindig van, a sötétségben
is._ Mintha ezt vallaná ez a csillámló, fényt adó krístályzuhatag, Most éppen az
alkonyodó város reklámfényeit csillogtatja, tarkán, szeszélyesen, és meg-rnegrezzenve ha felrikolt valamelyik hangszer, ha nyílik a kapu, szelet verve be egy
pillanatra, zenévé változtatva mintegy a fényt.
Most már csak fehér kockák a vásznon. A film véget ért.
Emlékezni fogsz? Mindenre?
- Mindenre.
Egy idézet

Három hét a lakatlan Amerikában, a nyugati parton. A három hét az öcsémmel véget ért. Újra a leviathánon, hazafelé. Körülöttem besötétedik, majd Iílán.
rögtön hajnalodik, alattam Izland tűzhányói. Olvasok, Elias Canetti naplójegy.zeteit. Hogy illik most ide ez a két mondat! "Az a sok város, amit látunk, a tájak, térségek és az utak! Valahol mind találkoznak, és új édenné válnak." Azzá,
míbennünk, bennem is, az emlékeírnben.
(V é g e)
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE
EGYHÁZZENEI KÉRDÉSEKRŐL
75 évvel ezelőtt, 1897-ben alakult meg az Országos Magyar Cecília Egyesület
(OMCE) a magyar egyházi zene szelgálatára. Első elnöke Bogisich Mihály püspök,
alelnökei: Glatt Ignác, a pécsi énekiskola alapító karnagya és Kersch Ferenc, az
esztergomi székesegyház karnagya voltak. A zenei egyesület törekvéseit a Katolikus Egyházi Zeneközlöny című folyóirat fogalmazta meg, melyet két budapesti
karnagy, Erney József és Langer Viktor szerkesztett.
A lap

kezdettől

fogva szorgalmazta a papnövendékek zenei oktatását "nagy

hatású nevelési és képzési ereje miatt", s ezért azt tanácsolja, hogy "úgy a vallási

tökély, mint pedagógiai szabály folytán elsősorban az igazán klasszikus szerzők darabjait énekeltessék a szemináriumokban" (III. évfolyam, 5. szám). A papság. megfelelő zenei képzésének fontosságát így indokolja: "Erre minden papnak hivatása
betoltéséhez szüksége van... Amint a szent cselekmények szertartásai a legmélyebb hatásúak, ha azokat illendően végezzük s a lehető legnagyobb botrány, ha
azokat sietve, szögletesen, kapkodva végzik, úgy az a fönséges egyházi ének is
csak botránnyá lesz, ha azt valaki érzéstelenül elordítozza, nyers hangon énekli ...
A papnak meg kell tudnia ítélni, hogy illik-e ezen vagy azon mű, vagy azok előadási
módja akár vallásosság, akár művészí szabályok szempontjából az Isten házába"
(III. évfolyam, 6. szám). A kántorképzéssel kapcsolatban a folyóirat a következő
ket írja: "Mindenki tudja, érzi, mily fontos szerepe van az egyházi zenében a
kántornak. Lüktető szíve, éltető lelke az minden községben az áhítatnak. Szerepét és hivatását az egyháztól nyeri, de a feladat oly nagy, hogy számos jeles tulajdonságokat, erényeket, képzettséget követel tőle. Ennek azonban még nem tud teljesen megfelelni, mert az oktatás színvonala és hatékonysága kívánni valót hagy
maga után. A magyarhoni főtisztelendő püspöki kar régen belátta a jelen állapotok tarthatatlanságát, az ismételt tárgyalások mégsem vezettek eredményre.
Igaz, hogy ezután a főtisztelendő püspöki kar egyes tagjai saját buzgalmuktól vezettetve, saját hatáskörükben többféle intézkedéseket tettek a kántorképzés kérdésének megoldására, ám ezek leginkább azért, mert elszigetelten állottak, nem termették meg az óhajtott gyümölcsöt" (III. évfolyam, 9. szám).
Az OMCE alapítói megpróbálták függetleníteni a magyar egyházzenét az eleinte különösen erős osztrák-német befolyástól. Ez indította őket a nemzeti hagyományok felkutatására és publikálására. Bogisich püspök 135 addig ismeretlen, régi kódexekben lappangó egyházi népéneket adat ki "Öseink buzgósága" címmel.
Kersch Ferenc 1902-ben jelenteti meg "Sursum corda" című gyűjteményét, melyben
számos ősi népéneket közöl stílusos kísérettel és előjátékkal.
Az első világháború az OMCE tevékenységét is megszakította. Az 1926-ban
újjáalakult egyesület elnöke Demény Dezső, a Szent István bazilika karnagya. alelnökei Buchner Antal, Dötsch Károly, az Országos Kántorszövetség elnöke és Harmat Artúr zeneszerző lettek. Az igazgatói tisztet Koudela Géza látta el. Az OMCE
feladatait a következőkben rögzítették: 1. El kell érni, hogy az egyesület egyházzenei kérdésekben informatív szerepet kapjon a püspöki karnál. A kar tagjai hivataluknál fogva - az egyesület védnökei. 2. Egyházzenei kurzusokat kell tartani a papság részére, előadásokat a szemináriumokban és a tanítóképzőkben. 3.
Meg kell nyerni a sajtó támogatását a katolikus intelligencia egyházzenei nevelésére. A közgyűlés ezenkívül indítványozta a kántorkönyv revízíóját, új énekgyűj
temény kiadását a hívek számára és az iskolai népének oktatás reformját.
1926-ban három évfolyamos egyházkarnagy-képző kezdte meg működését a Zeneművészeti Főiskolán. A tanszak vezetésével Harmat Artúrt, később Bárdos Lajost bízták meg. Az egységes népénekgyűjtemény. a "Szent vagy, Uram" 1931-ben
jelent meg Sík Sándor és Harmat. Artúr szerkesztésében, 1932-ben pedig Lakatos
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Kálmán és Bajnok Géza gondozásában napvilágot látott a "Katolikus temetési éne-kek" című válogatás. 1931-b~n alapították a Magyar Kórus című folyóiratot, az:
OMCE orgánumát, mely rendszeresen hírt adott az egyházzenei megmozdulások-,
ról és értékes kiadványaival nagy segítséget nyújtott az énekkari kultúra további
fejlesztéséhez. 1936-ban az OMCE részt vett a frankfurti nemzetközi egyházzenei
találkozón. A szereplésükről írt méltatásokban a külföldi sajtó egyöntetűen kiemelte, hogy "a magyar művészek a folklórt modern forrnába tudták átültetni;
sikerült elérniük a magyar népi és egyházi zene áhítatos egybeolvadását, amely
tulajdonságok a modern zene útmutatásául fognak szolgální" (Magyar Kórus,
XXIV. évfolyam, 439-441. o.),
Az 1930-as években a püspöki kar az OMCE tagjaiból választotta meg a Zeneművészeti Tanácsot, majd 1968-ban a népnyelvű liturgia új feladatainak magoldasára létrehozta az Egyházzenei Bizottságet. Munkájuk eredménye a most használatban lévő Olvasmányok könyve zenei anyagának összeállítása.
1967. szepternber l-től az egyesület neve Országos Magyar Cecília Társulatra
módosult.
A jeles egyházzenei mozgalom jubileuma alkalmából kerestük fel Kósa
Ferenc karnagyot, az Országos Magyar
Cecília Társulat központi igazgatóját,
hogy időszerű egyházzenei kérdésekről
beszélgetést folytassunk vele.
A II. vatikáni zsinat liturgi/cus
rendelkezése hangsúlyozza, hogy "minden más művészi kifejezésmód között
a zene . emelkedik ki, mindenekelőtt
azért, mert mint az igével összekötött
istentiszteleti ének, az ünnepélyes liturgiának szükségszerű és teljes egészéhez hozzátartozó alkotó része". V éleménye szerint a jelenlegi ordináriumok
zenei anyaga megfelel-e a követelményeknek? Szükségesnek tartja a továbbfejlesztését?

- Okvetlenül. A jelenlegi ordínáríumok zenei anyaga mennyíségíleg nem
üti meg azt a mértéket, amelyre ma
szüksége volna a magyar egyházzenei
életnek. Most nem akarok az értékéről
nyílatkozni, mert ez leülönben is (az Országos Egyházzenei Tanács feladatköre.
De az vitathatatlan, hogy nagyon szükséges volna a továbbfejlesztése.
Milyen akadályait látja ennek?
Nem gondolja, hogy a mai egyházzenének is összhangban kell lennie zenei
örökségünkk-el?

- A legfőbb baj, hogy nincs publikációs lehetőség, vagy legalábbis rendkívül korlátozott. A zeneszerzőknek pedík nem kifizetődő szakrális művek
komponálása. Ha net~n mégis írnak, akkor fennáll az a veszély, hogy azok "a
művészet a művészetért"-gondolat jegyében születnek meg, mert nem veszik
figyelembe a követelményt: népének-
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lésre alkalmas művek kellenek, melyeknél az orgonakíséret a népének vezetését látja el. A zeneszerzők, ha már írnak, inkább kórusok számára teszik.
Ilyen például Kodály Magyar miséje,
amit nehezen lehet betanítani. Szigetí
Kilián műve azért olyan népszerű, mert
könnyen megtanulható. melodikus. Egy
alkalommal a zeneszerzési tanára mondta Szigetí Kiliánnak Rómában: "Nekünk
ma - a nép számára - olyan művek
kellenek, amiket ha kell, orgonakíséret nélkül is énekeltethetünk".
- Melyek ma az egyházzeneszerzés feltételei? Szükséges-e hozzá instrumentális ismeret? Hogyan lehet a gregoriánt
és a népéneket modern szakrális művé
ötvözni, feldolgozni? Minduntalan találkozunk az archaizmus és a modernizálás:
problematikájával is.

, - A zenei szerkesztésnek figyelembe kell vennie a szent liturgiáról szóló zsinati rendelkezéseket. Ennek 121.
pontja kimondja: az egyházi zene műve
lőí "alkossanak olyan műveket, amelyek
magukon viselik az igazi egyházias zenének ismertetőjeleit és elősegítik a hivők egész közösségének tevékeny részvételét". Ezért például az ordinárium
tételeif úgy kell megkomponálni, hogy
abban a több szólamú tételek és a népnek szánt egyszólamú tételek váltogassák egymást. Van már ilyen mű! Refice:
Missa choralis, H. Schroeder: Missa gregoriana, Farkas Ferenc: Szent András
míséjének egyes tételei.
Az új liturgikus szemlélet a nemzeti
hagyományokat igen nagyra becsüli. Éppen ezért védeni kell a magyar zenei
stílust, ízlést a beözönlő külföldi, nagyrészt romantikus hangulatú, hangszeres

dalénekléstől. Sürgetnünk kell
a magyar népi hangvételű muzsika kultiválását. Nemzeti érdekünk, hogy színes, eredeti fordulatokban gazdag zenei
anyagót őrző hagyományunk továbbszármaztatása ihlesse zeneszerzőinket, tartsa
tisztán zenei ízlésünket és tegye frissé,
kifejezővé egyházi művészetünket. A néger spirituálék, a francia chansonok, a
német dúr és moll hangnemű dalok
mellett vagy velük összehasonlítva, az
ősi magyar pentatonikus, modális fordulatú, a nép mélyvízü forrásai ból táplálkozó nemzeti muzsikánk egyáltalán
nem jelent maradiságot, alacsonyabb
szintű muzsikálást.

kíséretű

- Amikor a "Szent vagy, Uram" népénektár először megjelent, Kodály Zoltán interjút adott Kerényi Györgynek
a Magyar Kórus hasábjain. Hangsúlyozta, hogy ezzel "a munka még nincs
befejezve", a kiadás csak első lépésnek
tekin~hető. Mik voltak a következő lépések? Van-e ~ejlődés, változás 1931-32
óta?

-

A Cecília Társulat most terjeszti
javaslatát a püspöki karnak a népénektár reformjára. Ebben a munkában részt vettek a különböző ízlésű,
felfogású muzsikusok, zenei írók és népzene-kutatók. Képviseltette magát az
SZVU régi szerkesztősége és a Magyar
Tudományos Akadémia néprajz-kutató
csoportja is. Az eddigi próbálkozások,
melyek a Harmat-féle énekkönyv újabb
kiadásában mutatkoznak, nem kíelégítőek. Kevés új éneket hoz B-jelzés alatt
- mindössze 15-20-at -, de véleményem szerint ezen a nyomon kell továbbhaladni. A liturgikus rendelkezések
119. pontja figyelmeztet bennünket: "Sok
országban megvan a nemzetnek a maga
sajátos hagyománya. Ennek nagy jelentősége van. Ezt a zenét meg kell becsülni és ennek is meg kell adni a megfelelő helyet, mégpedig a népek vallásos nevelésében." A Magyar Népzene
Tárának vaskos kötetei elegendő bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy nekünk
is van ősi, vallásos népzene-irodalmunk.
Az SZVU 42 évvel ezelőtt jelent meg,
s amikor a jelentőségéről beszélünk, figyelembe kell venni az akkori énekgyakorlatot és stílusbeli beállítottságot.
Történelmileg korszakalkotó volt. Elvitathatatlan érdeme, hogy az elérhető írásos hagyomány legrégibb leibhelyeit felkutatta, és különösen a XVII. századi
énekeskönyvek anyagából sokat meritett.
A válogatók célja kettős volt: 1. Az
elfelejtett, ősi magyar énekeink legjaelő

vát hozzáférhetővé tenni, 2. a 30-as:
években népszerű énekeinket megőrizni.
A kortárs népénektárakkal szemben két-o
ségtelen előnye, hogy egyházias hangvételű népénekeket is tartalmazott. Természetesen ma már szükség van az.
SZVU "gyomlálására", selejtezésére, hi-o
szen az elmúlt 42 esztendő összehasonlíthatatlanul nagyobb apparátussal kiszélesítette a zenei anyagok lelőhelyeit. Lehetővé tette annak igazolását, hogy a
Bogisich-Kersch-Harmat-féle
kezdeményezés létező, de rejtőző kincsek feltárására irányult, s így munkájukat reális alapokon folytatni lehet.
- Az SZVU összeállítását gyűjtőmun
ka alig előzte meg. Az erre vonatkozó'
felhívást annak idején az érdekeltek nem
vették elég komolyan. Mindössze kilenc dallam érkezett be, ebből hat került
a gyűjteménybe, de egyes kutatók sze'rínt ezek közül ís csak egy, a 287. számú (Angyaloknak királynéja) tekinthető népéneknek. Kodály szerint a holt
kottának a szájhagyomány által kell'
életre kelnie. Néprajz és zenetörténet
cimű tanulmányában írja: "A régi kéziratos és nyomtatott források közlése'
csak vázlat, melynek kidolgozása csak a·
népi előadás összevetésével érhető el".

- Az egyetemes népzenei anyag közé'
szervesen beilleszkedve találhatók a vallásos irodalom sokszínű dallamai. Nagy'
anyag, amely még mindig csak részben'
feltárt, és az is kicsiny töredékeiben
nyert publikációt. Az összegyűjtött anyag.
a Magyar Tudományos Akadémia birtokában van. Belőle csak az énekek
. teljes közzététele után lehet egy népénektárt összeállítani.
Hogy a maga idejében milyen merész.:
újítás volt az SZVU kiadása, arra nézve érdemes fellapozni az egyházi lapok
31-32-es évjáratait. Főként Bangha Béláék támadták erősen. Az a harc és ellenállás, ami a népénektár megjelenését követte, igazolja a szerkesztők meszszemenő óvatosságát, akik ezzel számolva, olyan énekeket is belevettek a gyűj
ternénybe, amelyek más szelleműek, németek és szláv eredetűek. Indokolásul
azt hozta föl a szerkesztő bizottság, hogy
ezek az énekek önmagukban értékes
dallamok, és kiiktatásuk azzal fenyegetne, hogy templomi éneklésünk hosszú
időre egészen elnémul.
Helyesnek tart ja-e azt a
vést, amely a nép ajkán élő, ún.
legű ,vallásos dallamok énektári
vételét, megismertetését tűzte, ki

törektájjelvisszacélul?
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_Az új hittankönyvek zenei szerkesztői
is ezt valósították meq; amikor egy-egy
-Uyen dallamot alkalmaztak.

-

A hittankönyvek zenei anyaga a
Tanács tudta nélkül jelent meg. Szükségesnek látom hangsúlyozni, hogy az újabb válogatásnál továbbra is az országosan meghonosítható
énekekre kell a választásnak esnie. A
maguk helyén történelmi és zenetudományi szempontból értékes, de sajátos
tájjellegű énekek országosan nem fogadtathatók el híveinkkel. Az új népénektárnak a borsodi, zalai, soproni,
csángó, hajdúsági magyárok adottságait
_átfogó egységben szolgáló gyűjtemény
nek kell lennie. A kóruskultúra és a
népének egymást kiegészítő gyakorlata
fogja megvalósítani X. Pius pápa zenei
enciklikájának inspiráló szándékát: ,jA
lelkipásztori gondok között kétségkívül
egyik legfontosabb Isten házának dicső
ségét fenntartani és előmozdítani".
Zeneművészeti

- Az a tapasztalat, hogy vidéken az
új ordinárium megkívánta zsoltáréneklés nehezen fogadtatható el az egyszerű
. :emberekkel. Úgy tűnik, a nép szívesebben énekli a dallamos énekeket, melyek
-egy-egy ünnepkörhöz klapcsolódnak. Érdemes-e erőltetni a zsoltározást?

- A zsoltár liturgiánk szerves része,
a Szentlélektől inspirált szentírási szöveg. Vannak olyan plébániák, ahol egy
egész esztendőt fordítottak arra, hogy
prédikációkban megmagyarázzák a híveknek a felolvasott szentírási rész és
a zsoltárok egymásra utaltságát, harmóniáját, és a zsoltáréneklés fontosságát és szépségét megértessék. Nem a
nép húzódozik a zsoltározástól, hanem
inkább a pap vagy a kántor. Hiszen régen, amikor a magyar vesperások gyakoriak voltak, a nép szívesen énekelte
a zsoltárokat. A zsoltározás semmiképpen sem idegen a magyar népi hagyo-mánytól.
- M.ilyen kérdések várnak megoldásra, rendezésre az egyház~ene-szolgálat
ban?

