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NYÍRI TAMÁS

J ÉZV S ÉL
Miután a katolikus teológia hosszú évekig jóformán semmit sem törődött

a föltámadás kérdésével, most egyszerre rá irányult figyelme. Végre elfoglalta
méltó helyét vallási tudatunkban, hiszen a keresztény egzisztencia elképzelhetet
len a húsvéti tapasztalatok nélkül. Fölfedeztük, hogy az ember sohasem túl öreg
ahhoz, hogy fejlődjék, hogy nemcsak az egyén, hanem az emberiség életének
kibontakozása is a halálon és feltámadáson át vezet; az emberi értelemben vett
teljes élet csak úgy valósulhat meg, ha szakítunk félelmeinkkel, ha .lebontjuk
védekező berendezéseinket és folyton-folyvást új életbe kezdünk. Kiderült,
hogy nagyon egészséges pszichológiában gyökerezik Szent Pál arra vonatkozó
biztatása, hogy vessük le a régi embert, s öltsük magunkra az újat (Ef 4,23).
Gyakran felemlegetett panasz, hogy a mai embernek azért nehéz elfogadnia a
feltámadás eszméjét, mert nincs semmiféle idevágó tapasztalata, holott életünk
mellőzhetetlen dirnenziója a megújulás: a régi ember halála és az új születése.
Naponta átéljük, hogy valami meghal bennünk, nem azért, hogy végképp meg
szűnjön, hanem, hogy új életre támadjon. A goethei "stirb und werde" ma még
időszerűbb, mint valaha. Csak azt kellene megkérdeznünk magunktól, hogy az
Élet két szorosan egybefonódó oldala közül melyiket tekintjük alapvetőnek.

Abból azonban, hogy a föltámadás a katolikus gondolkodás középpontjába
került, nem következik, hogy rríégtelelően beszélünk is róla. Egyesek olyan mér
tékben hangsúlyozzák a feltámadást, hogy már-már megfeledkeznek a kereszt
ről. Nagyon gyakori az egyéni örök élet jelentőségének az eltúlzása az új élet
közösségi vonatkozásainak rovására. Mások a húsvéti beszámolók tényközléseire
összpontosítják figyelmüket az események értelme, jelentése helyett. Azok is
megrövidítik az evangéliumot, akik a feltámadás kényszerképzetszerű ísmételge
tése következtében megfeledkeznek Isten országának átfogó és egyetemes üze
netéről.

Feltámadás és kereszt

E. Kiisemann a keresztény szabadságról szóló könyvének egyik ragyogó fe
jezetében elemzi Szent Pál tanítását a föltámadásról. Kimutatja, hogy a korin
tusi egyházközség életében tapasztalható felfordulás és entuziazmus a föltámadás
ról szóló szentpáli tanítás félreértésében gyökerezik. A korintusiak azt hitték,
hogy vége a küzdelemnek. A megkeresztelt a mennyei világ polgára, sőt, mivel
Jézus dicsőségéből részesült, már fel is támadt. Ennek következtében hallani
sem akarnak a jövendő föltámadásról. - Ez szerintük már megtörtént. s nem
kell mást tenniük, csak élvezni gyümölcseit. "Aki mennyei polgárnak érzi ma
gát és úgy tudja, hogy mennyei erő járja át testét, annak nem kell többé ko
molyan vennie a Földet. Még kevésbé, ha már előzetesen belevonták a misz
térium-vallások túlnyomóan kicsapongó szokásaiba, s nincstelenségében hozzá
szokott a sors és a véletlen fordulataihoz; a rendet tehát előbbi életében sem
szekta meg. A túlcsorduló vallási vitalitás átszakítja a gátakat, s nem tartóz
tatja föl semmiféle polgári tabu" - írja Kiisemann. A feltámadás ilyetén való
szemleletében természetszerűen feledkeznek meg a keresztről. Jézus megfeszít
tetése megelőzte ugyan a feltámadást, de a jelen helyzetben, amikor végre meg
találták önmagukat, nincs közelebbi jelentése, mondanivalója számukra. A k-or
látok leomlottak; az égbolt az egyetlen határ. "Ugyan miért hallgasson a nő,

ha elnyerte a Szentlelket? Miért ismerje el a rabszolga függését keresztény
urától? Ha sugallatot nyertek, miért ne szólhatnának a próféták 'és a nyelveken
beszélők annyiszor, ahányszor csak akarnak? Miért ne kötelezhetné el magát
az egyik az aszkézis mellett, s miért ne élhetne együtt a másik a mcstohaany
jával annak bizonyságául, hogy a polgári világ erkölcsi előítéleteitől is meg
szabadított Krisztus? A szabadság vált az egyház és a keresztények egyetlen
minősítő jeIévé. Nem tagadjuk-e meg kegyelmi adományukat, ha nem élünk
vele szüntelen és mindenkivel kapcsolatosan ?" - fogalmazza meg Kasemann
a korintusi keresztények kérdését.
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Nem véletlen, hogy bizonyos keresztény körök napjainkban is hajlanak
hasonló entuziazmusra. A föltámadás teológiai nyomatékosítása következtében
sok katolikus megfeledkezett a keresztről,' s néha olyan végletes érzelmi tob
zódásról tesz bizonyságot, amelyért Szent Pál megrótta a korintusiakat. 19íO-ben,
a brüsszeli teológiai kongresszuson - jó néhány műkedvelő teológus megrökö
nyödésére - nem győzte hangoztatni R. Brown, hogy a föltámadás nem választ
ható el a kereszttől. Kiisemann ugyanerre hívja fel a figyelmet. Szent Pál sze
mében Jézus mindenekelőtt a Megfeszített. "Ez nem történetileg .értendő, nem
abban az értelemben, hogy a megdicsőüléshez vivő út a kereszt, noha terrné
szetesen· így történt, Ez inkább azt jelenti, hogy teljesen félreértenénk a kereszt
fölé magasztaltatott Krisztus fönséget, ha elválasztanánk dicsőségét a kereszttől,

ha e kettőt merőben időbeli egymásutáru-a szűkítenénk. Az igazság továbbra is
az, hogy a Föltámadott és Fölmagasztaltatott a Megfeszített. Nem fogjuk föl
és nem ismerjük el uralmát, ha rnindössze élete utolsó állomásának tekintjük
a keresztet, mint az entuziaszták." A küzdelem nem ért véget. A halál hatalma
még mindig kétségbe vonja Krisztus uralmát. Még nem jött el teljességgel az
Ország. Még nem ismerik el fenntartás nélkül az örömhírt. Bár a föltámadás
fényesen igazolja Jézust, még ez sem bír rá mindenkit, hogy elmenjen a me-