- Sok hely van, ahol nincs kántor,
és még szerenesésnek mondhatjuk azt
a templomot, ahol a pap jó zenei érzékkel vezetni tudja hívei énekét. A
nép éneke alatt azonban a papnak
külön imákat és szent cselekményeket
kell végeznie, amikben akadályozza az
ének vezetése. Az éneklést irányítani és
az előírt szertartásokat hibátlanul és hiánytalanul elvégezni csaknem lehetetlen vállalkozás. Kántor vagy helyesen
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képzett énekvezető nélkül az istentiszteleteket még csak szükségrnegoldásnak
sem tekinthetjük. Ezzel a kérdéssel szervesen összefügg a másik: kik és hol
képezzék a kántorokat? Magasabb egyházzenei képzés nélkül szükségképpen
megreked a kantorok utánpótlása, és híveink megfelelő egyházzenei nevelése is.
Magyarországon ma az agyházzenemű
vészet messze elmarad a világi muzsika
szintje mögött. Lassan negyedszázada
annak, hogya karnagy-képzés megszűnt,
Noha megvan a lehetősége, hogya Hittudományi Akadémián tanszéket kapjon,
ezt mind ez ideig nem sikerült létrehozni. Oda jutunk, hogy csak a leülföldön végzett egyházi muzsikusok lesznek
képesek arra, hogy ezt a magasabb zenei képzést megvalósítsák.
Ha nem akarjuk, hogy kóruskultúránk - amelynek produkcióít oly sok
külföldí hallgatja az
idegenforgalmi
idényben
tönkremenjen, segítünk
megoldani az egyházzene művelőinek
szakmai és szellemi továbbfejlesztését.
De megoldatlan az egyházzenei munkakörben dolgozó muzsikusok anyagi és
erkölcsi ellátottsága, érdekképviselete is .
1965-ben javaslatot nyújtottunk be a
püspöki karnak, melyben akarnagyi,
kántori munkakörben tevékenykedők
munkaviszonyának rendezését kértük. A
javaslatot a püspöki kar elfogadta. A
következő évben az OMCE újabb beadványban kérte a Szabályzatban foglaltak
betartásának ellenőrzését, de ez sajnos
nem történt meg. A kántorral ugyanis
nem kötnek mindenütt szerződést, ha
kötnek iS,előfordul, hogy a szövegezés
annyira általános pl. "a szokásos
szentmiséken részt vesz" - , hogy abból
a kántor tényleges elfoglaltságára, teendőire következtetni nem lehet. A kántorok jövedelme havi átlagban 300-tól
1000 Ft-ig terjed, amit legtöbbször a
stóladíjak emelnek meg vagy töltenek
ki. Sok helyen nem SZTK-tagok, így a
nyugdij-biztosításuk eleve kizárt. Legtöbb helyen a kötelező szabad nap sincs
biztosítva számukra. Az áldatlan helyzet
nemegyszer odáig fajul, hogy a plébános
és a kántor nem beszélnek vagy kizárólag írásban érintkeznek egymással,
aminek aztán a közös munka, a szolgálat látja kárát.

*
Szent Bernát azt mondja egy helyütt:
"Énekelni örömmel és istenszeretetből
boldogság és igaz emberi foglalko-

zás."
HEGYI BÉLA.

ZSOLTÁROK ÉRKEZÉSE
Irta. BODROG MIKLÚS
Atütö erejű igeként jöttek először a zsoltárok hozzám: gimnazistaként bújtam
abibliát, lestem a kinyilatkoztatást. Sodró, néha túlfűtött evangélízácíók és diák
bibliaórák, megragadottság, bár itt-ott rajongó radikalizmussal, tizenhét éves koromtól aránylag gyakori laikus prédíkátorkodás és rámenős térítő buzgalom, nemegyszer fölösleges feszültségekkel - húsz-egynéhány év kritikai távolából aránylag már kőnnyű visszatekinteni nyíregyházi diákságomra. Érdekes, hogy Dávidnak
mennyire hasonló hittapasztalatai voltak! - álmélkodtam olykor. Tulajdonképpen
a költészettel is csaknem frigyet kötöttem, de pietista szellemben kézfogóra sem
igen kerülhetett sor. Kár. Pedig Margócsy József tanárom mellett sokkal többre
lehetett volna alkalmam, mint amennyivel éltem.
A teológián - Sopronban, majd Budapesten - csak a harmadik évtől kezdtem felszabadulni a kultúra és általában az esztétikum egészséges becsülésére.
Ószövetségi professzorom, Pálfy Miklós zsoltár-előadásai felébresztették csipkerózsika-álmát alvó érdeklődésemet, biztatásai ösztökéltek. Segédlelkész koromban
szamos ótestámentumi műfordításorn jelent meg az Evangélikus Életben, más írásaim mellett, 1955/56-ban pedig belföldi ösztöndíjasként egy tanulmányi évet kizárólag azzal tölthettem, hogy teljes egészében lefordítottam a Zsoltárok könyvét. Weöres Sándor barátsága és kritikája sokat jelentett a budapesti években.
(Sokfelé káplánkodtam, egy évig teológiai tanárseged is voltam.)
A héber eredetihez minél közelebb állóan igyekeztem fordítani, poetikum és
tartalom tekintetében. egyaránt. Természetes volt számomra, hogy csakis az eredeti alapján dolgozhatok ; persze sok fordítás segítségét vettem igénybe, a Septuagintától Artur Weiserig. 1970-ben átdolgoztam munkámat: főként tömöríteni
igyekeztem, nyesegetve a túl szabad, parafrázís-szerű, vagy modernkedő kísérleteket. Rím- vagy alliteráció-lehetőségeket nem kerültem el szándékosan, de nem
is kerestem. Inkább akkor örültem, ha úgy éreztem, hogy sikerült valamit felszínre hoznom ,a hallatlanul tömör eredeti mélységéből és archaikus bájából.
Gyulai gyülekezeti lelkész vagyok különben, az elmúlt években ZÜrichben, illetve Lausanne-ban folytattam főként mélylélektani tanulmányokat, az
Egyházak Világtanácsa ösztöndíjasaként. Évek óta fokozódó mértékben foglalkoztat, hogy milyen legyen a rnodern, hétköznapok számára is hiteles igehirdetés, s
hogy ehhez és a lelkipásztorkodáshoz milyen segítséget nyújthat a mélypszichológía.

Bodrog MihlóliI .8oltárfordítóliIOi
13.

A karmesternek.
Dávid zsoltára

Meddig, ugyan meddig feledsz el, Uram,
meddig rejted még orcádat előlem?
Meddig hányódjék kétségek közt lelkem
s eméssze bánat naponta szívemet;
meddig magasodik fölém .ellenségem?
Nézz rám, felelj nekem, Jahve, Istenem,
világítsd meg szemem,
nehogy halálos álomba merüljek!
Azt ne mondhassa ellenségem: "Legyűrtem!"
Ne ujjonghassanak szorongatóím tántorodásomon!
De én hűségedben bízom,
örvendezik szívem szabadításodon.
Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.
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Dávid költeménye

91.
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Orizz meg, Istenem:
rád bízom magam.
Azt mondtam Jahvénak: "Te vagy Uram,
egyedül te vagy minden javam!"
A szeritekben e földön, anagyszerűkben,
bennük van minden gyönyörűségem.
Megszaporodnak fájdalmaik,
kik más után futnak nem áldozok nekik vér-áldozatot,
nevüket sem veszem ajkarrira.
Osztályrészem az Úr és poharam:
te tartod kézben sorsomat.
Kies helyet juttatott a mérőkötél:
szép örökség jutott nekem.
Aldorn az Urat, aki tanácsolt még éjjel is oktatnak veséim.
Szemem az Úron: előttem áll,
jobbomon ő van: meg nem rendülök.
Ujjong ezért szívem, lelkem örvendezik,
testem is bizton él,
mert nem vetsz oda az alvilágnak,
nem hagyod, hogy híved rothadást lásson.
Te tanítasz az élet ösvényére, .
túlárad az öröm, ahol te vagy,
jobbodon örök a gyönyörűség.
Aki a Felséges rejtekében lakik
s a Mindenható árnyékában pihen,
így szól Jahvéhoz: Menedékem, mentsváram,
Istenem, akiben bízom!
Mert ő ment ki téged madarász tőréből,
halálos dögvészből.
Evezőtollaival megoltalmaz,
szárnytollat alatt oltalmat találsz,
hűsége pajzs és vért.
Nem kell .félned rettenettől éjjel,
repülő nyíltól nappal,
sötétben lopózó dögvésztől,
délben pusztító ragálytól.
Kidől mellőled ezer,
jobbodon tízezer,
s hozzád közel se jár.
Tulajdon szemeddel nézheted majd,
meglátod gázok bűnhődését,
mivel neked menedéked Jahve,
a Felségest választottad mentsváradul.
Nem is ér semmi vész,
nem közelít csaoás sátorodhoz:
angyalait rendeli melléd,
hogy megőrizzenek minden utadon,
tenyérükön hordoznak téged,
hogy kőbe ne verd lábadat.
Oroszlánon és viperán taposol,
fiatal oroszlánt és sárkányt tiporsz le.
Ragaszkodik hozzám, ezért megszabadítom.
megmentem, mert ismeri nevemet.
Hozzám kiált s én meghallgatom őt,
vele leszek bajában,
kiragadom s megdicsőítem.
Napok hosszú sorával elégítem meg,
megengedem látnia szabadításomat.

étet
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KEZDŐDIK A NAGYVAKÁCIÓ

A diák örömmel és izgatott várakozással néz a vakáció elé, a szülőben
megsűrűsödík az aggodalom. A fiai-lányai elé nyiló szabadságnak ő elsősorban
nem az örömét, hanem a kockázatát érzékeli. Lehet, hogy eddig is ritkán tudott elbeszélgetni a gyerekeivel, de legalább tudta, hol vannak, rnít csinálnak,
áttekinthette majd minden lépésüket. A
szünídő a váratlan helyzetek sorozatát
jelenti, azok meg veszedelmeket: fizikai
és erkölcsi terrnészetűt is.
Szó se róla, ez az aggódás nem oktalan és nem is fölösleges. De nagy baj
volna, ha egészen elhatalmasodnék épp a keresztény családokon. Az természetes, hogy a hivő ember különös felelősséget
érez a gyerekeiért: nem
mindegy neki, milyenek lesznek, s egy
olyan világban, amelynek közszellemét
egyre kevésbé alakítja az evangélium,
nemcsak' embert, hanem jó keresztényt
is akar nevelni belőlük. De minden igazi
nevelésnek (s a keresztény nevelésnek
különösen) szabadságra kell nevelnie.
Talán épp egy-egy szünidő küszöbén
eszmél rá ennek igazi jelentőségére a
keresztény szülő,
Jó és szükséges a védelem, a szoktatás, az otthon és a mindennapi ellenőrzés fegyelme. De évről évre több szabadságra is szüksége van egy fejlődő
embernek, ahol nem döntenek róla, helyette, hanem neki kell döntenie közvetlen védelem és ellenőrzés nélkül,
személyesen szembenézve az élet kockázataival és lehetőségeível. A szabadságnak ezekbe a helyzeteibe fiát-lányát
a legjobb szülő is csak imádságával kísérheti el.
Mit tehetünk, s mit kell még tennünk
az imádságon túl? Okosan kiszabhatjuk a fokozatosság rendjét. Ma tizenkét-tízennégy éves legénykék is bejárják autóstoppal Közép-Európát, Ez például első nekifutásra nyilván sok és
fölösleges. (Már csak azért is, mert
majdnem lehetetlenné teszi a továbblépést.)
A szabadsághoz-felelősséghez
szokni kell, hogy milyen fokozatokban,
azt aggályoskodás és szűkmarkúság nélkül a szülőknek jó kiszámítaniuk.

Ez a kiszámítás pedig csak akkor
sikerülhet, ha fenntartj uk a beszélgető
viszonyt azzal, akit annyira féltünk és
szerétünk. Ellenőrizni nem tudjuk, nem
akarjuk lépten-nyomon. De segítenünk
kell abban, hogy föl dolgozza, értékelje
a tapasztalatait. Oszintén beszélnünk kell
vele, mielőtt nekivág valaminek; nem
azért, hogy félelmeinkkel gúzsba kössük, hanem hogyegyszerűen s az önbizaimát ,is megerősítve megmutassuk:
nem naivul vagy kényszeredetten bocsátjuk el. Figyelnünk kell azokra a jelekre, amelyeket egy-egy nyaralásból
küldött lap, egy-egy munkahelyről hazatérőben elejtett szó hordoz. A vállalkozás végén pedig mindenképpen alkalmat kell keresnünk arra, hogy. megbeszéljük, milyen meglepetésekkel szolgált, mílyen tapasztalatokkal zárult az
egyéni élet egy-egy korai próbarepülése. Elsötétedhet- körülöttünk a látóhatár, nehézzé, olykor lehetetlenné válhat, hogy az apa vagy akár az édesanya is szót értsen felnőtt fiával-lányával. Ilyenkor talán' egy idősebb testvér
vagy egy okos és felelősségteljes rokon,
esetleg épp a lelkiatya segíthet; egyedül maradni sohasem jó, s ezt a szabadságával-felelősségével számot vető fiatal
elsőnek érzi át.
De végül is a keresztény nevelés döntő eleme mégis az, hogy Isten elé elvezessük a ránk bízottakat. Szokják
meg, hogy Isten nem 'azonos velünk.
Nem mögöttünk áll, hanem fölöttünk;
éppoly közel hozzájuk (ítéletével, s kegyelmével is), mint míhozzánk, "Nem a
szent dolgok hibája - írja Peter Brook
-, hogy fegyver lett belőlük, amellyel a
középosztály a gyermekeit féken tartja." Isten nem válhat ilyen fegyverré: s hogy nem tettük-e mégis azzá, azt
most, a szünídő előtt vizsgálhatjuk meg
igazán.
.
Vakációra induló gyermekeinknek Babits sorait idézhetjük:
Légy hű és légy szabad! Gondolj a madarakra,
kik hívek a fához, mely féSzküket adja,
s mégis kílámak; kiszállnak a légi magasba: I
Két hazában otthonosok: polgárai a fáknak
s együtt örök polgárai mind égnek és a
szabadságnak.

TÚTFALUSY' ISTVAN

Nem akaTt olyan vallást, amely ':te lett volna szocialista a sz6, tágabb ~Tte~
mében, de visszautasította azt a szocializmust, amely nem volt valZasos a szo ta"abb éTtelmében.
AlbeTt Camus DosztojevszkijT6l
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SARKADI NAGY PÁL

DOSZTOJEVSZKIJ KRISZTUS-KÉPE
1971-oen ünnepelték születésének 150. évfordulóját. Moszkvai orvos fiaként
született 1821. október 30-án. Lev Tolsztoj után az orosz irodalom legnagyobb
hatású regényírója.
Élete állandó szenvedés. Ha kisebb bajokon átesett, nyomban nagyobb gyötrelmeket kellett szenvednie.. A betegség elválaszthatatlan társává szegődött.
1846-ban jelenik meg első regénye A szegény emberek. Ez nevét egész Oroszországban ismertté teszi. Két legismertebb regénye, melyeket szerte a világon még
ma is olvasnak: a Bűn és bűnhődés és a Karamazov testvérek.
1881. január 28-án halt meg. Temetése, melyen negyvenkét küldöttség vett részt,
az orosz nép nagy tiszteletadása volt. Halála után tizenöt évvel Tolsztoj máglyára ítélne minden könyvet - a sajátját is, - az egész modern irodalomból,
csak Dosztojevszkij műveinek kegyelrnezne meg.
(1.) Ki az ember? Ez a kérdés Dosztojevszkij életének, irodalmi munkássáaának
nagy kérdése. A felelet, melyet erre a kérdésre adott, teszi őt korunkban is idő
szerűvé. Thurseysen kitűnő tanulmányában így jellemzi: "Dosztojevszkij emberei
Idegenségükben és nagyságukban távol állanak tőlünk. Elmennek mellettünk. És mégis különös közelségben állanak hozzánk. Szerétnénk velük megszakítani minden
közösséget. .de nem tudunk, Életük titkában a magunk életének titkát látjuk. Ha
velük találkozunk, magunkkal találkozunk, mert az emberrel találkozunk. Ismerji,ik őket. Olyanok ezek az alakok, amilyenek mi nem merünk lenni, azt mondják
és teszik, amit mí nem merünk tenni és mondani." (1).
Ami korunk emberét reménységben, szenvedésben, vágyakozásban, a jobb út
keresésében foglalkoztatta, Dosztojevszkij már mind megérezte. Nem marad számára semmi idegen, ami emberi.. Sokrétű lélek. Nietsche titáni elképzelései az
übermensch-ről nála is megtalálhatók. Anélkül, hogy Kierkegaardot ismerte volna, bizalmatlanná lett az elmerevedett kereszténységgel szemben. Kora társadalmi
alapjainak megrendülését felismerte, s a szolgaságban sínylődő emberiség kiáltását
meghallotta.
Már a múlt szazadban prófétai látással megérezte, hogy százada vajúdó évszázad, melynek gyötrő fájdalmában születik a holnap. "Úgy tűnik nekem, hogy
századunk a világ arculatának totális változásával fog végződní" - mondia egyik
írásában. Érezte, hogy a történelemben valami döntő dolog kezdődik, hogy egy
kornak, mely évszázadokig tartott, a végéhez közeledünk. Úgy érezte, hogya legnagyobb és legmegrendítőbb események előestéje érkezett el. Megvolt a képessége ahhoz, hogy a jövőbe lásson. "Valaki kopog az ajtón, valaki, az új ember
egy új szóval ki akarja az ajtót nyitni, s be akar rajta lépni." (2)
így foglalja össze magában a múlt század emberének sokrétű törekvéseit, melyek kételkedésben, gyötrelemben, olthatatlan vágyakozásban regényeiben tükröződnek. Mindent meglátott, mindenről tudott, regényeinek alakjaiban mindent
bemutatott, ami korát belsőleg mozgatta. Egyik ismertetője azt írta róla: "Hasonlíthatatlan sztmatia volt minden iránt, ami a levegőben volt." (3)
Megvolt a képessége arra, hogy magát idegen emberek érzésvilágába "belehelyezze". Mivel számára az ember titok volt, azért tudta az embert a maga mélységében megérteni. "Minden után kérdezek" - mondja Miskin herceg A [élkegyelm'Úben. Kora vezető osztálya elé- tükröt tartott. Még Tolsztoj műveiben sem
lép kora társadalmának romlottsága olyan félelmetesen elénk, mint az ő műveiben.
A kritikát, melyet korunk szocializmusa a társadalmi igazságtalanságokkal szemben gyakorolt, nála már megtaláljuk.
(II.) Hogyan látta Krisztust ez a nagy regényíró? Krísztus-látása különbözík az