. nyegzőre. A szolgálatnak, amint az Ül' Szelgája elénk élte, folytatódnia kell 
legalább az egyházban. A kereszt hirdetése nem választható el a föltámadásétól,
mert végeredményben nem az számít, hogy elfogadja-e valaki a feltámadás
örömhírét. "Csupán az számít, hogy vállaljuk a föltámadás hirdetésében rejlő

felhívást Jézus követésére, tehát halálának elfogadására is" - írja Kiisemann.
Majd hozzáfűzi, hogy a hivő "csak annyiban tekinthető a kereszt szerelmesé
nek, amennyiben annak tövén könnyebben tisztába jön magával és másokkal,
a világ hatalmával és csábításaival. A kereszt lábánál valósul meg az ember em
berré válása, mert ott nyilatkoztatja ki magát Isten annak, ami: Teremtőnknek.

Mivel Krisztus győzelme szívünkben kezdődik, még nem szűnt meg a bennün
ket körülvevő démoniság hatalma. Ha azonban megtörik szívünkben a varázs
lat ereje, akkor szarteszét sugárzik belőle Krisztus világossága. Az egyház, mely
méltó nevére, azoknak a gyülekezete, akikben Isten szeretete legyőzte a démo
nok és idegen istenek bűvöletét, s most utat tör magának a világba".

A föltámadás elkezdődött Jézussal, de nekünk előbb végig kell járnunk Jé
zus keresztútját. Aki a Felmagasztaltat ismeri csak, azt, aki maga mögött hagy
ta a keresztet, az nem a názáreti Jézusról beszél. Egyetlen teológia sem érdemli
meg a keresztény elnevezést, ha nem vezet bennünket Jézushoz. A föltámadás
teológiája nem csorbítatlan a kereszt teológiája nélkül, s amint a korintusi pél
da mutatja, enélkül elvakult rajongást szül. Csak úgy részesülhetünk az Úr
feltámadásának dicsőségéből, hogy követjük keresztútján. Nagyon érzékletesen
fejezi ki Kiisemann: "Ott, ahol Lázárt feltámasztotta, negyednapos hullaszag
terjengett a levegőben". Persze megkérdezhetné valaki, hogy egyáltalán míért
beszélünk ezekről a dolgokról? Mégha az Újszövetség nem is látott egészen vi
lágosan ezen a téren, nekünk elegendő egy pillantást vetnünk életünkre, s
megállapíthatjuk, hogy fájd-almasan nehéz a keresztény szolgálat, Nem, az Or
szág csakugyan nem érkezett el teljesen, a menyegző .éppen hogy elkezdődött,

s a feltámadás inkább előleg, mint kézzelfogható valóság. S bár igaz, hogy vi
dám lakodalom áll és nevetés cseng, a tánc csak most kezdődik, és csak most
teszik a bort az asztalra. Ennek ellenére szüntelenül félreértik a keresztények
a feltámadás és a kereszt kapcsolatát. S nem a korintusi entuziaszták az utol
sók, akik így gondolkodnak.

Az ember föltámadása

Szolgálaton, - fájdalmas, terhes, nyomasztó szelgálaton - át vezetett Jézus
útja a megdicsőüléshez, és mi sem remélhetünk egyebet. Az entuziaszták, akik
megkísérelték kiküszöbölní a keresztet a kereszténységből. erőteljes elfojtó me
chanizmusokat hoztak működésbe; a reményt összetévesztették az eufóriával,
a hitet az entuziazmussal, a szeretetet az agresszivitással. A haditerv azonban
továbbra is a szolgálat, úgy, ahogyan írva áll Márk 10. fejezetében. Természe
tesen olyan szolgálat, mélynek elválaszthatatlan társa az öröm. Ez másképpen
azt jelenti, hogy összegyülekeztünk a menyegzőre, de éppen csak elkezdődött

az ünnepség; a hangulat még nem emelkedett tetőpontjára.
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A kereszt nélküli feltámadás réveszméjénél jóval nagyobb hagyománya van
a keresztények körében a lélek merőben egyéni örök életéről vallott felfogás
nak. A feltámadás szeritírási fogalma viszont semmiben sem hasonlítható a gö
rög halhatatlanság-eszméhez. Amint a Biblikus Teológiai -Szótár írja, a hellén
nézet szerint az ember lelke természeténél fogva romolhatatlan, és miután a
halál megszabadítja a test kötelékeitől, visszatér az isteni halhatatlanságba. A
szentírási felfogás alapján az emberi személy jelenlegi, bukott állapotában mín
denestül a halál hatalma alá kerül. A lélek a seol foglya lesz, a test pedig
elporlad a sírban. Ez azonban átmeneti állapot, mert Isten kegyelméből új élet
re támad az ember, ahogyan fölkel a földről, ahová lefeküdt, ahogyan fölébred
az álomból, amelyben elmerült. Ebben a szemléletben a halál nem az utolsó
életjelenség, nem pusztán biológiai esemény. A halál totális, helyesebben emberi
jelentése szerint olyan megdöbbentő, természetellenes pusztulás, amelyet nem le
het másként megérteni, csak a bún büntetéseként. A halálban nemcsak a test
pusztul el, hanem szétesik az emberi szubiekturn, fölbomlik a szernélyíség leg
benső magva. Ebben az összefüggésben igazán nincs helye a lélek platóni hal
hatatlanságának. A keresztény remény tartalma az egész ember beteljesedett
élete, amellyel - a halálban átélt míndenre kiterjedő pusztulás miatt - egyes
egyedül Isten ajándékozhatja meg. Az átlagos keresztény tudatban azonban ll'

föltámadás reménye helyett a lélek halál utáni életének gondolata uralkodik.
Jézus mást tanított. A szadduceusok és farizeusok vitájában a farizeusok

pártját fogja. Az égő csipkebokor történetére hivatkozik. "A halottak föltáma
dásáról pedig nem olvastátok, amit Isten mondott nektek: Én vagyok Ábrahám
Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a holtak Istene, hanem az élő

ké" (Mt 22,31). Ezzel azt akarja mondani, hogy bár Ábrahám valóban meghalt,
valóban élni fog. A fizikai halál sem akadály az isteni élet útjában: Isten ki
szabadítja az emberek lelkét a seolból, és visszaadja teljes életüket. Az egyéni
föltámadás a történelem célba érésének. az ember és a világ eszkatológiai betel
jesedésének egyik fázisa csupán. A korai egyházak sokféle és egymástól eltérő