ortodox egyházétól. Nem találunk nála christológiát a szónak egyházi értelmében.
Krisztus-ismeretét közvetlenül a bibljából merítette. Érdekes az is, hogy amíg heves tusakodásokat találunk nála Isten létének bizonyosságát illetőleg, addig Krísztus alakja soha nem volt számára problematikus. írásai alapján kijelenthetjük,
hogy senki sem ragadta meg őt úgy, mint Krisztus. Közvetlenül a -száműzetésből
való visszatérése után ad számot arról, hogy Krisztusról mit vallott: "Nincs senki aki szebb mélyebb, rokonszenvesebb, férfiasabb, tökéletesebb, mint a Megváltó. Mondo~ magunknak! féltékeny szeretettel, hogy olyan, mint Ú nemcsak hogy
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nincs, hanem nem is lehet. Még többet is mondok: ha valaki bebizonyítaná, 'hogy
Krisztus az igazságon kívül áll, s ha az igazság Krisztuson kívül lenne, Krisztusnál és nem az igazságnál maradnék." (4) Ez a vallomás számára olyan központi
volt, hogy az Ördögökben szóról szóra megismétli. (5)
Hitt Krisztus istenségében és nem akart benne csupán filozófust látni. De
számára nem a dogmatikai kérdés volt a döntő, érdeklődése nem Krisztus kereszthalálára és feltámadására irányult. Számára Krisztus mindenekelőtt az emberiség örök ideálja volt. Kirlavval mondatja ki: "Ez az ember volt a legnagyobb
a világon. Az egész föld, mindennel, .amí rajta van, értelmetlen lenne nála nélkül. Sem előtte, sem utána senki nem volt olyan, mint Ű." (6) .
Egy másik alakja így szól: "Ha Krisztust félreteszik, a szépségnek és a jóságnak elérhetetlen ideálját távolítják el." (7) Mivel Krisztus alakja számára állandóan nőtt, s egyre fontosabb lett, élete utolsó évében foglalkozott azzal a gondolattal, hogy Krisztusról könyvet ír, "melyben századunknak megmutatja, hogy
Ű a történelem csodája, s hogy egy olyan ideálnak a megjelenése a mi világunkban, mint Ö, még nagyobb csoda. Meg akarom továbbá mutatní, hogy az emberiség Krisztus példaképéből. mint a fa az éltető nedvéből, élt, él, és sok évszázadig élni fog." (8)
.
Ebben a tervében megakadályozta váratlan halála. Ha sikerült volna a
könyvet megírnia, az emberiséget egy irodalmi lVJáté-passióvalajándékozta volna
meg.
Dosztojevszkij új Krisztus-látása nem a Félkegyelmű alakjában van előttünk,
amint sokan gondolják, hanem a Nagy Inkvizítor jelenetében. Ebben a leírásban
Jézus hallgat, egy szót sem szól, de ez a hallgatás többet mond minden beszédnél. Ez a hallgatás nem az író irodalmi fogása, hanem Krisztus iránti alázatának
kifejezése; nem akart Krisztus szájába olyan szavakat adni, melyeket soha nem
mondott. Az viszont élettelenül hatott volna, ha a biblia régen elmondott szavait
mondatja el vele. Ennek ellenére abban, amit a Nagy Inkvizítor Krisztusnak
mondott, sikerült az írónak egy számunkra felemelő Krisztus-képet adnia. E Krísztus-kép fölé Jézusnak apokrif mondását lehetett volna felírni: "Akik velem voltak, nem ismertek meg engem." (9)
Ezt a Krisztus-képet így lehetne összefoglalni: Krisztus mint szabadság. Ez
a Krisztus nem kényszeríti az embereket engedelmességre sem csoda, sem kenyél' által. Sokkal inkább az embereknek a legnagyobb ajándékot adja: a szabadságot. A hit szabadsága Krisztus előtt a legdrágább, míg a Nagy Inkvizítor véleménye szerint az ember számára a legnagyobb csapás. Dosztojevszkij Krisztusa
nem akar semmi' uralmat az emberek felett, hanem teljes szabadságban közeledik hozzájuk. Krisztus számára nem tekintély volt, malynek fogalmában benne
van az alávettetés érzése, hanem szabadság és igazság volt.
Ez a látás azonban nem foglalja magában Dosztojevszkij egész Krisztus-ábrázolésát, Ki kell egészítenünk többi alakjainak Krisztusról szóló kijelentéseivel.
Szonja beszédében például Krisztus minden értelmet felülhaladó irgalma fejező'"
dik ki. Alakjai azonban nemcsak beszédükkel, hanem életükkel is sugározzák
Krisztus jóságát.
(III.) Dosztojevszkij vallásossága eltér a tradicionális egyházi kegyességtől. Isten
tagadásáról például nem olyan borzalommal beszél, mint az ortodoxok tették.
Az ateizmust mint nagyon komolyan veendő problémát tekintette, s vele szemben feltűnden megértő magatartást tanúsított. A Karamazov testvérek szerzője a
kételkedésen maga is személyesen átvergődött. Legtöbb hőse értelmileg a lázadás
állapotában 'van Istennel szemben, akit értelmileg képtelen felfogni. Az ateizmus
ellenpólusa a hitnek és sokkal könnyebben hitté válhat, mint a közönyösség vallotta Dosztojevszkij. Azért is tudott olyan megértéssel beszélni a kételkedésről, mert Isten neki magának is annyiszor kibeszélhetetlen gyötrelmet jelentett.
Isten Dosztojevszkij legtöbb alakja számára végzetté lesz, akitől nem tudnak
nyugodni, és akitől nem tudnak megszabadulní; A Karamazov testvérekben Iván
azért beteg, mert kételkedik Istenben, akinek helyébe egy eszmét tett. Az. Isten
miatti szenvedéseket nem tudja leírni az, aki maga is át nem esett rajtuk. Mivel
Dosztojevszkij ilyen boldogtalan módon tusakodik Istennel, fejtegetéseí különösen
érdekesek a modern ember számára. Az Istennel való tusakodásában ugyanaz a hit
tükröződik, mint Jób gyötrelmes betegségében, aki Isten ellen lázad, és mégsem tud tőle szabadulni.
Lelkét legmélyebben a nihilizmus rendítette meg, melyet sokkal jobban felismert, mint kortársai. A nihilista ember kérdése rendkívüli módon foglalkoztat-
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ta. Azt mondotta róla egyik nagy ismerője, hogy gondolkozásának központjában
a nihilizmus van, melyben kora nagy problémáját látta. Az ezzel való foglalkozás rányomja bélyegét egész írói munkásságára,
A nihiltsta ember nemcsak alkotni szeret, hanem szeretí a rombolást is.Mivel elvesztette lába alatt a talajt, a szakadékba zuhan. Számára minden kérdésessé
lesz. Az Ördögókben a nihilista alakok egész sorával találkozunk. Az ásító semmi
jnered elénk ebből a sötét regény ből, s nagy súllyal' terheli meg lelkünket.
A Karamazov testvérekben a nihilizmus vallásos problémájával állunk szemben. A legnagyobb nihilista alak Karamazov Iván, aki éjjel és nappal metafizikai
kérdésekkel foglalkozik. Az egész teremtett világ kiált Teremtőjéhez: Miért? És
Iván nem kap feleletet erre a kérdésre, A világirodalomban sokszor megpróbálták Istent tagadni, de Iván kísérletével egyik sem hasonlítható össze.
(IV.) Dosztojevszkij páratlan művész az ember lelki életének ábrázolásában. Új
világot tárt fel az emberi lélekben, Olyan lelki folyamatokat hozott a tudat vi-

lágosságára, melyek előtte teljesen kimondhatatlanok voltak. Munkássága után
másképpen látjuk az embert, mint munkássága előtt. A modern mélylélektan lassú és nehézkes módszerekkel igyekszik feldolgozni azt, amit Dosztojevszkij víziója
hirtelen vetített ki a lélek titkaiból. (10)
•
Regényei a pszichológiai vizsgálódásoknak színte kimeríthetetlen tárházai. Az
emberi lélek megértésének a kitágítása nála példátlan a világirodalomban. Valaki
azt mondotta, hogy a pszichológusok pszichológusa. Az emberi szív mélységa mágikus erővel vonzza: a tudattalan, a tudat alatti, a megmagyarázhatatlan az ő igazi világa. Mélyrelátó szeme a leghétköznapibban, a legalacsonyabban is meg tudja látni az
örökkévalót. Felfogása szerint az emberi lélekben végtelen mélységek vannak.,
s közvetlen Istennel vannak összekapcsolva. Alakjai mögött egy láthatatlan világ tárul. fel. A lélektan szokásos törvényeivel nem sokra megyünk itt.
Páratlan az emberi lélekben lejátszódó feszültségek ábrázolásában. Ismeri az
emberi léleknek azt a képességét, hogy a legszebb ideálok mellett a Iegközönségesebb indulatokat is magában hordozhatja, s mind a kettőt a legteljesebb őszinte
ségben. Allandóan visszatérő motívuma a szerétet átcsapása a gyűlöletbe, vagy
fordítva: az ellenségek' zokogva egymás nyakciba borulnak, a barátok gyilkosan
meggyűlölik egymást. J óság és gonoszság kísértetiesen vonzzák egymást. Rogozsíri gyílkossága Miskinből a jóság és szánalom végtelen forrását fakasztja fel. (ll}
.
Az emberben jelen van az Isten és az állat. A szodomita ideál és a Madonna ideálja vívják a maguk harcát az emberi lélek küzdőterén. A betörő lelkiállapotát éppen úgy tudja ábrázolni, mint a szentét. A paráznát és a gyilkost egészen másként ábrázolja, mint a morál-kódex. Olyan megvilágításba helyezi őket,
hogy egészen másként festenek, mint a mi megszekott világunkban.
A gonoszhoz való viszonya is különbözik a hétköznapi felfogástól. A gonosz
az istenit csak átmenetileg tudja elsötétíteni. Ezért az ördögöt is más megvilágításban tudta látni. Nem középkorí ruhában jelenik meg, hanem elegánsan felöltözött úriember képében, piszkos fehérneműben, elhasznált nyakkendővel, akivel
az ember partnerként dialógust folytathat.
Amikor a gonoszt úgy fogta fel, mint az isteni másik oldalát, az egyház számára idegen lett. Pedig számára a gonosz. a gyötrelmes szülési fájdalmat ábrázolja, melyben az új ember megszületík.
Amint látjuk, Dosztojevszkij új Krisztus-Iátása meghatározta emberről szóló
felfogását is. Nem ábrázolt bűn nélküli, ideális alakokat, mint annyiszor tették
az irodalomban. Arra törekedett, hogy a vallásos ember új típusát ábrázolja, akinek át kellett mennie a nihilizmus purgatóriumán.
,
Igen érdekes alakja Szonja. Ez a bukott nő az egész világirodalom egyik legmegragadabb női alakja. Jellemző vonása, hogy a gonosznak nem áll ellen, hanem
mindent elvisel türelemmel és végtelen szeretettel. "A paráznaság egy csöppjével sem hatott a szívéig" - mondja róla Raszkolnyíkov, aki előtt Szonja teljes
tisztaságban áll.
Másik nagy alakja Miskin herceg, aki nem menekül el a magányosságba, hogy
aszkézisében magát a bűntől szabaddá tegye, hanem Krisztus követését vállalja
a mindennapi életben. A jóság és a mindent elborító szeretet árad ki belőle
környezetére. Úgy jelenik meg a romlott világban, mint egy "bolond" a Krisztusban.
Zoszima sztarec alakjában a minden ember iránt megnyilvánuló szerétetet ábrázolja, melyet nem korlátoz szimpátia, vagy antipátia. Modern szent, akit Zoszi\
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ma a világba küld, ahol nagyobb feladatot tölthet be, mint a kolostorban. Ez a
szerzetesség nem osztja a világot vallásos és profán szférára.
Ezek az ábrázolások csak kísérletek, melyek .meg akarják rajzolni a holnap
emberének típusát, aki mindenekelőtt az igazságot keresi, s amikor megtalálta,
kész annak a megvalósításáért mindent feláldozni, még az életét is. Ez az embertípus a minden emberért való ember, aki nem magáért él, s teljes ellentéte
Nietzsche übermensch-ének.
(V.) Ami az ember megismerését illeti, Dosztojevszkij alakjai új megismerési esz-

közzel rendelkeznek, mely sokkal finomabb és érzékenyebb, mint a puszta értelem. Tizenhét éves korában írja testvérének: Istent, a természetet, a lelket az ember a szívével ismeri meg és nem az értelmével. Meggyőződése szerint a lélek
mélyére puszta értelemmel nem lehet behatolni. A racionalista megismerés helyébe nála az intuitív megismerés lép. Úgy érzi, hogy epilepsziája nagyban segítette az ember megismerésében.
Hősei nem annyira értelmükkel, mint a szívükkel gondolkoznak, s a szívükkel érzik meg a gondolatokat. "A nagy gondolat legtöbbször egy érzés, melyet nem
lehet kifejezni" - írja.
Ebből a megismerési módból származik új viszonyulása az elesett emberhez.
Az egész életet a megbocsájtás fényében látta, s a nagy megbocsájtó szavakat mivel az igazak nem bészélnek róla - az elesettekkel mondatia el. Szonja részeg
apja így szól az utolsó ítéletről: "Megbocsájtok nékik, ó bölcsek, mert nincs közöttük senki, aki magát erre méltónak tartja. És akkor mindent meg fogunk
érteni. Jöjjön el a Te országod!" (12)
A bűnben minden ember osztozik a másik emberrel. Ezért nem ítélheti el a
másikat, és felelős a másikért. "Tedd magad az emberek bűnéért felelőssé, s be
fogod látni, hogy mindenkível szemben, mindenkiért felelős vagy." (13) Ebből az
alapérzésből folyik Dosztojevszkij annyi alakjának nagy alázata és szenvedése.
Szerivednek másokért és szenvednek magukért. s az együttes szenvedésben vágyakoznak a megváltás után.
Az egyház kiengesztelődési tanának nem találjuk Dosztojevszkijnél semmi
nyomát. Az ember megváltása nem azért történik, mert Jézus Krisztus a Golgotán meghalt. Az ember bűnből való megtisztulása az ember szenvedése által történik. Az evangélium fényében álló Szonja ezt mondja Raszkolnyikovnak: "Vedd
magadra a szenvedést és ezáltal találsz megbocsáitást." (14)
Ezért a szenvedés az élet nagy ajándéka. A keserű könnyek csendes örömre
változnak át, melyek az életet az összeomlástól megőrzik. Ezért van a szenvedésnek engesztelő hatása. Zoszima szerint az ember könnyeivel mossa le a világ bű
neit. (15) A szenvedés által megtisztul az ember. Ezért ne meneküljön tőle, mert
a szenvedés az eszköze az új ernber megszületésének.
Mindebből láthatjuk,
hogy Dosztojevszkij hősei vallásos vágyakozásukban
nem egyházi vágányon mozognak: a szenvedés által jutnak vissza önmagukhoz.
A szenvedésnek ez az értelmezése nem vezeti őt az élet tagadásához. hanem az
élet javallásához: "Jöjjön a halál, ha már jönnie kell! De addig élni, élni! Az
élet számunkra mégis áldás." (16)
A társadalmi változásokat nem a nép forradalmától várta. Véleménye szerínt
a jobbágyság felszabadítása a cár feladata, aki a nép hitének, reménységének a
megtestesülése. Az uralkodó és alattvaló közöttí viszony nem az úrnak a szolgához, hanem az atyának a gyermekéhez való viszonya. Az Ördögökből nyilván'való, hogy az orosz szabadságmozgalrnakat nem értette meg. A szocializmust csak
vallásos nézőpontból tudta szemlélni. Ennek ellenére mégsem sorolhatjuk őt a
konzervatívok közé. A kommunista Rosa Luxemburg írja róla: "Dosztojevszkij fő
ként későbbi írásaiban kegyeskedő misztikus, s. nem érti meg a szocialista forradalmat. És munkáiban mégis felrázóan, felszabadítóan hat. Ez azért van, mert
gondolatait és érzéseit nem a fennálló rend fenntartása uralja, hanem a legnagyobb emberszeretet, s a mély felelősségtudat a szociális igazság iránt. Ezért
volt a megalázottak és il jogfosztottak védője. Regényei a legélesebb támadások
a polgári társadalom ellen." (17)
Eljutott a szocializmus Igazságához. látta világosan a célt, de tévedett a cél
eléréséhez szükséges eszközökben. 1935-ben Kárpáti Aurél ezt írja róla: "Regényei megírásukkor jóslatszámba mentek, és mi már látjuk a. jóslatokdöbbenetes
.szó szerint való beteljesülését. Előre átélte azt a külső és belső összeomlást, ame(VI.)
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Iyet a -sors a mí számunkra tartogatott. Megírta a mai ember hiteles élettörténetét." (18)
Az eljövendő világról alkotott elképzeléseit az idő nem igazolta. A cár atyuskát, a szent sztareceket elsöpörte a történelem. És mégis, Dosztojevszkij alakjainak igazsága még azokat a forradalmárokat is befolyásolta, akik egyébként nem
követték őt misztikus messianizmusában. (19)
Balázs Béla ezt írja 1922-ben: "Dosztojevszkij következtetései tévesek. De okainak legmélyebb erkölcsi igazsága él és döntő etikai motívumot vitt bele az orosz
forradalmárok hitébe, érzésvílágába, agitációjába. Ok Dosztojevszkijtől tanulták,
hogy nem lehet abba belenyugodni, hogy magam tisztességesen élek, mert felelős vagyok minden körülöttem történő szörnyűségért, ha nem támadok fel ellene. Ez az új felelősségérzés Dosztojevszkij etikája, amellyel minden regénye tele van: ez a forradalom etikája." (20)
Figyelemre méltó, hogy Lenin a Moszkvában felálIítandó emlékművek közé
egy Dosztojevszkij-szobor tervét is felvette. Könyvtárában ott sorakoztak Dosztojevszkij munkái, olvasta, ismerte őket. Említsük meg azt is, hogy József Attila
hagyatékában fennmaradt a Karamazov testvérek ronggyá olvasott, megsárgult
példánya.
'
Magvetése korunkban érett be. Könyvei korunk nyugtalanító, ihlető, vitára
késztető írásaivá lettek. Egyik méltatója írja róla: "Az emberi társadalmat nem
lehet felépíteni arra, amiről Dosztojevszkij beszélt, ám az a társadalom, mely elfelejti azt, amiről Dosztojevszkij beszélt, nem méltó arra, hogy emberinek nevezzék." (21)
Jegyzetek: 1.)·,Thurneysen: Dostojevszkij (1930) 4-5. 2.) Bün és bünhődés. n. 223. 3.) Literarische Schrift.en (1920) 103•. 4.) Briefe von Dost. (1920) 62. 5.) ördögök. II. 358. 6.) r. m. n.
75. 7.) I. m. II. 190"191. 8.) Der unbekannte Dost. (1926) 113. 9.) Hcnnecke: Apokryphen (1904~
10. 10.) Szerb Antal: A vflágfrodalom története (1962) 696. 11.) r. m. 697. 12.) Bün és bünhődés
315. 13.) r. m. 298. 14.) r. m, 296. 15.) Karamazov. 346. 16.) I: m, 58L 17.) Korolenko: Die
Geschichte meines Zeitgenossen (1919) 17. 18.) Bakesi György: Dosztojevszkij és világa (1971)1
190. 19-21.) r. m. 192, 199.
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Uram, ki lehet sátrad vendége,
ki időzhet szent hegyeden?
Aki feddhetetlenül él, igazul cselekszik
s igazat beszél szíve szerint.
Nyelve nem rágalmaz,
nem tesz rosszat felebarátjának,
nem szőr szidalmakat atyjafiára,
semmibe veszi az elvetemültet,
de becsüli az Urat félőket,
esküjét meg nem szegi, bár kárát vallja,
pénzét nem adja uzsorára,
nem fogad el ajándékot, ártatlan ellen.
Aki így cselekszik, soha meg nem inog!

rJlal!iaink
XXIII. JÁNOS EMLÉKE
Valódi és kitalált történetek 'százait adták szájról szájra róla, és gyűjtötték
könyvekbe a halála után. A kitaláltak nem kevésbé jellemzőek rá, mint a kétségtelenül hitelesek. Valaki állítólag kijelentette (de hányan és hányan érezhették,
gondolhattak) : "Most már elhíszem, mert látom, hogy az egyházat a Szentlélek vezeti." Halála napjaiban Hannah Arendtnek, aki "Lelki naplójának" német megjelenése alkalmával szép tanulmányt írt róla, azt mondta egy egyszerű római szobalány: "Ez a pápa igazi keresztény volt. Hogyan lehetséges ez? Hogyan ülhetett egy
igazi keresztény a pápai trónon? Nem kellett volna előbb püspökké, érsekké, kardinálissá kinevezni, mielőtt végül pápává választják? Hát senki sem gyanította róla, hogy kicsoda?"
Naiv szavak, s ha tetszik: botránkoztató szavak. De sajnos, igaz szavak. Senki sem vonja kétségbe, hogy minden pápa jó keresztény Volt. De előtte már régen nem volt pápa, aki semmi más nem volt, csak keresztény, egyedül csak
"Krisztus követője". Mert ő valóban semmi egyebet nem vitt magával a pápai
trónra, mint Krisztust és Krisztus szeretetét a szívében-lelkében. Nem voltak
"művei", melyek révén a nagy elmék közé sorolhatták volna; nem voltak "diplomáciai tettei", amelyekből alkalmas kormányzót lehetett volna sejteni. Az egyház 'élére is mintegy a jelentéktelenség súlyával emelkedett. Köztudott dolog, hogy
szinte véletlenül, kompromisszumból lett pápa, jobb híján, mert a bíborosok nem
tudtak megegyezni; így esett rá a választás, mint legszürkébbre, egyik legöregebbre,
esélytelenre, átmenetnek és haladékul.
Hogy még akkor azonnal ne kelljen szembenézni a halaszthatatlan kérdésekkel. Mert - ma már ez sem titok, sőt inkább közhely - XII. Pius uralkodásának utolsó szakasza komor volt és készülő viharokkal teljes. Itt sem kívánja
tagadni senki ennek a nagy pápának a nagy érdemeit és személyi nagyságát. De;
rnondják, írják sokan, valahogyan "túlélte magát" (van, aki uralmának ezt az
"elborulását" a XIV. Lajoséhoz hasonlítja): valami elmerevedést lehetett észlelni, és a biztató kezdeményezéseket sorra letarolta valami jeges fuvalom. Gondoljunk a munkáspapok tragédiájára; gondoljunk a francia teológia szétszóratására,
megakasztására - és még folytathatnánk tovább, például a Szentszék akkori úgynevezett "keleti politikájával", Olyan tömeg probléma gyülemlett föl, hogy érthető, ha a bíborosok pillanatnyilag nem láttak e súlyos örökség felszámolására alkalmas személyt,
így lett pápa Roncalli, akit XII. Pius soha nem kedvelt különösebbén, s aki
pályájának legalább a felét száműzetéssel fölérő posztokon töltötte. Mindenütt
látszólag "jelentéktelenül" (sokan, eszélyes diplomaták, egyenesen ostobának.
együgyűnek tartották) vagyis kedves könyve, a Krisztus követése, ,szellemében
rníndig szerényerr a háttérbe húzódva, de - s ezt már nemigen vették észre hajthatatlanul és bátran mindig megtéve és Kimondva azt, amit egy-egy adott helyzetben nem ugyan a diplomácia, hanem az evangélium követel. Föltűnés és nagy
gesztusok nélkül: nem is gyanították, hogy kicsoda; s ezért választották meg pál2.ának .
Akkor aztán ez az egyszerű és igaz ember, "a jó pápa" nekilátott az újkori
egyháztörténet legnagyobb művének, az egyházmegreformálásának, 'a gátak lebontásának, a diplomáciai szempontok fölött az egyedül fontos evangéliumi szeretet és igazságosság érvényre juttatásának. Míndnyájan tudjuk, mit tett; ma már
mindnyájan tudjuk, mennyi vonakodás, ellenkezés, néha áskálódás ellenére. Kezében egyetlen "fegyverrel", az evangéliummal. Az egyház, legalábbis a 'I'ríden-'
tinum óta, úgy látszik, egyre csak azt fogalmazta meg,. hogy mi az, ami nem ő:
mi van kívüle vagy ellene. 6 volt az első, aki az egyház virtuális határait valóban újra kiterjesztette az egész emberiségre, a belül és a kívül valókra egyaránt.
Száz és száz évek óta építették a sáncokat és falakat; ő volt az első, aki "átbeszélt
a falakon", és a falak egyszerre meginogtak és dűledezní kezdtek erre az olyan
igazul emberi és oly hitelesen krisztusi szóra. Egy szóra, amit végre mindenki
megértett.
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Tízéve, hogy meghalt. A Kúria (mondják egyesek, akik a "benfentes" színében tetszelegnek) gyászában is föllélegzett, kimerülten ennek a szent, evangéliumi.an és parasztian egyszeru pápának a csodálatos rögtönzéseitől. s az örökös rette.gésben egy-egy várható újabb "stiklíjétől". Leginkább a pápai tekintélyt féltették tőle. Pedig éppen ő emelte föl újra, telítette új élettel ezt a megkövesült tekintélyt, azzal, hogy lemondott róla, hogy nem akart különbözní, hogy ember
akart és tudott lenni az emberekkel, Mestere, Krisztus példájára, akinek még
föltámadása dicsőségében is mindig első dolga volt, hogy enni kért és enni adott.
Elindított egy - hisszük - irreverzibilis, visszafordíthatatlan folyamatot; s
hisszük: az egyház jövője áll rajta, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan legyen. Jövője, .kűldetésének sikere múlik azon, hogy "a jó János pápa" jóvoltából
újramegtalált, evangéliumlan emberi szót el ne veszítse, el ne felejtse többé.
Vannak, akik úgy vélik, a falakat újra föl kell építeni; és már építenék is:
túl erősen befúj Krisztus karámjába a tavaszi szél. De ma már hála János nápának, nemcsak elméletileg tudjuk, hanem meg is tapasztaltuk, és remélhetőleg
.soha többé el nem felejtjük,hogy ez a karám - szeretetünk föladataként is ,egyméretű a Földdel, és hogy egyetlen igazán "erős várunk" van: a szeretet határtalan szabadsága,

NAPLÓ
TEILHARD IMÁJA
.A fény küszködv,e harcot

"Ugy:e, hogy így van, Jézusom? .. Ha terjesztem a Tudományt s a Szabadságot, önmagában és saját maga számára is fokozom : az isteni atmoszféra feszültségét.,. Ha meghódítom a Földet, Hozzád tapadhatok, Öröm, öröm, micsoda boldogsága a szellemnek s kítárulása. a szívmek!
-Tárja hát fel szerroezetének és múltjának titkait az az Anyag, amit felkutatunk és feldolgozunk!
- Az igába fogott Energiák Előtted hajoljanak meg, s hatalmadnak engedelmeskedj enek !
- Az öntudatosabbá és erősebbé váló emberek szerveződjenek sokszínű és
.eredményesen dolgozó csoportokba, s ezáltal százszorosra növeljék az életet!
- Elmélkedésünk színezéséhez a Mindenség szolgáltass a minden Harmónia és
minden Szépség szímbólumait és képeit!
... Kutatnom kell és föltalálnomf

Nem a saját tetszésemről. jólétemről, még csak nem is életemről van szó ...
Annak az egyetemes Szellemnek fennmaradására és kibontakozására megy a
játék, amely még nincs bételjesedve, még nem is biztos, hogy t'eljesen sikert ér el,
-de mozgása révén egyre nagyobb lelkiség felé tart. Arról a Szellemről van szó,
.arnelyet a vágyak és kétségek vérkeringése éltet.
Uram, arról az Elemről ivan szó, amiben Te itt lent tanyát akarsz ütni ...
Az dől el, hogy közöttünk lakozol-e!" (A misztikus erőtér, írások a háború ide-jéből, p. 75.)
" ... S Mester, mégiscsak igaz, hogy kíáradásodhoz, Tested növekedéséhez, szükséges alap vagyunk ... Tevékenységed átalakít, de nem rombol le; hatására Tested
tökéietességét építi nunden mindörökre, ami jó csak van mibennünk, - íme, ezentúl ezért élhetek .boldogan s dolgozhatok teljes erővel, - nem is kell kilépnem Belőled." (A pap, írások a háború Idejéből, p. 136.)
(REZEK ROMAN fordítása)
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nak bevett értelmében! - ahol a mű
fölépítése is olyan, mint a zenemúveké,
de tud olyan lélektani hitellel, meghökkentő beleérzéssel mai alakokat is teMinden nemzet irodalmának vannak
remteni, mint az Angyali Gigiben,
magukban álló tüneményei, akik jóforamely pedig nem is a legszerencsémán egyetlen szállal sem kötődnek előz
ményekhez,
hagyományokl'!'oz, akiket
sebb műve. Goethe szájába adja az
nem lehet csoportosulásokhoz, iskolákalábbi vaUomást, de voltaképp a maga
legsajátabb ars poeticáját fogalmazza
hoz sorolni, s akiknek világírodalmi rokonságát is vajmi nehéz kitapintani.
meg: " ... engem mindig és minden keIlyen a mi irodalmunkban Szentkuthy
letkezésében, alakulásában,' dinamikus
progressziójában érdekelt". ,
Miklós. A magyar realista regény elleni "kísérteties támadással" (Halász GáA "keletkezés" és a "progresszió" szibor) jelentkezett 1933-ban, amikor megmultán megvalósulása Szentkuthy Mikírta a század magyar irodalmának egyik
lós új regénye" is, amelyben az Orphelegkülönösebb, legizgalmasabb művét, a
ust folytatja tovább. (De ez a "tovább"
Praet, amely Németh László szerint
az ő esetében megint nem szerenesés ki"szélességével, sokirányú érdeklődésével fejezés, illetve nem fedi a lényeget, hinagy humanista mü: az emberi teljes
szen nála nincs' "tovább" és "vissza",
színpada", s további regényeivel újra
egyszerre van jelen az időnek és a térés újra meghökkentette az olvasókat, s
nek több síkja és vetülete, hol az egyikelképesztette kritikusait. Nem utánozott
ben, hol a másikban gondolja tovább
én nem folytatott senkit és semmit, "inhőseinek
sorsát, s nem
véletlen,
kább erőre sejtett valamit a modern re··
hogy a múltba belelátszatja a jelent is,
gényírás elkövetkezendő fordulatainak
a jelenbe pedig a múltat.) De ez nem
technikai módszereiből, habár lényegi
történelmi keletkezés és nem történelmi
rokonság éppoly kevéssé fűzte előre,
progresszió, mert Szentkuthy regényeimint visszafelé" (Vas István). A Szent
ben a történelem csak kulissza, háttér,
Orphieus breviáriuma című műve a kor
az események pedig inkább a cirkusz
egyik nagy "legendája" lett, a folytatáforgatagára emlékeztetik olvasóját. A lésokban megjelenő füzeteket izgatottan
nyeg az az eszmerendszer, amely a törvárta a, beavatottak kis csoportja. Mert
ténelem fölött érvényesül, s améíy dön.Szentkuthy sohasem volt "népszerű" szertő hatással van az egész világra.
ző, mindig csak azok olvasták, akiket
11. Szilveszter voltaképp folyvást ,ermegejtett hatalmas filozófiai tudása, forre a jelenségeken és eseményeken túli
málásának merészsége, s az iróniának az
"lényegre" összpontosítja figyelmét, s ha
a teljessége, amely néhol már-már blaszlehántjuk a regényről a gróteszken vilfémiává válik. Regényeinek [óformán
lódzó külsőségeket - melyek inkább az
nincs is tartalma, illetve a szó hagyoíró· félelmetes történelmi és filozófiai
mányos értelmében vett cselekményt
tájékozottságának dokumentumai -, ha
'szinte képtelen vállalkozás lenne kiboelvonatkoztatunk a tudatosan megválaszgozni. Mégis mindegyikben ott lüktet
tott, igen szellemes anakronízmusoktól,
a teljes élet, nemcsak' annak a .kornyelvi játékoktól - amelyekben döntő
szaknak az eseménysorozata, amelyben
szerepe van ameghökkentés vágyának
éppen kalandozik, hanem a messzí múl-, megmarad a mű morálí s mélysége,
té éppúgy, mint a [övőé, Mindig teljes
amelyet egy csodálatosan szép vallomástörténelmi tablót fest, még akkor is,
ban így fogalmaz meg: "ez volt az igazi
ha egy zeneszerző életét választja téölelés - mondja a kis cseléd mozdulamájául (mint Handeiét vagy ,~ozarté~), ' táról, aki megtámasztja a pápa pára regény hagyományos formáját pedig
náját -, a szerétet a. karból átsütött a
tetszése és kedve szerint alakítja, de
párnán, virág a lombon, Nap a felhőn,
mindig ügyelve a szigorú rendre, me~
Jézus lámpateste a sír feltámadás-fecsapongásat sosem válnak alaktalanna,
delén; ez, ez volt az ölelés, szeretet,
jóság, segítés, a gyöngédség .ereje ...
voltaképp koncentrikus köröket raj.zol,
Ezt a kart kell lefesteni . .. amely a
melyek titokzatos hajszálere~~n ~nn.~
Gondviselés földi orgánuma, az egyetkeznek egymással, egyik a másikból -kolen realitás a mi délíbábpojácáskodávetkezik, bár hasonlóságuk mellett kétsunkkal szemben".
ségtelenül vannak különbözőségeik is.
Képes olyan formai bravúrokra. mint
Az író észrevehető pesszimizmussal
például a Mozartról írt életregényben
szemléli a történelmet - s talán ezért
- mennyíre nem életregény ez a szóis szán másodlagos szerepet a regény
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(Magvető)
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történés-rétegének. Nyilvánvaló .azonban,
hogy bízik és hisz a legnemesebb eszmék erejében, érvényesítésének lehető
ségében. S pa talán ő maga tiltakoznék
is a legjobban az ellen, hogy némelyik
gondolatát Szent Páléival vessük össze,
nyilvánvaló, hogy a játék, az irónia mögött egy nagyon is szilárd és nagyon is
megalapozott filozófiai rendszer rejlik,
melynek legerősebb pillére a hit.
Nem tételes hit, de hit. Mert Szentkuthy hisz a szeretetben, hisz az ember
megválthatóságában. a jó győzelmében.
A többi talán csak álarc. Egy csodálatosan sokoldalú, tüneményes tehetség
számtalan alakváltozata, melynek lényegét nem a fiktív történés vagy annak
valóságos elemei rejtik, hanem az árvaságnak és a reménynek az a meg-megújuló harca, amely az író egész életművén végighúzódik, s .amely talán épp
ebben a regényében igéri legtisztultabban és leghitelesebben a jó és igaz győ
zelmét.
A kiadó maga is érezhette, hogy ez a
fajta regény kommentárt is kíván, ezért
illesztette a "fülszövegre" Vas István
vallomását. Ehhez talán csak annyit érdemes hozzátennünk, hogy amint maga a mű sem hagyományos értelemben
vett regény, úgy olvasni sem lehet a
"hagyományos" módon. Izlelní kell zamatát apránként kortyolgatva, s a sokszor meghökkentő. vagy első olvasásra
ellentmondásra ingerlő részletek mögött
azt a "szubsztanciát" kell keresni, amely
a világirodalom igazán' nagy és jelentős alkotásait jellemzi.
És ezzel talán már elmondottuk azt
is, ami Szentkuthy művészetének leglényege: vílágírodalmí rangú prózaíró ő,
az intellektusnak abban a szférájában,
amely a modern regény sokszor egymástól elütő, végeredményben azonban míndig az igaz értékek felé tapogatódzó kísérleteit jellemzi.