teológiájuk ellenére egyöntetűen hiszik, hogy Jézus föltámadása vezeti be a ha
lottak eszkatológiai beteljesedését, "és Jézus példájával a halálból való feltá
madást hirdetik" (Csel 4,2). Jézus az elsőszülött. Föltámadása kihirdeti az élet
győzelmét a halál ereje fölött. Mint a halottak zsengéje (IKor 15,20) elsőként

lép az új világba, a megváltott világmindenségbe. Föltámadása új korszak kez
dete a megújult világban. Jézusban nyilvánvaló az "új teremtés", nemcsak' az
egyének, hanem az egész emberiség örökké tartó élete, sőt az anyagi világ meg
dicsőülése is: "A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását
várja. Hiszen a természet is hiábavalóságnak van alávetve... De megmarad a
reménye, hogy a mulandóság szolgaí állapotából felszabadul Isten fiainak dicső

séges szabadságára" (Róm 8,18-21).
Az eszkatológiai beteljesedés testben valósul meg. Amint M. Carrez írja, a

test Szeni: Pálnál (IKor 6, 13-7,4; 12,12-27; 15,35-44) elsősorban nem bíoló-.
giai, hanem antropológiai fogalom. Nem szűkíthető az ember nevet viselő élő

lény anyagi összetevőjére. A test teszi lehetövé az Isten-akarta emberi egzisz
tenciát: az emberi élet lehetőségeinek kifejeződéseként igénybe veszi az egész
lényt, ami és amit megjelenít; a szexuális kapcsolat eszközlője, a személy őssz

játéka, azonossága, tevékenységeinek és értékeinek realitása. Egyszóval: nem
csak egy kellék a többi között. A test szó inkább az ember helyzetét írja le,
a vonatkozásokban .és kapcsolatokban megvalósuló konkrét embert, és nem az
önmagára korlátozódó, összefüggéseiből kiragadott egyént. Inkább a másokkal
együtt élő, dinamikus struktúrakban megvalósuló lényt, inkább az ember tár
sadalmi létezését, nyitott lehetőségeit és aktualitását fejezi ki, semmint valami
féle statikus mennyíséget. Az embert jelenti, aki felelős azért, amit tesz és aho
gyan él; a test az ember általános helyzetének, totalitásának, személyességének
a megfelölése. Földi életünkben a pszükhé (a biológiai-pszichikai törvények) ha
tása alatt áll. A feltámadás után a pneuma, Isten Lelkének éltető ereje ural
kodik rajta. A test akkor nyeri el végérvényes alkatát, mikor létrejön a sze
mély teljes azonossága. A test és a lélek a legbensőségesebben tartozik össze,
vagyis csak a testben élő ember nevezhető tulajdonképpen embernek; Isten pe
dig az élőké és nem a holtaké. A holtak - moridja V. WiZckens - elerőtlene

dett, eltűnő, egykoron volt élők, az élet valóságá ból kiszakadtan magukra ma
radtak. egyedülvalók. Ezt a végletes magányt jelenti a halál Jób könyvében:
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nem hagysz semmi reményt az embernek.
Végleg földre vered, ott leli halálát,
arcát elmásítod, aztán elbocsátod.
Nem tudja, ha fiait tisztesség éri,
gyalázatukról sem szerez tudomást.
Saját fájdalmait érzi csak teste,
lelke csak a maga életét gyászolja (Jób 14,20-22).

Aki így gondolkozik az életről és halálról, az nem elvont, testetlen üdvösséget
remél: bár a transzcendens beteljesedés - éppen transzcendens volta miatt 
aligha képzelhető el, mégis a kézzelfogható ember hiánytalan beteljesedése. Ez
pedig kapcsolatokban és összefüggésekben valósul meg. A test föltámadása te
hát az ember kapcsolatát jelenti: mindenekelőtt az élet forrásával, Istennel
és az élet szerzőjével, Jézussal, egyszersmind valamennyi üdvözülttel. Nem kü
Iöníthetjük el sorsunkat a többiekétől, sem az emberiség rendeltetését a világ
egyeternétől. Természetesen élni fog az egyén, de nem egyedül. Örökké tartó
életet csak az emberi közösség tagjaként nyerhet, csak az egész teremtett világ
ölén. Bár a Vulgata fordítása nem pontos, mégis híven fejezi ki Isten akaratát,
"hogy Krisztusban állítson helyre mindent" (Ef 1,10). A befele, mindössze egyé
ni üdvösségéért élő ember Jézus tanításának lényeges vonását torzítja el, má
sítja meg.

Információ vagy interpretáció?

A feltámadás szélsőségesen individualista értelmezésénél sokkal régebbi és
sokkal végzetesebb szemlélet az, mely véget nem érően vitatja a húsvéti ese
mények részleteit, s mellőzi azok jelentését. A Föltámadott nem tartozik tapasz
talásvilágunkba : súlya nem mérhető mérleggel, nem fényképezhető le, nem ké
szíthető Vele televíziós riport. Még azt sem tudjuk, hogy van-e feje. vagy lába
- írja K. Rahner. Csak annyit tudunk, hogy él, hogy mennveí Atyja igazolta
ellenségeivel szemben, hogy eljutott az Isten készítette dicsőségbe. A részletek
érdektelenek. Amint a zsidók nem ismerték a pusztai vándorlás pontos menet
rendjét, nekünk is elegendő tudnunk, hogy az Atya eljárása sikeres volt. Akik
elítélték és kivégezték Fiát, abban a hiszemben tették, hogy örökre megszabadul
nak tőle, hogy véglegesen kivonják a forgalomból. s még a neve sem marad
fenn. Bizonyosra vették, hogy Jézus nem fog többé ;,zavart kelteni". Hiteles
történelmi adatok tanúsítják végzetes tévedésüket, s még annak is el kell is
mernie Jézus győzelmét. aki egyáltalán nem fogadja el, hogy halála után új
életre kelt. Ellenségeit .elfelejtette a világ, Jézus fölforgató egyénisége viszont
továbbra is nyugtalanítja az embereket.