*
A ma életformájának egyik legalapjellegzetessége a változás és az
átalakulás, s az irodalomban is nyomon
lehet követni azokat a folyamatokat, törekvéseket, amelyek megpróbálják küIönböző módokon kiféjezni az
emberi
élet átrétegződését, Van, aki nosztalgíkus bánattal idézi a tovatűnő múltat,
azt az életformát, mely évszázadokig
jellemezte a' magyarság egy tekintélyes
részét, van, aki a krónikás szerivtelen
vetőbb

** ördögh
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Szilveszter: A csikó

(Magvető)

kívülállásával tudósít a változásokról;
Ordögh Szilveszter novelláskötetének** tanúsága szerint - olyan króníkát ír, melynek mindegyík lapjára a
véréből is hullik egy-egy csepp. Mert
minden valószínűség szerint ő maga az
a "kisfiú", aki a Szülőanya című elbeszélésben olyan kínkeservesen vonszolja magát előre a krumpliskosárral, s már
a paraszti munkával való első találkozásakor úgy hiszi, hogy ebbe csak belehalni lehet; de ő az a fiatalember is,
aki a Vénemberben olyan értetlenül nézi a nagyapát.. aki egyre talaitalanábbul, egyre magányosabban váda a számára megváltó halált. Egy idilli világ
virtuális kísértetét kergeti mindegyík elbeszélésében. "Menekülnél innen!! - írja - De hova! Vissza gyermekkorodba, a lassan elmúló parasztvílágba, a
lápszagú értelmetlenségbe, a görcsös butaságba ?! Hisz tudod, hogyne tudnád,
haldoklót nem lehet életre támasztani.
Ahol egykor könnyűvízű tó volt, tengercsíllogással, dalt-meset-örömet és fájdalmat éneklő nádsuhogással. békazenével és ... napfénnyel, 'itt már az éjszaka is sápad, fél, a Hold tükörképe
is ráncos, vén, nagyokat nyög, hogy belérian a vidék."
Ezeket a "rianásokat" harsogó vagy
épp alig tapintható repedéseket követi
nyomon
elbeszéléseiben.
Legnagyobb
erénye, hogy tud "légkört", atmoszférát
teremteni, hogy egy-két jellemző szóval
fel tudja idézni a lélek tragédíáit, Irásmódjára alighanem Sánta Ferenc hatott
a leginkább, tőle tanulhatta az élet drámáinak sokszor Iíraivá finomított rajzolását, s tőle azt a valóban megrendítő ellenpontozást, amely a legsötétebb.
színek mögül is felvillantja a béke derűsebb fényeit. A Szülőanya című elbeszélés záró jelenete szinte rímel Sánta
egyik novelláiára, de még ebben a részletben is megfigyelhetni Ordögh Szilveszter egyéni látásmódját.
Néhol vibrálóan izgalmasan ír, néhol
azonban - ahol talán egy-két jelzés is.
elegendő volna túlságosan is részle-o
tezővé válik. Világa sem teljes még, hiszen témáit meglehetősen szűk körből
meríti. Higgyük el azonban, hogy az
Éjszaka nagy rnonológjához hasonlóan
maga az író is úgy érzi: "kívül tisztaa levegő", s hogy ez után a valóban
ígéretes indulás után még szélesebb
horizontot villant majd föl következő
kötetében.
SÍK I GÉZA

SZÍNHÁZI KRÓNIKA
Kertész Akos a munkásosztály ábrá:"
.zolójaként vált ismertté irodalmunkban;
regényei, novellái a munkásosztály tudatvilágának, életmódjának la kispolgári szemléletmóddal való étintkezéseit
vizsgálják elsősorban. Nagysikerű regényéből írt színdarabja után (Makra)
most - a regény- és színpadi formát
egyszerre öltő Névnap is ennek a
tudati vizsgálódásn,ak egy újabb - meglehetősen lehangoló eredményt hozó állomása. Lehangoló az eredmény, mert
a József Attila Színházban bemutatott
-életszjéra művészi anyagának végleges
megformálása egyértelműena komédiában jelöli meg a darab műfaját: hiszen
- a múltból örökölt és a jelennel erő
.sített - tudatformák, konvenciók ingoványába süppedt életek eszmélése, efemer lázadása csak percekre teszi lehetővé a probléma megnyugtató interpretálását, a drámát. Lehangoló másrészt
az eredmény a művészi megvalósulás
egészét nézve is: a főhős házasságának
fellobbanó, majd közönybe, szürkeségbe
fulladó drámáján és a komédia második
részének groteszk tablóján egyaránt eluralkodik az életanyagot 10ellő gondolati-nyelvi sűrítés nélkiil drámába eme'lő naturalizmus sivársága.
A darab témája egyetlen nap, Víg
-Guszti asztalos névnapjának története;
.egy olyan napé, amely házasságának lassan devalválódó évei után elindít lénye,gében v,alami változást: a közöny után
a szeretet érzését, az érzékek tompasága, zsibbadtsága után a vágyódást, a
feleség házasságbeli szerepének konvencionális .elképzelése után az egyenran,gú élettárs, szerelmi pa,rtner elfogadásának igényét. Olyan típusú 'embernél,
mint Víg Guszti, az ilyen eszmélkedés
'nem a szigorú önvizsgálat felszínre kerülő igazságainak fényénél megy végbe,
megvilágosodásszerűen; Guszti jóindula'tú, dolgos ember, de a világgal szembeni gondolati igény nem ,elég erős nála, házasságának elsivárodását sem képes megfogalmazni, inkább csak testé,/-'el, ösztöneivel érzi, hogy valami nincs
rendben életében. Guszti a Komédia
.szornbct jának reggelén tulajdonképpen
csak la névnapjára gondol: azaz önmagára és a barátaira, akikkel ezt a hétköznapok sivt:ttagjából vidám' oázis ként
kiemelkedő napot ünnepelni szokta. Az
évente ismétlődő névnapok vaskos ce'Temóniájában, bódult részegségben kulmináló szertartásában feleségének meglehetősen kényszerű, alárendelt szerepe

'1.-1an, ez a szerep inkább 'csak a másnap rendcsinálásában" Guszti életre-galvanizálásában válik központivá. Guszti
agyereknevelés mel1Jett a háztartáskörüli teendőkben jelölte ki a gyárban is
dolgozó feleség életének terepeii; Ilona
ezt a "munkaqnegosztást" lényegében elfog,adta, lázadás. helyett zsémbességgel,
apró kellemetlenkedések légióival ,válaszol férjének. 4. komédia reggelének kicsinyes csatározásai mögött nyilvánvalóan már hosszú évek kusza, eredménytelen kiiztielme van és az elfáradás beletörődő unalma, amely az egész Víg-lakást beteríliette. Inkább csak meqszokásból, a s,aját álláspontjuk védelmének
"tisztessége" miatt folyik ez a meggyő
ződés nélküli csatározás. Guszti azt szeretné, ha felesége őszinte jókedvvel venne részt az esti mulatságban, Ilona pedig támad, gúnyolódik, nem azért, mintha hinne harca eredményességében, talán a szélcsend től fél, a rájuk szakadó
végleges csendtől, amely ellen beszélni
kell, az sebaj, ha erejüket veszítve
terülnek szét a 'lakásban ezek a megszokott szavak. Egyikük sem hisz abban,
hogy
házasságuk még megváltható,
ezért Guszti szeretetének, vágyódásának
hirtelen fe1ébredése sem képes átformálni la férfi egész magatartását, tudatát,
az új érzés hamar zátonyra fut és végleg belefullad a részegség ködébe, a
megszokott konvencionális férji szereppel - amit a "világ" közvéleményét jelentő baráti kör elvár tőle való újratalállwzásánál. Guszt~hoz hasonlóan, az
asszonyból sem kényszeríti ki a drámai
maaatartást az életükbe hirtelen beköszöntő változás.. Julival, a szomszédnővel
folytatott beszélgetésben Ilona megvédi
Gusztit, elfogadja házasságukat olyannak, amilyen; a változás éppúgy váratlanul éri, mint az azt követő csalódás,
az öröm még csak éppen megérintette
testét, lelkét, la régi beletörődés, zsémbeskedés felszíni lázadása túlságosan eluralkodott már. rajta, ugyanúgy, mint
Gusztin a férj-szerep konvenciói.
A Névnapban ábrázol,t életkép jellege - láttuk - alapvetóen nem drámai.
Jellegzetesen epikába kívánkozó életanyagot emelt itt a színpadra Kertész
Akos, .epiloai eszközökkel, naturalisztikusan, kellő drámai sűrítés nélkül. Mintha egy r:egény egyetlen napjának történetéből szakította volna ki a dráma
anyagát; míg a regényben a lazán, terjengősen ábrázolt életszelet is beilleszked het az epikai feldolgozás egészébe,
határozatban jelzései ,az ábrázolás későbbi folyamataiban nyerhetik el végső
értelmüket - a cselekmény síkján vagy
a gondolati-képi összegezés- egészében
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szerelmüket, újjászülető házasságukat iS"
megtagadja. A mindenbe beletörődés kudarc-érzetéből kiszakadt asszony csalódása hiába nagy, a csalódás körülményei
nem jelentenek elég erős nyomatékot
ahhoz, hogy drámai mederbe kényszerítsék az eseményeket.
Közhetynek tunik annak a megállaA
lazán-naturalisztikusan
terjengő
pítása, hogy az ilyen konvenciókban, siéletszféra önmozgása drámaiatlanul, epivár megszokásokban megrögződött életek
kus eszközökkel is megérlelte ci daraböntudatra lobbatüása, drámai pályára
ban a drámai mozdulást, a második
kényszerítése - hacsak valamilyen. külrész dramaturgiája, hangvétele azonban
ső erő ki nem mozdítja helyzetükből
lehetetlenné teszi a további drámai, traőket -, mindig nehéz feladat elé állítgikai kibontakozást. Maradna még ja a drámaírókat. Kertész Akos Víg
a darab műfajmeghatározása is jelzi Guszti feléledő érzékeiben, testi vágyaia komédia mint megoldás.
ban találta meg a változáshoz, a házasA II. rész, ez a végtelenül hossza-.
ság humanizálásához a kulcsot, Veszebeállítású komikus-groteszk tabló meaie-«
delmes megoldásnak bizonyult ez, mert
leníti azt az "erőteret", amely Gusztit
Guszti házasságában meggyőzően indítj,a
fogva tartja. Guszti és Ilona házasságáugyan -meg a szexualitás felébredése az
nak sorsa láttuk -'- nem bontakozegészséges változást, de az erotika köhat ki tovább a dráma pályáján; a probzépponti kérdésként való kezelése egy-' léma, a házastársak alakjának képlékeny
ben' megakadályozza a dráma kifejlődé
embersége azonban még így is túl súsét is. Házasságának etsziirkiilése, medlyos ahhoz, hogy önmagát degradálva
dő csatározásai után a névnap szombatfeloldódjon, szerves részévé váljon a II.
jától ugyanis - illuzórikusan - valami
rész komédiájának. Tulajdonképpen nem
szokatlanul erős kompenzáló élményt vár
a főhősök devalválódnak a komédia
Guszti, s lélektanilag egyáltalán nem
szintjére - kibontakoztatva esetleg egy'
következetlen az a paradox pálya, ametmgikomikus pályát -, a II. részben inlyet - a közelgő eseményt ellenségesen
duló komédia tőlük teljesen függetlenül
szemlélő asszonytól elszakadva, mégtobzódik a darabban. Guszti nem a szeis őhozzá visszatérve, benne megújulva
mélyisége lényegével, hanem csak gro- reggeltől délutánig -, megtesz. Guszteszk statisztikává silányodva vesz részt
ti szeretné élete egyhangúságát, házasebben a komédiázásban, Ilona pedigságának elszürkülését elfelejtve méltón
egyszerfl.en kihullik a drámából. Ami ebmegünnepelni ezt a napot; a baráti tárben a második részben bontakozik ki,
saságban töltendő estét a délelőtt szaaz - a tipizálás síkján - lehet ugyan
badságával, a kaland ízével fűszerez
nagyszerű adalék a dráma
gondolati'
ni, ezért is vesz ki aznapra titokban
anyagához, de így, sajátos spontaneitású,
szabadságot. De a délelőtti csavargásai
hangvételű színpadi létezést nyerve során a kaland illúziójában lebeg, amely
tagadja az egész eddigi drámát. Ráacsak az érzéki vágyódását iokcaza fel;
dásul a megjelenő figurák kisszerűsége,
az asszony zsémbesség én átszakadó jóa munkásélet álcájában jelentkező kisindulatnak, a szomszédnő segítségétulajdonosi szemléletüknekacsarkodó osvel újra próbálkozni akaró tetszetobaságá - ha kitűnő típusokat hitelen1.vágyásnak kell Guszti felajzott vágyasített is a groteszk mulatozás tablóiban
kozásával találkoznia ahhoz, hogy a tesnem teremtett művészileg szuverén
tük, s nyomában érzelmeik, gondokomikus világot; a részegségbe fulladó
lataik - újra a régi erővel szólalhasmulatozásuk naturalisztikus kavargása,
sanak meg. A házastársak életét a holt-'- szerény mondanivalójával nem
pontról, kimozdító szexualitás ezereoé-: tudta helyettesíteni a drámát.
nek primátusa azonban megbosszulja
A József Attila Színház előadása nem
magát; az erotika önmaga je~entőségén hibáztatható a naturalista ábrázolás
túlmutató változást indított meg, de
szintjén megrekedt darab kisiklásáért.
amikor testüket, szerelmüket vállalni
Berényi Gábor rendezése - az equséoes
kellene a kárörvendező, "a szokatlan
hanglJételű
előadás
megteremtésének
időpont" miatt megbotránkozó álbarátok
sz1ndékál,al - nem vette figyelembe aZ
előtt
akkor már a változást elindító
el1)etélt drámát. eqyértelműen a koméel'odkus esemény egyszerűen csak egydia szálait próbálta összefogni, s milyel
szeri
szexuális aktussá degradálódik,
azok nem voltak kitapinthatók. mequróamit a férj barátai konvencionális
bált szfnpadra állítani egy felvonásnyi
álláspontját elfogadva könnyűszerrel
részeg kavargást. A színészek hiteles fimegtagad; nem érezve, hogy evvel a
gurákat teremtettek, nem rajtuk múlot~:

-, addig a drámában az életanyag jelzéseinek nem elég a mégoly nagyszerű tipikus és egyéni vonásokból
felépülő jellemeket kirajzolnia, valamilyen irányban ki is kell robbantaniuk
a drámát.
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hogy ezek a nagyszerűen tipizált, egyénített, markáns,an megjelenített alakok
nem tudtak színpadi létezést adni a darabnak. Horváth Sándor alakítása lélektani remeklés volt Guszti szerepében.
A figura szánandó gyengeségét az emberségnek olyan eleven áramaival közt'etítette felénk, hogy neki még azt is
elhittük, érezni véltük, amit a darab
nem mondott ki, de benne volt mint lehetőség: Guszti részeg
bódultsága, siralmas, mindent feledő motyogása még
nem az utolsó szó öneszmélésében. Az
egyszerű, tiszta életre vágyakozó, mégis
marakodó
kicsinyességre
kényszerülő
asszonyt alakító Szemes Mari játékában
benne ,volt a dráma lehetősége. Saját
,harwja, puritán eszközei lettek volna
ehhez a drámához. Soós Lajos merev,
szertartásosan üres figurát játszott, aki
volt kistulajdonosi fölényében ostobán
osztogatta igazságait; hitrő~, családról, a
feleség "tűzhelyőrző" szerepéről, a magyar ember jellemző tulajdonságáról, a
"szemérmességről".
Alakításában öröm
volt nézni, ahogy ez a kimért, nagy darab ember tartása szétfolyik, ahogy zsirosképű, mohó érdeklődővé válik a vaskos históriák özönében, ahogy itallal tüzelt gyűlölködése meghunyászkodássá
lapul felesége szellemi fölénye előtt.
Káll.ai Ilona okos.: gúnyoros feleséget
alakított, aki illúziók nélkül szemléli férjét és saját életét; szellemes, férje ostobaságait egy indián örömtáncával körülujjongó ját€ka után még nagyobb rejtéllyé vált, hogy ez a nő miként ragadt
bele ebbe a házasságba. A volt maszek-,
ként és jelenlegi munkásként egyaránt
naplopó Mazur Lászlót Makay Sándor
keltette groteszk eszközökkel életre; az
eszelős féltékenységgel voltaképpen csak
a feleségi pozícióját féltő, torzlelkű aszszonyát dioonyon kuporgó, mérges
tüskéjű sündisznóvá zsugorodva - Örkényi Éva alakította nagyszerűen. Margittav Agi J független nő mozgalmas, de
kényszeru kompromisszumokkal teli életét villantotta fel színesen a szomszédná szerepében.
CZÉRE BÉLA

A világ legesztelenebb háborúját éltük át három évtizeddel ezelőtt. A Szovjetunió ellen kergettek harcba sz~ez
reket kicsiny, szociális sebeiből felépülni
sehogyan sem tudó országunkból. S tettük ezt akkor - legalábbis az ország akkori vezetői -, amikor a Szovjetunió
semmiféle ellenséges szándékot sem táplált ellenünk.