Amint G. Bornkamm nyomatékosan hangoztatja, a húsvéti üzenet nem azo
nos a húsvéti' eseményekkel. Az üzenet tartalma és jelentése egyértelmű és vi
lágos, a tudósítások homályosak és telve vannak bizonytalansággal. A húsvéti
beszámolók elsősorban a hit tanúságaí, és nem krónikák vagy a történeteket
kínos pontossággal rögzítő jegyzőkönyvek. "Jézus Krisztus feltámadásának ese
ménye, életre kelése és véget nem ismerő uralma nem tartozik a történettudo
mány illetékességi körébe. Ezek a történések nem mutathatók ld és nem ér
hetők tetten úgy, mint egyes múltbeli tények. A legrégebbi történetileg elérhető

adat az első tanítványok húsvéti hite. Az Újszövetség nem hallgatja el az üze
net jelentését, sem a tapasztalatokat, amiken alapul. Ez a hit nem néhány en
tuziaszta magánügye, nem egy-két apostol egyéni teológiai véleménye, amely
az idők folyamán kivételes szerencsével általános elismerésre tett szert. Akár
mennyire különbözött az őskeresztény tanúk és egyházak teológiája, bármennyire
eltérő üzenetük, teljes egyetértésben hitték és vallották Jézus feltámadását .. 
Ugyanakkor, amilyen bizonyos - mégpedig szigorú; történelmi értelemben -,
hogy Jézus Krisztus feltámadásának üzenete nélkül nem léteznék egyetlen evan
gélium, beszámoló, újszövetségi levél; sem hit nem lenne, sem egyház, sem ke
resztény istentisztelet, sem imádság; ugyanolyan nehéz és lehetetlen a húsvéti
történések hogyanjáról megfelelő képet alkotnunk. A üzenet egyértelrnűsége és
az elbeszélések homálya s történeti bizonytalansága között tagadhatatlan a fe
szültség" - írja Bornkamm. Bár az elbeszélések részleteit nem szabad függet-
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lenítenünk annak a mísztéríumnak az egészétől. melynek különböző oldalait
akarják jelezni, mégis inkább a beszámolók kiragadott és ezért félreérthető rész
leteire koncentrálunk, mint az egyértelmű üzenetre. Lehet, hogy ez a dolog
könnyebb vége, mert amíg beleveszünk a híradások ellentmondó részleteibe, ad-

. dig nem kell szembenéznünk az üzenet tényével, azzal, hogy az Atya igazolta
Jézust - pontosan úgy, ahogyan Ö előre megmondta.

Amint a Biblikus Teológiai Szótárban olvasható, az elbeszélők nem akarták
a Föltámadott megjelenéseinek krónikáját, időrendben rögzített történetét nyúj
taní. Beszámolóikat lehetetlen időben vagy térben rendszerbe foglalni. A jele
nések ténye kívül esik életünk keretein és kifejezéseink kategóriáin, vagyis ön
magában véve elmondhatatlan. Ugyanakkor azonban a tanítványok valóságos
tapasztalatúról van szó, mely földi időben történt, és történelmi megismerés tár
gya. Jogosan állítja tehát van Jersei, hogy az evangéliumi leírások elsősorban

a Föltámadott megjelenéseit magyarázó interpretációk, és nem tényközlő infor
mációk. Amint megállapítja, a szinoptikus elbeszélések közül csak Lk 24, 36-43
fogadható el információnak, azaz a történeteket tartalmazó tájékoztatási anyag
nak. "Úgy látszik, hogy éppen ez a hagyomány tudósít egy kézzelfogható, meg
figyelhető, feltámadott személyről. akinek nemcsak húsa és csontja van, hanem
a jelenlévők szeme láttára tüntetően eszik is, s mindazonáltal azonosítható Jé
zussal. Úgy látszik, hitet sem tételez föl Jézus fölismerése. Eppen ellenkezőleg,

az egész részlet azt a benyomást kelti, hogy az érzéki látás és tapintás oszlatja
el a megzavarodottságot, rémületet, íszonyatot, a kételyt és a hitetlenkedést,
Minden szempontból megalapozottnak látszik erre a hagyományra hivatkozni a
tétel ellen, amely szerint a feltámadott Urat csak a hivő szem képes észlelni."
Van Jersei megjegyzi, hogy ebben a szakaszban is több az interpretáció, mint
az információ, mínthogy szemlátomást polemizál a kezdődő doketizmussal, az
zal az eretnek felfogással, amely szerínt Jézus csak látszólag öltött testet. Hoz
záfűzi azonban, hogy a szinoptíkus beszámolókban a legrégebbi keresztény kő

zösség tudata tükröződik. Ha értelmezések, akkor a tanítványoktól erednek,
azoktól, akik saját tapasztalataik alapján győződtek meg arról, hogy Jézus él.
Olyan értelmezések, amelyek éles ellentétben állnak a korabeli zsidó felfogással,
amely ismerte ugyan a halottak föltámadását, de csak az idők végezetén, és
akkor kivétel nélkül minden emberét. Ezzel szemben egyetlen ember föltámadá
sa, anélkül, hogy a történelem lezárult volna, fölöttébb egyedülálló és meglehe
tősen különös gondolat. Annyira kivételes, hogy szükségképpen tényeken kell
alapulnia. Ha tehát jobbára értelmezésnek is kell tekintenünk a húsvéti tudó
sításokat, olyan értelmezés ez, amit valóságos események váltottak ki.

A húsvéti tudósításoknál régebbi a húsvéti üzenet, amely nagyon külön
böző módon nyert megfogalmazást. Eppen ezért, az evangéliumokat olvasva hús
vét üzenetét kell keresnünk bennük: a tanítványok benyomásainak kifejeződé

sét, és nem az események tényközlő leírását. Az ilyen és ehhez hasonló fele
lősségteljes, józan megállapítások még mindig mélységes megbotránkozást szül
nek bizonyos katolikus körökben, mintha azon múlnék a feltámadás hite, hogy
az Újszövetség helyszíni tudósítást közöl-e a történtekről vagy nem. Az Új
szövetség nem képrnagnó, mely a televíziós adást újabb előadás céljára rögzíti.
Ez esetben történelmileg megismerhető adatokat tartalmazna, s fölösleges lenne
a hit. Az a tény, hogy Hunyadi János Nándorfehérvárnál fényes győzelmet

aratott a törökön, semmiképpen sem a hit tárgya. Olyan adat, amelyet a tör
tenettudomány eszközeivel kimutathatunk. A feltámadás valóságát viszont nem
bizonyíthatjuk a történettudomány eszközeivel. Az értelmezésről még akkor scm
mondhatnánk le, ha az evangéliumi elbeszélések kizárólag tényszerű információ
kat tartalmaznának. Még akkor is szükség lenne a hit döntésére, avégett, hogy
ezeket az eseményeket keresztény hitünknek megtelelőerr értelmezzük: úgy, hogy
egy meghalt feltámadásáról szólnak, Akivel együtt mi is föltámadunk a halál
ból. Ugyanúgy nem mondhatunk le az értelmezésről. mint ahogy az egyik leg
egzaktabb tudomány, a fizika sem nélkülözheti azt. Nem az a kérdés, hogy si
kerül-e rendszerbe foglalnunk a húsvéti eseményeket, hanem az, hogy híszünk-e
a húsvéti örömhírben ? A kritíkus kérdés, amin minden eldől, az üzenet, bár
ez utóbbi nyilvánvalóan föltételezi az eseményeket.

Szemmel láthatóan nem vonhatök kétségbe bizonyos tények. A korai ke
resztények röviddel Jézus halála után azt tapasztalták, hogy a Megfeszített él.
Világossá vált számukra és megbizonyosodtak afelől, hogy Isten fl názáreti Jé-
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zus érdekében közbeavatkozott a világ bűnös üzelrneibe, kiragadta Ot az ellene
támadó bűn és halál hatalmából, és a világ Urává tette. A lelkükben megtapadó
hatás nem független a hittől, de a húsvéti élmény valósága történeti tény. Nem
belőlük indult ki, hanem kívülről tört be életükbe: nem könyvelhetö el csel
szövésnek, összeesküvésnek vagy huzamosabb történeti fejlődés eredményének.
Jézus halála után csakhamar szert tettek a fantasztikus tapasztalatra, hogy Jé
zus él. Ismét felhangzott Jézus üzenete Isten országáról és közeli eljöveteléről.

A haláláról és föltámadásáról szóló üzenet az örömhír velejének és lényegének
bizonyult ~ írja Bornkamm. Mégis a hitünkön múlik, míképpen ítéljük meg
ezt a tapasztalatot, hogy elfogadjuk-e a legelső tanúk értelmezését, amely a
húsvéti beszámolókban nyert irodalmi formát, noha a tapasztalat ténye két
ségbe nem vonható. Végzetes tévedés volt-e, vagy csakugyan igaz, hogy Isten
azonosult Jézussal, akit megtagadott a világ? Valóban történt-e valami térben
és időben, ami a továbbiakban meghatározza és beteljesíti a teret és időt? Er
re a kérdésre kell válaszolnunk, de míndaddíg kitérünk az egyenes felelet elől,

amíg a beszámolók részleteit csűrjük-csavarjuk. A húsvéti elbeszélések közös
vonása Isten és az emberek tetteinek kirívó ellentéte. A tanítványok ott álltak
tanácstalanul; Jézus halála megrendítette és rémületbe ejtette őket. Céltalanul
bolyongtak sírja körül, nyomorúságos eszközeikkel akarták föltartóztatni az enyé
szetet. Úgy bújtak össze félelmükben, mint birkák a viharban. Ugyanilyen le
vertek azok is, akik húsvét napjának estején Emmausz felé bandukoltak. A re
ménység szikrája sincs bennük. Nincs igaza Faustnak, nem azért ünneplik a
feltámadást, mert ők maguk támadtak föl. Ok bizony a régiek, félelemben és
rettegésben élnek, és bár magukon viselik még a halál bélyegét, éppen az kelti
életre szívüket húsvétkor, hogy a Megfeszített él. Akik túlélték Ot, halottak,
és a Megholt él.

A feltámadás valósága, a húsvéti esemény nem vezethető vissza a tanítvá
nyok lelkiállapotára, sem a természet örök körforgásának és megújulásának a
Bibliától teljesen idegen gondolatára. Maga a Föltámadott érteti meg történeté
nek és személyének titkát, mindenekelőtt halálának és szenvedésének az értel
mét. Megindítóan ábrázolja ezt az emmauszi tanítványok története. Jézus csat
lakozik hozzájuk az úton, ők azonban nem ismerik föl, mert szemük "el volt
takarva". De azért belékapaszkodnak ebbe az Idegenbe, örülnek, hogy elmond
hatják valakinek a Jeruzsálemben történteket, Úgy látszik, O az egyetlen, aki
nem ismeri a kiábrándító dolgokat. Vagy másképpen ismeri: "Ti oktalanok, mí
lyen nehezen hiszitek mindazt, amit a próféták jövendöltek l Hát nem ezeket
kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?" (Lk 24,25).·
Jézus szítja fel szívünkben a ki hunyt lángot. O ajándékozza meg új élettel a
tanítványokat, nem a tanítványok Út. Nem a tanítványok keltik életre Jézust,
nem ők tartják életben azzal, hogy visszaemlékeznek rá. Jézus a kezdeménye
ző és nem az összetört tanítványok, akiket a közös étkezés győz meg végérvé
nyesen. Amikor fölismerik, megértik, hogy nem tartóztathatják; hogy nem földi
ember többé, már nem olyan, mint ők. De jelenlétének zálogaként itt hagyja
szavát és a lakomát, amit velük ünnepelt. Ettől kezdve vallja az első jeruzsá
lemi közösség, hogy amikor örömben és testvéri közösségben (Csel 2, 42, 46) meg
újítja a kenyértörést, újra részt vesz a Ftíltámadott lakomáján (Csel 1,4). A két
tanítvány mindenesetre úgy tér vissza társaihoz, mint akit kicseréltek; azok
örömujjongással fogadják őket: "Az Úr valóban föltámadt és megjelent Simon-
nak" (Lk 24,34). .