Valódi s ,eddig megíratlan dráma ez•.
első lépést megtette tisztázására
Nemeskürty István "Requiem egy hadseregért" című kitűnő munkájában. Sajnos, ő sem megy vissza egészen a forrásokig, a Tanácsköztársaság megdöntésének bűné'ig és a rá következő megtorlások még nagyobb gazságaiig. Van
azonban egy olyan forrásanyagaennek a
botcsinálta háborúnak a tragikus felidézőiről, a német és a magyar hadvezetés
embertelenségeiről, ami a végkifejletet
valóban tragikai mélységekben és magasságokban vetíti elénk. Az oknyomozó történelmi kutatás kis remekműve ez
a bátor visszatekintés.
Amíg a színpadravitt dokumentumkötetvalódi,ságáról meg nem győződhet-·
tünk, magunk is éltünk ,a gyanúperrel,
hogy ez a vállalkozás nem sikerülhet.
Mit lehet a hivatalosan száraz nyelvű
hadi parancsokból, jelentésekből színpa...
di dinamikává átlényegíteni? Mit lehet
egy rákos daganat szövődményeihez hasonlatos bonyolult természetrendi fölborulás komplexitásából kiszűrni? Örkény István színpadi zsenialitása és Vár-'konyi Zoltán rendezői avatottsága azonban valóS'ágos csodát művelt. A Requiemből "A
holtak hallgatása" címmel
színpadi mű született.
Mit tehetett a szerzőpár, Nemeskürtv
és Örkény az alig három évtieede lejátszódott, mindnyájunk testébe, •sorsába vágó tragikus eseményekkel? Hi~eles
dokumentumok birtokában újrapergették
előttünk ,a harminc év előtti, de sokkaf
1"égebben fogant események kaleidoszkópját, s lám a töredékes had parancsokból, részlegvezetők naplóiból, újsághí:re kből összeálIt a doni hadsereg tragédiája. A dokumentumok úgy fonódnak
össze, úgy világítja meg az egyik a másik hazugságait, népámításait és embertelenségeit, hogy nemzeti önismeretre,
magábaszállásra, eszmélkedésre adnak"
alkalmat. A holtak hallgatása ,is lehet
beszédes. Ha valamit ért vérMdozatunk,
ezt érte. Szörnyűséges pusztulásunk ma:
is fölveri a nemzet lelkiismeretét. S hogy'
valóban néppé, nemzetté sajtolódjunk a
mai korkövetelményeknek megfelelően,
ez az önvizsgálat az egyik próbakő.
A rövid színpadi keretbe sajtolt nemzeti problérnatömeg megjelenítésére II
rendezés kitűnő megoldást talált. Tizenkét férfi ontja elénk a dokumentumokat, de egyikük sem csak Horthy, Werth
tábornok, Jány vagy Stromm Marcell.
A szereplők név nélkül mondják föl szerepeiket, s ez mintha az egyetemes felelősség vádját sugározná felénk. Valóban, egyetemesen felelősek voltunk a
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történtekért. A nemzet nem volt önmagánál a hitleri órákban, s ha erre va,nnak is enyhitő körülmények, az egesz
-szovjetellel'!es háború gyalázatát nem
menti semmi.
.
Tizenkét térti (Benkő Gyula, Bilicsi
Tivadar Bitskey Tibor, Darvas Iván, Ko.zák Lá~zló . Pánq,y Lajos, Prókai István, Somogyvári Rudalt, Szatmári Ist-

KÉPZŐMŰVÉSZET
'TIHANYI LAJOS EMLÉKKIÁLLfTÁSA.
Tihanyi Lajos festóművész hagyatéka ajándékozás útján - 1970-ben a magyar
.állam tulajdonába került; a nagyértékű
anyaget
márciusban emlékkiállításon
mutatta be 'a Nemzeti Galéria.
Tihanyi munkásságn - a tárlat tanúbizonysága szerínt - három períódusra
'oszlik. Az 1906-tól 1919-ig tartó első szakasz jelenti a mester tevékenységének
-csúcspontját, Tihanyi Lajos ezekben az
-esztendőkben a Kernstok vezette Nyolcak csoport tagjaként fontos szerepet
játszott képzőművészetünk megújulásában; a Nyolcak széthullása után a mű
vész a Kassák körül szérveződő "aktivista" körhöz csatlakozik. Ekkor, az első
világháború előtti és alatti években születnek chef d'oeuvre-jei: a "Csendélet
teáskannával" (1909), a "Vörösinges kis'fiú" (1910), néhány badacsonyi és nagybányai tájkép, egy-két fekvő női akt,
az 1912-es "Önarckép" és a - Fülep
Lajost, Kassákot, Grósz Andort, Révész
Bélát, Leopold Magdolnát, Bölöni Györgyöt, Bölöninét, Pátzay Pált ábrázoló remekmívű portrék, amelyek a század
eleji magyar festészeti reneszánsz reprezentatív alkotásai közé tartoznak. A
modellek, akikről arcképeit festette, a
kor leghaladóbb és legnagyobb tehetségű írói, művészei, gondolkodol, kritikusaí voltak; az ő körükben - a Nyugat, a Huszadik Század, a Népszava, a
Ma munkatársainak, a Társadalomtudományi Társaság tagjainak körében ,érezte otthon magát, velük vállalt eszmei szolidaritást Tihanyi... Eosete és
ceruzája az emberi lélek legrejtettebb
titkait is felszínre hozta; igaza van Erki
Editnek, aki szerint "a XX. század mű
vészettörténetében Oskar Kokoschkán kívül - alig van méltó társa Tihanyi Lajosnak, a portréfestónek ..."
Az 1919-es forradalom leverése után a
művész elhagyta Magyarországot, s ha-
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ván, Tomanek Nándor, Tordy Géza,
Zách János) játéka eleveníti meg ezt a
dokumentum-drámát.
Szinte
percről
percre más és más töltésű színpadi szerepet kellett élővé tenniök, s ők élővé
is tették a kétszázezres doni magyar
hadsereg tragédiáját.
POSSONYI

LAsZLÚ

soha többé nem tért vissza.
Bécsben. majd Berlinben, végül
Párizsban élt, közben megjárta az Egyesült Államokat is. A 20-as évekre esik
munkásságának második szakasza. A
Zöldruhás nő" (Berlin, 1921) és az
i'922-~s "Kékruhás ülő leány" című
olajfestmények, valamint a fiatal Ignotus Pálról készült színes grafika (1921)
még az előző 'korszak törekvéseit, a
konstruktiv szemléletet a természetelvűséggel szuverén módon egyesítő stílust viszi tovább, a "Spanyol nő" (1926)
és a "Csendélet késsel és villával"
(1928) viszont már - bár még nem egészen absztrakt művek - a nonfiguratívitás, a peinture pure felé fordulást
jelzik. Újabb arcképei is elütnek a
korábbiaktól, az ábrázolt személy egyéniségének, belső világának Ititapintása háttérbe szorul... Tristan Tzara
portréján (1926) már nem a. román származású avantgardista író pszichikai
habitusának megragadása, hanem a
színek és vonalak viszonylatai, a kompozíciós kérdések, a tiszta képi rend
megteremtése foglalkoztatja a művészt.
A 30-as évek elején Tihanyi Lajos
teljesen nonfiguratív festő lesz; ezek az
esztendők alkotják festői (és grafikusí)
működésének harmadik --utolsó idő
szakát. 1933-tól az Abstraction-Création
elnevezésű társulás tagja; a csoport tagjainak legtöbbje geometrikus idomokból szerkeszti munkáit. Genthon István
- "Az új magyar festőművészet története" című könyvében (1935) - a 30-as
évek Tihanyijával kapcsolatban "teljes
letőrést" emleget, s ' a művészt "a Párizsi Iskola egyik megszédítettjének" nevezi. E megállapítások nyilvánvalóan
tévesek és igazságtalanok, azt azonban
konstatálnunk kellett az emlékkiállítás
utolsó termeiben, hogy a kései Tihanyiműv~ híjával vannak a régebbi alkotásokból sugárzó feszültségnek, delejes
erőnek, s bár sok artisztikum van ,bennük, mégsem emelkednek a két háború közötti absztrakt festészet tisztes átlaga fölé.
zájába

Előbb

Czimra természetesen nem stiláris tekintetben, rokona Utrillónak, Morandi~
nak, l!arcsaynak, Kornissnak vagy Movégeztek; a bőségesen illusztrált, kétdok Máriának, hanem a művészi manyelvű katalógusban örömmel olvastuk
gatartás tartózkodó szerénysége, a festői
Brassainak, a Párizsban élő fotóművész
nek szép megemlékezését Tihanyi Lafogalmazás magvassága. a kivételes esztétikai mínőség tekintetében.
josról, "a Montparnasse egyik legérdekesebb, legrokonszenvesebb és legszíneA tárlatot Haulisch Lenke kandidásebb alakjáról".
tus rendezte; ő írta a képes katalógus
előszavát is. A művek hozzáértő csoporCZIMRA GYULA ÉLETMŰVÉNEK KItosítása Németh Lajosnak Czímra
ALLíTASA. Czimra Gyula festőművész Gyuláról papírra vetett - értékelését
(1901-1966) áprilisi emlékkiállításának
alá: "Czimra egyéni hangú
megrendezéséért szintén elismerés és kö- . -támasztotta
naiv, ugyanaltkor azoban tudatos szönet illeti a Nemzeti Galériát. A tárművészetet teremtett; stílusa a krístálattal a korábban csupán igen szűk kör lyos rend és az üde színvilág egységét
által ismert (s még a rendkívül alapos
valósította meg."
Zádor-Genthon-féle Művészeti LexikonNOVOTNY EMIL TARLATA. Novotny
ból is kifelejtett ...) művész elfoglalta
Emil Róbert Munkácsy-díjas festőnek helyét nemzedéktársai, az 1900 körül
75-ik születésnapja alkalmából - gyűj
született magyar festők legjobbjai (Míteményes tárlata nyílt a Csók-galériáháltz, Martyn, Barcsay, Bene Géza stb.)
között,
ban. Az idős művészek többnyire retrospektív kiállításokkallépnek a közönség
Az életmű, amelyet a rákoshegyi ottelé, - a termékenyen és töretlen rnunhonába visszahúzódó, a művészeti élet
kábírással alkotó Novotny viszont. csulármás agóráfára nem kívánkozó Czimpa új festményt mutatott be. A kíállíra Gyula hátrahagyott, kicsiny terjetott művek zöme tájkép; a mártélví és
delmű:
hatvan-hetven (jobbára apró
budai tájábrázoláSok közé egy-egy önméretű) fE;lstmény, öt-hat gobelin és
arcképet, esendéletet, leányportrétés női
plasztika, néhány tucat rajz... Témaköaktot illesztett be a művész, aki széles,
rei sem változatosak: halas csendéletek,
heves eesetvonásaíval, eleven koloritjáműtermi és konyhai enteriőrök, szegéval, a természeti látvány lényegét bíz-,
nyes bútordarabokkal berendezett lakétos kézzel, "svungosan" megrögzítőelő
szobák belvilága, francia és magyar kisváadásmédjával a század eleji. avaritgarde
rosok csendes, néptelen utcái jelennek
irányzatok ("Vadak", "NYolcak") hű
meg puritán, tartalmas, igen magas
séges és kulturált, de nem átütő erejű
kvalitású képein, amelyek lakonikus
követőjének bizonyul. .
előadásukkal, a régi mesterekre emléA tárlat. nem tartozott a felkavaró,
keztető odaadó műgondjukkal.képzőmű
revelációt jelentő képzőművészeti esemévészetünk nemes drágakövei .kőzé tarnyek közé, néhány kép előtt azonban
toznak.
szívesen állottunk meg... .Ezek közé
Czimra java alkotásai utrillo piktúrájának egyszerűségét, szűkszavúságát, tartozik a "Tüzes hajnal a Tiszán", a
"Nyári reggel", az. "Irma", a "Mártélyi
Giorgio Morandi szemérmes líráját, KorTisza-kanyar", a "Tavaszi rügyező lomníss Dezső mesterségbelí ígényességét,
bok" és az egyik - a komplettebb, öszBarcsay szabatos, fegyelmezett komponáláSmódját, Modok Mária áhítatos, ' szefogottabb - "Önarckép".
poetikus
világát juttatja eszünkbe.
D. I.
Az emlékkiállítás rendezői (D. Fehér
:Zsuzsa és Dévényi István) jó munkát

ZENEI JEGYZETEK
(NAGYHETI EGYHAZZENEI ESEMÉ1'4'YEK) "Bach - irja a nagy zeneköltóről szóló máig alapvető· monográfiájában Albert Schweitzer - összes par.titúráit az S. D. G. jelzéssel ékesitette,
mert tudatában volt annak, hogy miLvészete lényegében vallásos szellemiL ...
Szerény, dolgos létét a jámborság erősi-

tette meg és tartotta fenn. Az istenilum,
az érzékfelettiben való hit volt az a
kiapadhatatlan forrás, amelyből ez a
jámborság fakadt. Lelke mélyén benső
ségesen vágyott. az örök nyugalom után.
A zenében ~ hatálvágyat senki sem fejezte ki nálánál megrendítőbben." Alighanem ez a gondolat állítja Johann Sebastian Bach hatalmas passióit, a nagyhét zenei eseményeinek középpontjába.
Mind~n a halálra, az elmúlásra figyel-
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meztet ekkor, de a komor színek mögött felsejlenek a. feltámadás békét és
nyugalmat hozó fényei is. Ha összehasonlítjuk Bach János- és Máté-passi6ját, nyilvánvaló; hogy az előbbiben a
dráma, az akció, a látomás a fontosabb.
Az ut6bbi csendesebb, szemlélődőbb. S
mert a nagyhét maga a teljesség, e két
7cüZönböz6 kcirakterű. remekmű egyaránt
otthonosan szóLal meg ilyenkor a templomok kórusán.
A legnagyobb. élményt a Máté-passió
jelentette. Bucsi L.ászló vezényelte a művet a Liszt Ferenc Kórus
és Zenekar élén, Gergely Fer.enc ragyo, g6 orgonajátékának kíséretében. A szólókat Szőkefalvy Nagy Katalin, Buday
Livia, Marik Péter, Gáti István és Komádi Gerzson énekeiték. Furtwiingler
annak idején a Máté-passiót a zenemű
vészet legnagyobb alkotásának nevezte;
s nem'csak zenei értelemben az, hanem
érzelmi tartalmában, mondanivalójának
szinte kifejezhetetlen gazdagsága miatt
is. Ezt az' érzelmi teljességet csodáltuk
meg a Bucsi László vezette együttes
előadásában. Nemcsak a tökéletes zenei
kivitelezés, az egyes szólamok plasztikus
vonalrajza érdemelt figyelmet, hanem. az
a szuverén elképzelés iS,mely a művet
egységbe fogta, egyetlen hatalmas szándék kifejezőjévé tette.
előadása

A János-passiót az A. C. Kapisztrán
Kórusa és Zenekara adta elő Zimányi
István vezényletével, Gábor Artemis,
Barlay Zsuzsa, Keönch Boldizsár, Basky
István, Kováts Kolozs és Marczis Demeter közreműködésével. Ez az előadás is
minden dicséretet megérdemel, hiszen
sikerim hibátlan teljességgel kifejeznie
azt a hatalmas drámai ívet,mely a
passió vezérlő. elve. Az egymásnak felelgető kórusok kitűnő ritmikájú részletezései éppolyan jól sikerültek, mint
az egyes szólók, melyek közül külön
említést érdemel az alt ária.
Caldara Stabat Matere új színfoltja
volt a nagyhét egyházzenéjének, s azt a
hagyományt közvetítette, melyet, eddig
inkább Pergolesi vagy Vivaldi egyházzenei műveiből ismertünk meg. De nemcsak az olasz zene tündökletes változatosság.a lüktet ebben a kompozícióban,
hanem az a végtelen egyszerűség és alázat is, mely aztán Mozart Requiemjében
és c-moH miséjében teljesedik ki. A
négyszólamú Stabat Mater a maga nemében gyönyörű alkotás, s csak hálásak
lehetünk a Tardy László vezette Mátyás
templomi együtte/Inek, hogy megismerhettük. Ez a kórus rengeteget tett az
egyházzenei repertoár felfrissítéséért, s
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amint a példa mutatja, vezetője kitűn5
érzékkel választja ki a múlt remekmű
veit (Dufay, Schütz, Monteverdi) és a
jelen legizgalmasabb alkotásait (Ottó Ferenc, Sáry László, Sáry József). A sz6listák (Somorjai Paula, Buday Lívia,.
Keönch Boldizsár és Kovács Péter) nemes egyszerűséggel, teljes stílushűség
gel énekeltele. s nagy részük volt a komoly sikerben.
(LEMEZFIGYELŰ) A Magyar Kamarazenekar egy egész sor alig ismert
Haydn-szimfóniát támasztott fel, s ezekből jelent meg most kettő, a valószínűleg 1768-ban komponált op. 39. G-dúr
és az 1772-ben keletkezett op. 47-es,
ugyancsak' G-dúr hangnemű alkotás. A
Tátrai Vilmos vezette ~ hangverseny teremben • érdeménél jóval kevesebbszer
'szóhoz jutó - együttes kitűnő tolmácsolásban szólaltatja meg mindkettőt, melyek közül az előbbi inkább a korszak:
zenei "köznyelvét" beszéli, amit oly magától értetődő természetességgel tanult
meg a fiatal Mozart is, az utóbbi azonban már Haydn legsajátabb világába vezet, melyben egyszeT:re és egymás mellett lüktet a legmélyebb drámaiság, ftannak feloldása, derűbe forduló mása is.
A felvételtechnikailag is kifogástalan.
lemez alighanem minden gyűjtőnek igaz
örömet szerez (LPX 11576).

A meglehetősen nehezen bővülő Bar-tók-összkiadás új lemezén kórusműveket.
hullhatunk. A Négy régi magyar népdal
191O-ből való, az Elmúlt időkből 1935ből, tehát egy igen jelentős pályaszakasz·
mindvégig rendkívül fontos műformá
jából kapunk ízelítőt a lemezről. Bartók
művészetében az emberi hang, maga a
beszéd mindvégig központi szerephez jutott, de olyan elementáris erővel még
neki is csak ritkán sikerült kifejeznie,
mint az Elmúlt időkből című alkotásban, amely a maga érzelmi teljességével,
rendkívüli műgondjávala század acapella kórusművészetének kiemelkedő remeke, a magára maradt, de önmagát teljesen vállaló ember legszemélyesebb hitvallása. Nagyon érdekes és tanulságos
a lemezen nyomon követni a kiteljesedés.
folyamatát. Egyes állomásait olyan remekművek jelzik, mint a Négy tót népdal, az 1930-ban kelt Magy.ar népdalok
és az 1932-ben komponált Székely dalok. Valamennyi szép, autentikus előa
dásban szólal meg a nagy szereplőgár
dát mozgósító lemezen, A sok közremű
ködő közül hadd emeljük ki Vásárhelyi
Zoltán szenvedélyes, teljesen hiteles értelmezését és Szabó Miklós gondos tol-o
mácsolását (LPX 11519).