A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi
részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg azért keressük olyan hevesen, hogy
pontosan mí történt húsvét reggelén. mert amíg ezzel vagyunk elfoglalva, el
fogadhatónak látszik, hogy kitérjünk a válasz elől. Nagy kár, hogy nem állítot
ták fel a tv-kamerákat a sír körül, és nem közvetítették élőben a föltámadást,
mint például a svéd televízió a stockholmi nyugatnémet követség drámáját.
A tények nem hoznak létre hitet. Nem. televíziót nézünk, hanem egy alapvető ki
hívásra kell válaszolnunk: elhisszük-e, hogy Jézus személyében Isten avatkozott
közbe a történelembe, és jó irányba terelte menetét? Elhisszük-e, hogy Isten or
szága érvényesült ellenségeivel szemben? Bízunk-e abban, hogy a világegyetem
szívében, a dolgok legmélyén szenvedélyes szeretet lüktet? Ha nem vagyunk haj
landók erre a döntésre, még ha a képernyőn látnánk is a kő elhengeredését a sír
kamra bejáratából és Jézus távozását a sírból, akkor sem hinnénk. A dolog lé-
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nyege tulajdonképpen nem a feltámadás, hanem Isten országa. A föltámadás Isten
országának igazolása, végleges ígéret, hogy teljességéből valamennyien részesülünk.
Aki azt mondja: "Nem vagyok bizonyos benne, hogy el tudom-e fogadni Jézus
fizikai-testi föltámadását" - nem az érdemleges ügyről beszél. Vagy elfogadja
valaki az Ország örömhírét, vagy nem. Vagy hiszi, hogy Isten közbelépett a tör
ténelembe, hogy szolgálatával igazolta szeretetének az erejét, vagy nem. Erről kell
döntenünk köntörfalazás és mellébeszélés nélkül. A föltámadás szimbólum, abban
az értelemben, ahogyan például K. Rahner használja a szót a Teológiai Kislexikon
ban. Nem önkényesen választott jel, nem az eseményekbe belemagyarázott érte
lem, hanem olyan történés, amely valami nagyobbra utal. A legelső keresztények
tapasztalatai a meghalt és föltámadt Jézusról, a húsvét, Isten országának és vég
leges győzelmének aszimbólurna: annak a jele, hogy semmiféle hatalom nem tudja
feltartóztatni a szeretet és az öröm uralmának eljövetelét. Teljesen félreismeri a
lényeget, aki megreked az egyik valóságnál. és nem figyel arra a nagyobbra és
legvégsőre, az Isten országára, aminek jelképe a föltámadás.

Jézus föltámadása

Említettük, hogya feltámadás szentírásí fogalma nem hasonlítható a gorog hal
hatatlanság-eszméhez. Mondottuk, hogya Jézus feltámasztásába vetett hit nem
vezethető vissza a tanítványok egyéni helyzetére sem; a pszichológiai magyarázat
ellene mond a lélektan legelemibb, törvényeinek. De vajon nem magyarázható-e
történelmi úton? A kérdés ez: visszavezethető-e Jézus föltámadásának hite a kora
beli zsidóság vallási eszméire?

U. Wilckens alapos vizsgálatnak veti alá a kortársi zsidóság gondolkodását, és
arra a megállapításra jut, hogy bár a föltámadás reménye ebben a felfogásban gyö
kerezik, Jézus feltámasztása nem érthető meg a zsidó vallási képek és fogalmak
alapján. Jézus idejében sokan hitték alj igazak közösségí feltámadásat a történelem
végezetén. A tanítványok viszont nem így értelmezték élményeiket. Azt hirdették,
hogy már most elkezdődött Jézussal a halottak eszkatológiai feltámadása. Megle
hetősen merész állítás ez a megszokott, mindennapos életét zavartalanul folytató
világban! Abban is eltérnek hagyományaiktól, hogy csak Jézusról hirdetik a végső

események kezdetét. Aki a társadalmi-kulturális háttér hatásával akarja megokolni
a húsvéti hit tényét, annak válaszolnia kellene arra a kérdésre, hogy míért üt el ez
a hit ilyen kirívó módon az általános zsidó felfogástól. Látunk bizonyos fogódzó
pontokat, amelyekhez kapcsolhatták élményeiket, ismerjük a rendelkezésükre álló
nyelvi-fogalmi készletet, melynek segítségével széba foglalhatták élményeiket.
Mindez azonban nem hidalja át a zsidók feltámadás-reménye és a keresztény
feltámadás-hit közöttí szakadékot ; ettől a reménytől nem vezet közvetlen út a
Messiás föltámadásához, ezzel a bizalommal nem magyarázható meg a kereszté
nyek Krisztus-hite. A zsidó és a keresztény felfogás abban is különbözik egymás
tól, hogya zsidók az .igazak föltámadását földi életük jutalmaként képzelték el,
a keresztények pedig a Jézus Krisztusba vetett hit alapján, teljességgel meg nem
szolgált adományként várták. A húsvéti kérigmának természetesen van előzetes

története a zsidóság gondolatvilágában. Az igehirdetés lényege ellenben semmi
képpen sem egyezik meg a zsidó hagyománnyal. Jézus feltámadása és népének
vallási tanítása között mínőségl különbség van; nem állapítható meg fokozatos át
menet, hanem hirtelen ugrás. Bár kimutathatók az őskeresztény krtsztolőgiát táp
láló különböző források, bár a keresztény hit hazája a zsidók hite volt, a keresz
ténység zsidó Illetésége nem válaszolja meg hiánytalanul az eredet kérdését. A zsidó
hagyománytörténet nem okolja meg a húsvéti hit' keletkezését: ez más választ
követel.

Hogyan magyarázható meg történelmileg Jézus feltámadása, helyesebben a ke
resztények húsvéti hite? A válasz egyszerű: sehogy. Nem magyarázat az üres sír,
mert ez nagyon sokféleképpen értelmezhető. A történelem folyamán gyártottak is jó
néhány elméletet, melyek azonban kölcsönösen megcáfolják egymást. "Amint az
üres sír nem történeti bizonyíték Jézus föltámadására, ugyanúgy nem cáfolat arra
az üres sír tényének bármiféle más magyarázata" - írja Wilcken,~. Ezen a pon
ton meg kell állnia a történésznek. Olyan eseménnyel áll szemben, amit saját
módszereivel nem tud átvilágítaní, és ami a legrégebbi keresztények hagyománya
szerínt ésszel föl nem érhető. A föltámadásban eszkatológiai eseményt látnak, azaz
olyant, ami mindenestül felülmúlja a világ addigi menetét. Új ég és új föld kez-
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detét hirdetik, s az "új teremtés" ugyanúgy nem esik emberi tapasztalataink körébe,
mint a régi. Az üres sír a feltámadás nyoma volt számukra, amit Jézus hagyott
a világon, de nem a feltámadás bizonyítéka.

Ha Jézus, feltámadása nem magyarázható meg történelmi úton, még kevésbé
magyarázható meg az őskeresztény kerigma Jézus föltámadásának ténye nélkül.
Szent Pál igehirdetésének gyújtópontjában a kereszt áll:

A zsidók csodákat követelnek.
A görögök bölcsességet keresnek.
Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük:
Aki a zsidóknak ugyan botrány,
A pogányoknak meg oktalanság,
De a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök:
Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége (IKor 2,22-24).

Jézus feltámasztása nélkül viszont erőtlen lenne a keresztről mondott összes szó.
Éppen a feltámadás hatására tudja a hivő megvalósítani az igazságosság és a sze
,l'etet tetteit (Róm 6,4.12; Gal 5,6). Evégett szenvedést is kell vállalnia, s állandóan le
kell győznie önmagát. Krisztus követése azonban nem merül ki a kereszthordozás
ban. Életem nem akkor felel meg Jézus felhívásának, amikor lemondok egyéni ér
vényesülésemről vagy a személyes elísmerésről, hanem amikor a Megfeszített föl
támadása, Isten szerétetének a győzelme a szeretet tetteit váltja ki belőlem. A fel
támadás őskeresztény hirdetői arról beszélnek, hogy érvényesült Isten teremtő

mindenhatósága, A Krisztus-hit tartalma, az, hogy Isten feltámasztotta a Megfe
szítettet, a legmagasabb hőfokú hit Istenben, aki magához emelte képviselőjét a
halálból. Hogyan -képviseli Jézus Istent? Odaadásával, sokakért vállalt halálával.
A szeretet a Szentírásban elsősorban másokért végzett cselekedet. Akkor teljesedik
be, ha valaki életét adja barátaiért (Gal 2,20; Jn 15,13), még inkább, ha ellen
ségeiért (Róm 5, 6---'-8). Miközben Jézus meghal a bűnösökért, hitetlenekért, Isten
ellenségeiért, az Isten szerétetét mutatja meg nekik. Jézus feltámasztásának értel
mét abban kell látnunk, hogya hatalom szeretetével szemben a szeretet hatalmát
jelenti ki. Azt mondja, hogy a szeretet a legerősebb, és győzedelmeskedik a világon.
A kereszt így lesz a keresztény valóság szimbóluma. A keresztbe vetett bizalom,
a belőle merített erő és lendület a Megfeszített feltámasztásából fakad. A názáreti
Jézus keresztje nem időtlen mítosz, sem csupán vallási szimbólum, hanem kegyet
lenül kemény történeti tény. Senkinek, egyetlen zsidónak vagy pogánynak sem
juthatott eszébe, hogy... a lázadók és rabszolgák szégyenletes halálát vallási esz
ménnyé magasztosítsa, Ezt csak Isten tehette meg, aki Fiát feltámasztotta halottai
ból.

A keresztény igehirdetés nem magyarázható meg a föltámadás ténye nélkül.
De mi a magyarázat a történelmileg megmagyarázhatatlan föltámadásra? Törté
nelmi rejtély? Ez az utolsó szó? Nem. Tudatosítanunk kell, hogy Isten a názáreti
Jézust keltette életre, s ezzel visszavonhatatlanul elismerte. Mivel a korabeli zsidó
ság csak az igazak világvégi feltámadását ismerte, nem tételezhető fel, hogy Jézus
tanítványai/könnyen, maguktól jutottak volna arra a meggyőződésre, hogy Mes
terüket nem tudta fogva tartani a halál, és hogy a megjelenések az általános zsidó
felfogásból táplálkozó látomásók lennének. Amint már többször is hangsúlyoztuk. a
zsidóság vallási eszmevilágalegfeljebb a megértés mankóját adta Jézus tanítvá
nyainak kezébe, lehetövé tette, hogy értelmezzék élményeiket, de ezek nem vezet
hetők vissza a kortársak reményeire és várakozásatra. Az apostolokban olyan tudat
formálódás ment végbe, amelyre semmiképpen sem találunk lelelégítő magyarázatot
az előzetes történelmi-társadalmi föltételekben. Ha azonban Isten föltámasztotta
Jézust, akkor eszkatológiailag igazolta Jézus mozgalmát, igehirdetését és tanítá
sát; jóváhagyta Isten országának üzenetét, helyesli, hogy Abbanak, édes jó atyánk
nak szólítsuk, Úgy jellemezhetjük Jézus örömhírét Isten országáról, mint a szeretet
győzelmének ígéretét és zálogát. Ha mármost a tanítványok Jézus halála után azt
látták, hogy Isten végérvényesen belehelyezi öt eszkatológiai jogaiba, akkor ez a
szerétet félre nem érthető, örök igazolása előttünk. Jézus annyira egy volt üzene
tével, hogy személyének elismerése üzenetének jóváhagyását is jelenti. A per el
dőlt. Isten magához emelte Jézust, elérkezett a szeretet uralma, beköszöntött az
abszolút jövő.
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Az ember beteljesedése

A föltámadás hitünk lényeges elemei közé tartozik, de nem feledkezhetünk
meg arról, hogy mégiscsak rész és nem az egész. A húsvéti nagyobb és átíogóob
üzenetbe tartozik bele; Isten emberszeretetének örömhírébe. Jézus feltámasztása az
az esemény, amely igazolja és visszavonhatatlanul érvényre juttatja a szeretet jó
hírét. Ez - mindent számításba véve - arról beszél, hogy Isten szerétetéből örökké
fogunk élni. Vagy elfogadjuk az életet, vagy elvetjük, vagy bízunk a szeretetben,
vagy nem. Ezen múlik minden, és nem a részleteken. Miközben tanakodunk, kijön
a bankettről egy férfi, szemünkbe néz, és így szól : "Meghaltam és mégis élek.
Atyám azért támasztott föl a halálból, hogy megerősítse a meghívást. Jőjjetek

míndnyájan, és élni fogtok." A kritikus pont most is az, rnínt míndig: elfogadjuk-e
a meghívást a bankettre, vállaljuk-e, kockáztatjuk-e a szeretetet, mely erősebb a
halálnál? Furcsa paradoxon rejlik a meghívásban; föltételezi ugyanis, hogy az
ember maga döntheti el, hogy legyőzi-e a halált. Ha elfogadjuk Isten királyi ural
mát, ha bízunk a szeretetben, akkor élni fogunk. Aki a szeretetet választja, az
életet választja, aki viszont elutasítja a szeretet hatalmát, szükségképpen elutasítja
az ember eszkatológiai beteljesedését is.