(ZENEI KÖNYVEKROL) Varga Károly
Ricnard
ÖrdögtTilla szonáta címmel
Giuseppe Tartini életregényét írta meg,
s amint az utósZóból értesülhetünk:
" ... a nagyszerű művésznél talán jobban
érdekli az ember. Ennek akar szívébe
látni, sorsát felfedni, megérteni, újjáteTemteni a betűk erejével". Kétségtelenül
nagy anyagismerettel közeledik Tartini
izgalmas egyéniségéhez, s bizonyára az
a fajta életrajzi regény lebegett mintául
a szeme előtt, amely nem hanyagolja
el az apró, rezzenésnyi epizódokat sem,
amiknek esetleg motiváló szerepük lehet a főhős sorsának, lelkiségének alakulá.sában. Lehet hogy bennem van a
hiba, de bármily hangulatosak, érzékletesek is a leírások, bármennyire izgalmasak is az egyes jelenetek, az ilyen
regény től többet várnék. Varga Károly
Richard ugyanis néhol szem elől veszíti hősét, mert enged stiláris díszítő
kedvének. Ilyenkor aztán olyan mondatok sziileinek, mint az, alábbi példa: "A
késő órában, mint lehulló virágszirmok
ereszkedtek alá a szavak, kint, a felhős
égen szakadozni kezdett a felhőtakaró".
A szerelmes nő szemében "kis lángocskák villannak"; a hegedűhang "csobogása elapadt, mint valami bűvös forrás",
s által'ában: a leírások ékes aprólékossága sok helyütt maga alá temeti Tartinit is, az íTÓi szándékot is. Az Ördögtrilla szonáta olyan mű, mely izgalmas
olvasmány ugyan, de a részletekből nem
áll össze. szerves egész, a vége pedig
mintha elsietett volna.
Annál maradandóbb tanulságokat ad
Hans Galnak Schubertről írt könyve,
melyet a ZenemtIkiadó jelentetett meg,
Ormay Imre fordításában. Schubert az
a zenekaltő, akiről nem lehet eleget írni,
aki folyvást új és új meglepetésekkel
szolgál, s akit - mint az igazán nagy
géniuszokat - sosem lehet egészen megismerni. Hans Gal elsősorban a schuberti szépség leglényegét, a' dallamot
igyekszik elemzései középpontjába állítani, s ebből a nézőpontból közelít az
életműhöz. Hatalmas apparátussal meg.írt alkotásában elsősorban a műelemzé
sek kitűnőek, illetve azok a részek, amelyekben Schubertnek a hagyománnyal
való
kapcsolatait elemzi. Kritikusan
szemléli az életművet, nem hallgátja el
hibáit sem, s épp e gyengeségek teszik
igazán elhitető erejűvé azokat a lapokat,
amelyeken a zseniális dalköltőről olvashatunk. Nagyon izgalmasak azok a fejtegetések, amelyekben Schubert szimf6niáiról ír. A zenetudományban talán
ezen a téren tapasztalható a legnagyobb
bizonytalanság. Hans Galnak alighanem
igaza van abban, hogy a VII. szimfónia

toronymagasan áll a többi fölött. Amit
erről elmond, nemcsak az olvasó számára tanulságos, hanem akaTmesterek
számára is új felismeréseket tartogathat.
RÚNAY LAsZLÚ
A nagy újdonságok szinte mindig regressziók is: fölfedezései annak, ami addig kihasználatlanul hevert az idők mélyén. Századunk zenéje újdonság abban
az értelemben is, hogy az "elkezdők"
sokszor a hagyományost folytatók, az
utóbbiak pedig a kezdők maszkjában
járnak. tgy válik például Debussy Machaut unokájává. A XX. század zeneszerzője ugyanakkor tudatosabban figyel az
elmúlt korok zenei örökségére, s tájé;.
kozódása egyben választás a különböző,
csupán elkezdett hagyományok közül. A
zenetörténet tanúsága szerint "nagy történelmi vízválasztók" idején, befejező
dő és induló korszakokban szokott így
lenni. Napjaink muzsikusai számára kötelező a határozott történelmi' orientá..
ció. (Ha Kodály idegenkedett a német
romantikától, abból pozitív eredmény
származott saját törekvései javára.) Ez
pedig következetességet kíván a zeneszerzőtől, s egyre alaposabb elmélyülést
a zenetudományban és irodalomban.
Legtöbb fiatal zeneköltőnkben megvan
ez a készség, sőt egyesek máris csodálatos
biztonságg,al, fölénnyel kezelik
anyagukat (Jeney Zoltán, Sáry Lás~ó).
A "zene ördöge" - ahogy a középkorban a tritonust nevezték - mégis ott
kísért szinte valamennyi modern zenei
bemutatón. Hogy a "Zwölftonmusik"
ilyenféle ördög, Schönberg is észrevette.
Bartók úgyszintén. Most azt kell tapasztalnunk: a totális szerializmus áZ eddi'gieket is meghaladja. Nálunk fiatal komponisták próbcílgatják ai új stílust. Az
Egyetemi Színpadon Amanita Muscaria
(Bolondgomba) címmel hirdették meg
"programjukat",
jelezve
Stockhausen
gombagyűjtő szenvedélyét, ami csak hobby-ja
neves német "szerialistának"•
Természetesen nem arról van szó, hogy
a bemutatott művek mind komolytalanok, de sok kétséget támasztanak a hallgatóban. Kétharmad részük mintha elszakadna a közönségtől. Ennek lehet
oka az is, .hogy - Goethe szavaival az ember belső világának még ellent,mond a külső. Talán eleve ezt érezték
meg a szerzők, s a csend, ez önmagunkra figyelés érdekében irták meg művei
ket: Jeney Zoltán a Four Sounds-t A
szem mozgásait, Sáry László a Sounds-t,
Krizbai András a Hangol( és Időket.

a
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Sáry Fluttuazio'/l,i (1968) cimű hegedű
zongora
darabja (Hegyi Ildikó és
Schmidt Nóra könnyen, biztos techniToai
tudással adták elő) a szerző mindenre
reagáló, rendkívüli zenei érzékenységét
bizonyítja. Az Onczay Csaba egyenletes,
szép cseLZójátékában - magnetofon közbeiktatásával
elhangzott Sound-ja
időtartamának hosszúságával meghaladta a közönség türelmét, ugyanakkor
nem nélküZözi a divatosságot sem. A
Psalmus (népzenében gyökerezik) 'és az
Incanto, úgy érezzük: maradandó alkotások. Az utóbbi Weöres Sándor Fúga
című versének zenei adaptációja. Nem
fúga (innen a neve: Incanto), hanem a
vers sorainak zenei követése, öt hanggal. (A Gesualdo-kvintett mutatta be.)
Jeney Zoltánnak ugyancsak Weöres
szövegére írt Az áramlás szobra című
kamarakórus műve szintén öt hangon
szólalt meg. Aramlás és nyugalom váltakozik, hullámzik az egyes szólamokb~, s ezeknek "összecsapása"
belső
mozgásdinamizmust eredményez.
Rieman véleménye, hogya hang konkrét megjelenésében elválaszthatatlanul

közrejátszik a hangerő, de a létrehozÓ'
hangforrás megszólaltatásával járó zörejek is, amelyek elválasztva a "hangtesttől", konkrét tárgyat jeleznek. Az egyik
zeneesztéta pedig szellemesen jegyzi
meg:' egy-egy vadállat hangja aligha
marad alatta a modern zörej-zene sokkhatásának. Ezt tapasztaltuk Vidovszky'.
László Autókoncert című pop-zenéje
közben. (Kár lenne azonban, ha a tehetséges komponista erejét ilyen művek
re fecsérelné,)

FILMEK VILÁGÁBÓL

nyének". És mert komolyan veszi a lét.
kettősségét, azt, ahogy a puszta dolgok
és a transzcendencia között hányódunk,
melyben a jóhoz vezető út végzetesen
a rosszal van kikövezve, nem vigasztalja magát azzal, hogy az igazságig keresztülhazudhatja magát.
Visconti előszeretettel vállalkozik világirodalmi
művek megfilmesítéséra.
Tosoa (1940), Dosztojevszkij: Fehér éjszak4k (1957), Boccaccio (1961), Lampedusa: A párduc (1962), Mann: Halál
Velencében (1970), és legújabban Proust:

KöZöNY (olasz-e-rrancía), Albert Camus regénye nyomán írta: L. Visconti, S. C. d'Amíco; kép: G. Rotmnno; zene: P. Picclonl;
rend.: Luehío Visconti; rösz.: Marcello Mastrotanní, Anna Karina.
'

Camus írónak inkább filozófus vólt,
mint formai újító, akit elsősorban a
"lényegiség" érdekelt; az 1940-ben íródott Közöny - v/!.gy kevésbé félrevezető, eredeti cfrnén Az idegen az abszurdum gondolatának illusztrálása: a
világ érthetetlen, és a történelemnek
nincs értelme, a létezésnek nincs célja
Az ember - Sartre szavaival csupán
;,az, amit létéből csinál". A regény fő
hősének Van öntudata, de éppen ezért
idegen a világban. Nincs hite, se ideológiája, és mert őszinte, remény és illúzió
nélkül él a itöbbíek között, Magától is
elidegenedett; szűkös életmódja, közepes
képességei következtében ha akarna .se
teremthétne mélyebb emberi kapcsolatokat, és becsvágya sincs hozzá, legfeljebb a megszokás és az ösztön vezérli;
csak akkor ébred a lét értékének a tudatára, mikor ezt a létet el kell veszítenie. A számkivetettséget Camus tartózkodó egyszerűséggel fogalmazza meg:
"Kitárulkozom a világ gyengéd közö-
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Verdi mondása: "az lesz a haladás, ha
visszatérünk a régihez", megkísérti az"
embert, az egyes művek hallgatásakor,
amelyek már szinte "zeneellenesnek"
tűnnek. Azt kell
mégis mondanunk:
ezeknek a fiatal zeneszerzőknek nem cl
régihez kell visszatérniük, hanema kezdethez, a hdnghoz, amellyel kísérletezve és újrafelfedezve megtalálják az
egyensúlyt kötöttség és szabadság, "állandó modell és rögtönzött előadás", kázösség és egyén között.

TÖTH SANDOR:

Az eltűnt

idő

nyomában.

Camus

a

könyvében azt boncolgatja, van-e a világnak valamiféle rendje, és a "természet gyengéd közönyével" válaszol rá.
Tudatosan
irracionalista tartalmakat
akart kifejezni racionális eszközökkel.
és a feszültség is ennek következménye
műveiben. Nem a cselekmény vagy a
jellemfestés eszközeit használja, a "teljes ember" ábrázolásának jóformán az
igénye sem' ismerhető föl könyveiben.
Maga az elvontság az, mely alkalmas arra, hogy a közlést a maga csupaszságában, tartózkodóan mutassa be. Visconti
is képvisel valamiféle rendet, a tisztes
konzerválásét, Camus a kifejezésben a
klasszicizmus stílusideálját követte, deközben fölhasználta mindazt, amit a
tragikus lelkiismeret szürrealísta kife-

jezői
az irracionális megragadásában
elértek. A klasszikus fogalmazás-Irracíonális tartalom kettósségét Visco~ti a filmen a realista képalkotás-camus-í gondolat kettősségével vélte helyettesítení,
ami eleve félrevezette, mert Camus nem
a 'valóságot, hanem a gondolatot akarta
kifejezésre juttatni. A regényben minden
szót alávetettek ennek az eredeti íntuíciónak; akármelyik bekezdését emelnénk ki, ráismernénk stiláris részleteiben a regény egészére és nem utolsósorban Camus-re. A filmből kiemelt
részletekből azonban csak egy jellegzetesen "mai" filmre ismerünk rá, míntha az összes, hatvanas évek végén készűlt igényesebb filmből kigyűjtötték
volna a közös vonásokat és készítettek
volna belőlük egy kultúrpéldát a középiskolai oktatás számára. A csipetnyi mínírealizmus, a csipetnyi színpadi dramaturgia, a híres színészek és szép színésznők, szfnestájképek nemcsak a Közönyt
takarják el, de, magát a rendezőegyé
niséget is. "A valódi mü az, amely kevesebbet mond" - írja Camus. A rendező azáltal, hogy valaki másnak a
mondandóját választja, már' eleve nagyobb bőbeszédl1ségre kényszerül, ha illusztrálni akarja a tárgyát, mely már
maga is illusztráció volt. De mert ismertetnie kell az író "szl1kszavúságát",
ahelyett, hogy maga lett volna szűksza
vú, és mert mindezt realistán tette (ami
más esetben talán nem volna baj), filmjével sem a Közönyt, sem pedig saját
magát nem fejezte ki. Ábrázolási médszeréből ugyanis törvényszerűen következett, hogy minden szereplőjének és
mínden bemutatott tárgyának valóságosnak kellett lennie, és ebben a sok
"valóságban"
felolvadt a gondolati
anyag, akár tejben a cukor, megédesítve mindent valamiféle bölcsességgel,
amely azonban mínden volt már, csak
nem eredeti. A regényben például a
bíró és a gyilkos kihallgatásai olyan
szűkszavúan, annyira szürkén szerepelnek, összhangban a főszereplő középszerűségével és a világ háttérből sugalmazott közönyével, hogy jóformán észre sem vesszük, hogy míndaz, ami elhangzik, a bíró és a letartóztatott között
zajlik le. Inkább úgy érezzük, mintha
míndez már kizárólag bennünk [átazódnék le. Nincs szükségünk se rá, hogy
elképzeljünk két idegen szereplőt. Mindez viszont a filmben taIáros bíréba és
az 1930~as évek divatja szerint öltözött
szereplőbe bújik. És ahogy a bíró arca eltorzul a közönyösség láttán, és
ahogy az ügyvéd szeme gyanakodva
néz alulról fölfelé: mínd jól bevált ké-

pek az ezerszer látott kelléktárból, mely
szórakoztató, mert élvezetes színészí teljesítmény, de ami gondolat lenne, el is
;merül bennük, Az algíri utca "olaszos"
neorealízmusa, a színes tengerparti tájképek amerikaias techníkolor-valósága, a
börtöncellában lejátszott jólfésült írodalmías párbeszéd a földre rántja míndazt,
ami a regényben a filozófiai lényegiség
égboltján lebeg. De végül is nem az a
oaj, hogy Camus sehol sincs ebben a
filmben, hanem az, hogy Visconti híányzik belőle. Ahhoz, amit a Közöny kifejez, filmben teljesen más eszközök szükségesek. mint az írásban. Egy más mű
re volna szükség, amelyben aztán akár
a visszájára is fordulhat míndaz, ami az
eredetiről megfogalmazható.
A mai Visconti azt sem veszi észre,
amit annak idején még Camus sem:
hogy hősének megválasztása tulajdonképpen félreértés, mert amit az író a
természet gyöngéd közönyének nevez,
valójában' kíméletlen és barbár, lés hő~
se nem azért szelíd, tisztességes és
gyengéd, mert ez a természetes közöny,
hanem mert éppen a gondolat,a szellem
munkálkodik benne. Nyilván' a Camus-é, aki önmagát és titkolt reményeit vélte kiolvasni a természetből, de helyette csak a saját gondolataiban olvasott. A gondolkodás ugyan, maga is a
természet része, de ez a gondolkodás az,
amely Camus könyvében :.... kicsinyes
célra irányultsága és Ideologízáltsága
miatt - felelős a főszereplő, elítéltetéséért, Holott valöszínű, hogy a gyilkosságokat elsősorban inkább a természet
önös közönyére hallgatva követik el a
gyakorlati végrehajtók, az eszmék nevében ugyan, de egyáltalán nem rájuk
hallgatva, A .gondolatok és eszmék pedig mégiscsak az az emberi közeg, melyben szeretve és gyűlölködve otthon érezzük magunkat, rnível a természet maga
Camus értelmezésében valóban közönyös: nem szeret és nem gyl1löl bennünket, hanem magunkra hagy. Visconti ebben a kérdésben felülmúlta CamU$-t: filmje alapján minden közönyös
cselekedet. felmagasztosulhat és minden
tudatosság gonosztetté aljasul, annyira
egyoldalúan állít be míndent, Lehet per"
sze, hogy mindez csak a nyelvi leépülés
következménye, amely a "megfilmesítés" szükségszerű velejárója.
Az iparszerű filrnkészítés a szöveganyagot a fölhasználhatóság érdekében
kipreparálja, az "átültetés" rnűszakí-dra
maturgíaí eszközei, a nyelv gépies és
"gépesített" feldolgozása Camus gyötrő
gondolataira harmonikus szó- és képszö-

429

vetet terít, ahol az információ és az
információs rendszer vannak összhangl:1an, nem pedig a' felismerés. és a közlés. A Közönyben a gondolat kiált Istenért; az emberben tudatosul, hogy tökéletlen, és az időben megtett elkerül-

hetetlen útja közben
meg, ami több, rtlint
f.ilmjében legfeljebb a
kéletlensége kiálthatna

KÉPERNYŐ ELŐTT

tétikai törekvés: áhítozni a jóra, s azt, az
adott lehetőségek között meg is valósí.tani.
Víhet-e előbbre, szolgálhatja-e a szépséget a torz? Raffaello az emberi szépséget közérthető en ábrázolja. Picasso
"Guernica"-ja viszont a maga elborzasztó szépségével gondolkodásra késztet.
Egyfelől a színekbe zárt átszellemült
szépséq, másfelől a színekbe zárt borz,alom, de cél és végeredmény mindkettőben
ugyanaz. Éppígy idézhetnénk
Michelangelót (nemcsak Mózesét és Dávidját, hanem az Utolsó Itéletet és a
firenzei akadémián csodált torzóit). Vagy
Vivaldit, Mozartot és - Honeggert Bartókot, Pendereckit; Dante egész 'Isteni
szinjáték"-át: egyfelől a Poköl borzalmait (az izzó tóban egymást mardosúk,
az ólomcsuhások, a rühősök, stb.), másfeWI a Kristály-ég, Fényfolyó és
Fényrózsa, és " •.. a Szereiet, mely _
mozgat napot és minden csillagot." És
a "Háború és béke", az "Éjjeli menedékhely"" a "Csendes Don"?! Vagy
Alekszej Tolsztoj "Golgotá"-:ia?! Graham Greene "Hatalom és dicsőség"-e?l
A közérthető szépség és a gondolkodásra késztető borzalom (az előremuta ...
tó borzalom) egyaránt: művészi szépség. Mindehhez természetesen érett, emberi fő kell (és ezzel válaszolhatunk arra is: mi való egy gyermeknek, s mí
nem való!).
Tehát: kell a. borzalom? Sematikus
válasz volna, hogy: "kell". És - mégsem hiányozhat. Miért? Paradoxonnak
tűnik, de úgy érzem helytálló:
a borzalom is közelebb vihet az igazság felismeréséhez. Ha valakinek szinte
hetenként horoqűtéseket, gyomrozásokat,
földagadt arcokat, vért és vonaglást mutogatunk: ez így, önmagában még semmire sem késztet. Legföljebb arra, hogy
elősegítjük a még irányítatlan ösztönvilág eltévelyedéseit.
Az alkotó és a rendező feladata nem
az, hogy kikerülje, kiiktass,a a borzalmat, hanem a művészet sajátos eszközeivel értelmezze, helyére tegye és megvilágítsa _azt.

(A BORZALOM ÉS A MŰVÉSZI
.ABRAZOLAS) "Egy 6ra múlva itt vagyok..." címmel sugározza legújabb magyar filmsorozatát a televízió. Amikor e
sorokat írom, túl vagyunk a 4. részen. A
téma, amiről most - az adott példából kiindulva néhány gondolatot szeretnék fölvetni, egy sokszor - önálló mű
sorban, és a "Telecsetepaté" egyik legutóbbi adásában is - vitatott kérdés:
a borzalom, a torz ábrázolása.
Láttunk (és látunk) a képernyőn háborús filmet, krimit, híradó- és dokumentumfilmet, és ezekben csatajeleneteket, sebesülteket, haldoklókat és halottakat, fegyveres hajszát, kínzásokat
(nemegyszer
képernyő-közelben),
de
meddig (és hogyan) van létjogosultságuk a reprodukált borzalmaknak?
Mert ábrázolhatunk egy kínzás-sorozatot, ám a bemutatott képekkel épp az
ellenkező hatást is érhetjük el. A kiin-.
dulásul szolgáló filmsorozati:Jan Harsányi
Gábort (a szerepbeli Láng Vincét) jó
néhányszor megkínozzák, összeverik. A
néző azonban mindezt sokszor alkalmazott ábrázolásban . látja. Ugyanazok a
horogütések, gyomrozások, ugyanaz a feldagadt. arc, vérző orr, a filmbeli "Katica" - a Horthy rezsim politikai rendőrségének smasszere, terrorfiúja (a sző
tár választéka bőséges) - ugyanúgy kéjeleg a maga "jól végzett", munkájában, ahogy azt már számtalanszor láthattuk más filmekben, azunos-untalanul visszatérő motívumok pedig mintha
a korábbiakból volnának ,..bevágva".
De vegyünk egy másik példát! Az új
tévéfilmsorozattal egyidőben láttuk a
"p'elszabadítás" című, ötrészes jümsorozatot. Ebben is voltak haldoklók, voltak
brutális jelenetek, és mégsem - egyetlen pillanatra sem keltettek visszatetszést, sőt: a nézőben az az érzés fogamzott és tudatosodott - meg,
hogy a szenvedésnek, a gyötrelemnek,
olykor elborzasztó jelenetek~ek is lehet
és van - értelmük, céljuk. Osi áz emberiséggel egyidős - ösztönös esz-
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olyasmit valósít
az idő. Visconti
megvalósítás töugyanezért.
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SOMMAIRE
Lors du centenaire . de Budapest qui ne rappelerait pas les vers inspirés du
grand poete hongrols, Daniel Berzsenyi,' glorifiant la ville d'Il y a 150 ans: "Lors
que du haut d'un sommet de Buda / je constdere étourdi les tours de Pest / et
au-dala du fleuve balaricant cent bateaux / les [ardíns féeriques du grand Danube / et le beau pont enjambant les flots ..."
Nous avons bien vu "nos beaux ponts" - non pas le ponton rnodeste chanté
par le poetet - luttant vraiment 'contre les "flots", abímés, détruits, tout en ruines
dans la derníere guerre mondiale; et nous avons vu aussi "les tours abimées de
Buda". Aujourd'hui "tout un mande s'avance en se bousculant" a travers les ponts
rebátis, et quiconque jette un regard du haut d'un sommet de Buda, peut voi r
au-dela de Rákosmező d'autrefois, "les miracles d'une main íngéníeuse" et. "les
créations de la raison glorieuse." Les tours de la ville s'élevent partout de nouveau, des clochers et des tours-rnaisons ; Budapest, pas tout. a fait "magyarizé" n
y a 100 ans, une ville médiocre dans ses dimensions et sa populatíon, est devenu
une métropole. Nous saluons la ville centenaire dans les écrits "Le Pont" par
János Jajczay et "La Métamorphose d'Obuda", par Attila Farkas.
Endre Szigeti écrit une étude des coulisses historiques du rapport juridique
de I'églíse hongroíse et de l'Etat. Kázmér' Nagy traite dans son article "Les soucis
d'une Eglise-État" les raports de l'église anglicane et de l'Angleterre.
A l'occasion de l'anniversaire du poete Sándor Weörös (60) nous publions
l'étude de Zsuzsa Beney, contenant l'analyse du poérne de Weöres, ayant le mérne
titre: "Salve Regina": "salve Regina" est une formation parfaite des poemes-homme-femme, embrassant tout l'univers poétique de Weöres. Le passage y est discreternent caehé, sa poésie est plus raffinée, d'une solution poétiquement plus
complexe que dans les grands poernes mythiques. La, le passage s'est fait dírectement, le poete parle en femme; le drame y serré se divise dans de röles différents. Ici, on peut suivre la dífférentíatíon, le rapport tour fl tour changé de'
cel ui qui fait l'apostrophe et de .celle qu'Il apostrophe, n se mesure fl la métamorphose de la déesse, - elle quiapparait et existe au-dehors et audedans, qui
est morteIle en méme temps qu'elle est immortelle: elle .est l'anima projetée du
poete, - en méme temps qu'elle est la Mére de Dieu selon les traditions mystíques: le modsle de chaque mére et de la maternité. Son mythe vit non seulement
dans l'áme du poete, il vit dans I'áme de chaque homme.La Reine de "Salve
Regina" achéve toutes les possibilités du, rapport homme-femme, comme une
constellation illuminée de toute sorte de lumíeres, mais son trait majeur reste la
maternité.
Éva B. Kiss écrit sur l'aetualité du mouvement Bauhaus et dé ses doetrines.
Iván Dévényi fait horrímage par son essaiau peintre de répatatton mondiale,
Pablo Picasso, mort il y a peu. Dévényi dit que les activités du maítre ont
beaucoup influencé les artístes hongrois modernes: "Les Huits", "les Activistes",
le couple Galimberti, Armand Schőnberger, le jeune Imre Szobotka, les peintres
de Szentendre (Lajos Vajda, Barcsay), les peintres de l'École d'Europe (Korniss,
Martyn), Gyula Hinez, György Kohán et Béla Kondor voyaiant leur maitre dans
lui . .. Il fit un effet particulier sur nos peintres et nos artistes non pas avec
les tournures saillantes de son style, mais plutöt avec sa conscience artistique,
la recherche passionnée de la vérité, son comportement éthíque, humaniste et
aimant la liberté."
'
Le pasteur réformé Miklós Bodrogi parle de ses traductions de psaumes et y en
présante quelques uns. Pál Sarkadi Nagy présente le portrait du Christ dessiné
par Dostoiewsky. Le professeur de l'histoire de la musíque, Richard Petzoldt (RDA)
commémore dans son étude la mort n y a 300 ans de Heinrich Schütz.
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Lors du 75e anníversaíre de la fondation de l'Association Hongroise de St.
Cécile, Béla Hegyi' fait connaitre l'hístoíre de ce mouvement remarquable de la
musique sacrée; dans une interview avec le directeur de l'Association, le chef
d'orchestre Ferenc Kósa, celui-ci parle des questions actuelles de la musique sacrée,
'
Sous la ruhrique Iíttéraíre, nous publions le chapitre dernier du journal
d'Améríque d'e Gábor Thurzó, "Voyage avec mon frere", et les poémes de György
Radó.

INHALT

Vor 100 Jahren wurden die zwei, bis dahin selbstandige Stiidte an der Donau
(Pest arn östlichen, und Buda am westlichen Ufer) zu einen Stadt vereínigt und so
entstand . die heutíge Stadt Budapest. Dieses Jubileums gedenken wir unter
anderem in dieser Nummer der Vigilia. Zuniichst durch einen Artikel von János
Jajczay betitelt: "Die Brücke". Der grosse ungarísche Dichter Dániel Berzsenyi
beschrieb in der ersten Hiiifte des vorígen Jahrhunderts in, einem Gedicht das
Panorama der beiden Stadte wie er sie von der Budaer Burg herunterblickend,
sah. Er erwahnt hier "die schőne Brücke" die den Wellen Widerstand leistet.
Damals handelte es sich aber nur um eine - zwar breite - Ponton-brücke die
man im Winter 'immer abmontieren musste. Eine solche Brücke verband seit dem
Mittelalter beinahe immer die zwei Stiidte und Prof. Jajczay beschreibt eben die
Geschichte dieser verschíedenen auf Schiffen ruhenden Brücken. Die erste stiindige
Brücke auf Steínpfeilern aus Stahl wurde auf Initiative des grossen ungarischen
Reformpolitikers István Széchenyi im Jahre 1848 gebaut. Ihre Existenz hat schwerwíegend-zun Vereínigung der beiden Stiidtebeigetragen.
In seinem Artikel mit dem Titel "Die Metamorphose von Óbuda" berichtet
Attila Farkas über die grossen Wandlungen die der alteste Teil von Budapest, namens Obuda (Altofen) in den letzten 'Jahrzehnten mitmachte.
Ein Essay von Endre Szigeti befasst sich mit dem geschíchtlíchen Hintergrund
des Rechtsverhiiltnisses zwischen der Kirche und dem ungarischen Staat. Unter
dem Titel "Sorgen einer Staatskirche" schildert Kázmér Nagy das Verh/Utnis
zwischen der anglikanischen Kirche und der britischen Staatsmacht.
Gelegentlich des 00. Geburtstages von Sándor Weöres veröffentlichen wir ein
Essay von Zsuzsa' Beney unter dem Titel "Salve Regina" der ein Gedicht des
Dichters mít demselben Titel analysíert, Dieses Gedicht ist kein relígíöses Werk
aber irgendwie umfasst es das ganze poetische Universum von Weöres.
Eva B. Kiss würdigt in ihrem Referat die Aktualitiit und die Lehren der
Bauhausbewegung. Iván Dévényi gedenkt in' seinem kleinen Essay des vor kurzem verstorbenen, weltberühmten Malers Pablo Picasso. Er erwahnt unter anderen,
dass das künstlerische Werk des grossen Nreisters auch auf die ungarísche Kunst
. einen grossen Elnfluss verübte. Die Groppe "Acht", die "Aktivisten", das Ehepaar
Galimberti, Armand Schönbeeger, die lVIaler von Szentendre und die von der
sogenannte "Europaische Schule" ,betrachteten ihn als Vorbild ... Nicht so sehr
mit dengrossen Wendunge4 seiries Stils, sondern eher mit der grossell Verantwortlichkeit seiner Kunst mít seinem leidenschaftlichen Suchen der Wahrheit und
mit seinem ethischen, humanístíschen und friedliebenden menschlichen Verhalten
übte er auf, unsere Maler und Grafiker Einfluss aus.
.
Miklós Bodrog retormíerter Pastor schreibt über das Zustandekommen seiner
Psalm-űbersetzul'lgen und prasentíert einige derselben. Pál Sarkadi Nagy zeíchnet
in seinem Essay das Christusbild von Dostojevszkij auf. Richard Petzolsit der nam-'
hafte Musikhistoriker würdígt den grossen Komponisten Heinrich Schütz gelegentl1ch des 300. Jahrestages seiner Geburt.
75 Jahre alt i$t der ungarísche Heilige Cecílía-Vereín die representativste
Institution der ungaríscher Kirchenmusik. Aus diesem Aniass führt Béla Hegyi
ein Gespriich mit dem Dirigenten Ferenc Kósa, dem [etzígen Direktor des Cecília-Vereines, der über die aktuelle Fragen der Kirc,henmusik sich aussert.
Im literarischen Teil der ameríkanische Reisebericht von Gábor Thurzó und
Gedichte von György Radó.
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Vigilia
Tájékozódás
Az irodalmi életnek kétségtelenül legnagyobb esernenye, hogy a színnaz kapuját maga mögött egyszer
már végérvényesen "bekattintó" Németh László új
drámát írt Colbert-ről, XIV.
Lajos pénzügyrntníszteréröl,
A dráma a Tiszatáj áprilisi számában jelent meg.
Élet és halál nagy kérdéseit
ütköztéti e müvében az író,
s a "papírszínház" többi
darabjaihoz hasonlóan rengeteg izgalmas gondolatot,
elmélkedésre és továbbgondolásra érdemes motívumot
ad. A túlvilág peremén álló
Colbert még egyszer
visszatekint az ítteníre, s
szeme
előtt
egyszeriben
minden tette eredeti értékére száll le, s ráébred arra
a döntő tanulságra, hogy
amit az ember élete során
elsődlegesnek,
fontosnak
tart, s aminek rriegszerzésére oly szívesen összpontosítj a energiáit. tehetségét,
azok a másik
világrend
összefüggéseiben
értéktelenné, haszontalanná válnak. Voltaképp hát e müvében is mélyen evangéliumi gondolatokkal vívódik
Németh László, s arra késztet, hogy vele együtt Járjuk
ezt a nem könnyü gondolati utat.
Rég kevert olyan izgalmakat, ellentmondásokat új
könyv, mint Fekete Gyula
Eljünk magunknak? című
gyűjteménye. Az író a Nők
Lapjában hasonló címmel
folyt eszmecsere dokumentumait gyűjtötte össze, s
itt-ott kommentálta is. Érdeme könyvének, hogy számot vet az adott történelmi-társadalmi helyzettel. s
elfogadja a család megváltozott funkciójának kényszerűségét, de joggal sürgeti, hogy a társadalomnak
igenis felelős módon, segítő szándékkal szembe kell
néznie - a nemzet jövője
érdekében is - a gyermekszaporulat aggasztó stagnálásának kérdésével. Fekete
Gyula nagyon jól tudja,

Ara 9 Ft

hogy a "dolgozó nő" nem
élheti a regi nagy családok
matrtarcháj anak életmódját.
azt azonban szenvedélyesen
vallja - és épp ezzel keltette a legtöbb ellentmondást -, hogy ésszerű intézkedésekkel, anyagi és morális segítséggel igenis meg
lehet könnyíteni a dolgozó nők helyzetet, és pozrtív irányba lehet megvaltoztatní a gyermekszaporulat jelenleg valóban csüggesztő képét. A
katolikus
álláspont ebben a kérdésben egyértelmű és félreérthetetlen. Nekünk sem közömbös azonban, hogy a
társadalom milyen eszközökkel segíti a családokat
és milyen intézkedésekkel
igyekszik elérni, hogy minden család szívesen vállaljon gyermeket.
Anélkül,
hogy részleteiben is ismertetnénk a könyv körül kialakult vitat (érdekes, szenvedelyes eszmecsere folyt a
Világosság áprilisi számában a szerző és kritikusa,
Koroknai Zsuzsa között, az
Új írásban pedig Tüskés
Tibor közölt ugyancsak fontos szempontokat felvető
kritikát), Fekete Gyula Iga:
zárrak bizonyításául hIvatkeznánk a kitűnő p"enetikus
szakember, Czeizel Endre
dr. véleményére, aki legutóbb a televízió nagy nyilvánossága előtt mondotta
el, hogy statisztikailag bizonyítható: a harmadik és
a negyedik gverrnek nagyobb
súllyal,
életképesebbnek szütetík, mint az
első kettő. A valóságban tehát az a helyzet. hogy a
családok nagy többsége épp
az egészségesebb gyermeket
nem vállalja. (A témára
egyébként még visszatérünk.)
Ugyancsak a társadalom
felelősségérzetére
apellál
Végh
Antal
Erdőháton,
Nyíren címü könyve, metyben
néhol
megdöbbentő,
néhol
megrendítő
képet
rajzol a nyírségi emberekről, az ottani gondokról-bajokról. Bizony, még sokat
lehet tenni az egyes emberekért ls, de egész ország-

részekért ls, hogy a fejlő
dés mindenütt egyenletesen
í velj en felfelé, s hogy az
utolsó negyedszázad robbanó tudati forradalma míndenütt végképp győzedel
meakedjék.
Végh
Antal
könyve nemcsak el- és
meggondolkodtat,
hanem
ráébreszt arra is, hogy nyttottabb szemmel kell magunk köré figyeln ünk a világban. Mintha túlságosan
ls elkényelmesedtünk volna, s mintha a jó vagy
jobb élet elvette volna azt
a képességünket, hogy észrevegyük, hol, kin és hogyan lehet segítenünk.
Felhívjuk a figyelmet a
Református Zsinati Iroda
Sajtóosztályának
kiadvanyara, m ely az Orökéletnek
beszéde címmel a Biblia
történeteiből
válogatott
gyűjteményt
jelentetett
meg, a jeles teológus és
kultúrhistorikus,
Beliczay
Angéla összeállításában. A
gazdag Illusztrációs anyaggal - a bibliai témákat feldolgozó klasszikus képző
művészeti alkotások reprodukcióival
díszített
könyv a Biblia népszerű
sítésének, megismertetésének hasznos eszköze.
A Gondolat Könyvkiadó
jelentette meg Franz Werfel posztumusz regényét. a
"Cellá"-t. A műhöz kitűnl1'
tanulmány kapcsolódik
Robert Christ írása -, mely
nemcsak a regény születésének körülményeit. hanem
Werfel
murikássáaát
is
mélyrehatóan elemzI.
A Ma!fvető adta kl Francsics Károly kortörténeti
dokumentumnak tekinthető
visszaemlékezéseit. ..Kls kamorámban gyertyát avütték" címmel. A csaknem
hetven esztendő eseményeit
felölelő napl" nárattan olvasmány: Magvarorsz~E:( a
kisember szemével 1870-1g.
Az elmúlt hónap Jelentős magyar fIlmbemutatója
volt az első másfpl órás
s~ínes magyar rajzfilm, a
János vitéz. Petőfi Slindor
etbeszélö
költeménvének
me!televenítése
.T"nkovics
Marcell író-rendező nevéhez fűzl5dlk.
úí
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