Az eszkatológia a vallás kulcsa, tartalma a vég nélküli boldogság Isten orszá->
gában. Az utópia a felvilágosodás nyitja, tartalma a véges, földi boldogság. M.
Horkheimer, T. W. Adorno, H. Marcuse és a többi "kritikus szociológus" meg van
győződve arról, hogy az örök boldogság eszkatologikus álma soha nem valósul meg.
A történelem sötét éjszakáját nem tudja megvilágítani sem az emberi, sem az
isteni értelem fénye. A vallási eszkatológia ugyanúgy nélkülöz minden alapot,
mint az abszolút bizalom, vagy a végtelen szeretet. Az, hogy ez valami félelme
tesen rettenetest jelent az embernek, nem csökkenti a kijelentés igazságtartalmát.
Valaminek rettenetes volta nem érv annak igazsága ellen. A Iogileában nincs olyan
törvény, amely szerint téves lenne az az ítélet, melynek kétségbeesés a következ
ménye. A kritikus szociológusok az eszkatológia helyébe a véges boldogság utópiá
ját állítják. Azon a véleményen vannak, hogy az emberi öröm lényege, antropo
lógiai sajátsága az a tudat, hogy elmúlik és keserűségben végződik. Az emberi
boldogság mivoltához tartozik, hogy visszahozhatatlan. .

A kritikus gondolkodók gondolkodását csakúgy, mint a nagy materialistákét
átitatja a metafizikai szomorúság, Mégis abban a hiszemben élnek, hogy végtelen
metafizikai magányuk érzelme az egyetlen helyes válasz az emberiség soha meg
nem valósuló vallási-eszkatológiai reményére. Eléggé realisták ahhoz, hogy lássák:
il. konkrét politikai utópia eltünteti ugyan az emberi szomorúság társadalmi alap
jait, de nem szünteti meg természetadta gyökereit. Tudatában vannak annak is,
hogy az erkölcs magasabb rendű megalapozásra szorul, Amint Horkheimer írja:
"pusztán tudományosan tekintve a gyűlölet ... nem rosszabb' a szeretetnél. Logikai
érvek nem bizonyítják be, hogy nem szabad gyűlölnöm, feltéve hogy ezáltal nem
kerülök társadalmilag hátrányos helyzetbe ... A pozitivizmus nem ismer olyan, az
embert meghaladó fórumot, amely megkülönböztetné az emberi segítőkészséget a
profitéhségtől, a jóságot a kegyetlenségtől. az odaadást a kapzsiságtól. Minden
olyan kísérlet, amely a másvilágra vetett pillantás helyett a földi okosságra akarja
építeni a morált... önáltatás." Ennek ellenére kijelenti: "A világ szenvedéseinek
láttán, az igazságtalanságok láttán lehetetlen egy mindenható és végtelenűl jóságos
lsten létének dogmájában hinni". Hasonló lemondást hirdet H. Marcuse is: "A tár
sadalom kritikus elmélete nem rendelkezik fogalmakkal, melyek képesek áthidaini
a jelenvalók és az eljövendők szakadékát; mivel semmit sem ígér és nem mutat
föl sikert, negatív marad. Ezzel meg akarja őrizni a hűséget azokhoz, akik remény
nélkül áldozták fel életüket és áldozzák föl a Nagy Tagadás oltárán." E megnyilat
kozások annak a nagyon általános újkori jelenségnek fogalmi kifejezései, hogy az
emberek elvesztették hitüket és bizalmukat a szeretetben. Ha az öröm lényegéhez
tartozik, hogyelmúljék, akkor. csakugyan értelmetlen az eszkatologikus beteljese
dés, helyesebben a föltámadás reménye. Ha azonban nem szükségképpen tartozik
hozzá az örömhöz a mulandóság, akkor a kritikus szociológia nem az általános,
hanem egy partikuláris emberi léthelyzet meglehetősen kritikátlan kivetítése.
Amint K. Rahner kifejti, az öröklét nem vég nélküli, hanem végbement idő, a
beteljesedett szellemiség és szabadság létezési módja, nem az idő folytatása, hanem
megszüntetve-rnegőrzése a föltétlen érvényű erkölcsi, azaz szabad emberi tettek
ben. De honnan tudjuk, hogy ilyesmi történhet a múló időben, hogy nem a remény
tagadóinak van-e igazuk? Önmagunk megfigyeléséből és az emberi 1étezést értel-
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mező isteni Szóból. A nagyon szeretőket szeretetük sorsdöntő pillanataiban ki
meríthetetlen és elpusztíthatatlan ragyogás veszi körül. Az emberi hűség, a humani
zált ember szabad elhatározása nem teszi le a fegyvert a halál előtt. A. valódi
erkölcsi jóság nem riad vissza a rosszal vívott látszólag teljesen reménytelen er
kölcsi harctól. Mindezt a kritikus szociológusok sem vonják kétségbe. Csak nem
veszik észre, hogy ezek az élmények világosan megkülönböztetik azokat az értéke
ket, amelyek azért szépek, mert elmúlnak, attól az értéktől. melyet nem ununk
meg soha, amely nem terheli meg lelkünket, s ezért nem is kívánhatjuk, hogy el
múljék, Az ilyen és hasonló élményekben tapasztalás alapján szerezhetünk bizo
nyosságot arról az' értékről és örömről, melynek mivoltához tartozik, hogy nem
múlhat el soha, s így már ezen a Földön meggyőződhetünk az eszkatológia kezde
téről. S aki - mint a kritikus szociológusok - nem tapasztalt soha ilyen örömet
és szeretetet? Ha elég világos a szelleme és elég alázatos a szíve, majd meglátja
azt, ami elrejtőzik a: felületes és türelmetlen szemlélő elől. A kritikus szociológusok
nem ismerneit olyan törvényt, hogy a logikai ítélet rettenetes volta kétségbe vonna
az ítélet igazát. Az eszkatológiai beteljesedésben bízók nyugodtan felelhetik erre,
hogy a logika 'olyan törvényt sem ismer, amely szerint a vakság bizonyítaná. hogy
amit nem látunk, az nincs. .

Bár az apostolok meggyőződésétől. hogy halála után találkoztak az élő Jézus
sal, hosszú az út K. Rahner egzisztencialista elemzéséig. az Újszövetség elbeszélései
és a kiváló teológus elméleti megfontolásai ugyanarra vállalkoznak: egy csaknem
hihetetlen tapasztalatról, s a tapasztalatuk értelmével kapcsolatosan kialakult meg
győződésükről akarnak beszélni. A föltámadás arról biztosít bennünket, hogy a jó
erők végtelenűl erősebbek a rossz erőknél. hogy mindent számba véve, az univer
zum legmélye kiapadhatatlan jóság. A Valódi-Valóság olyan hatalmas, nagylelkű

és elszánt szeretet, melyet nem tartóztathat föl semmi, még a bűn, még a halál
sem, és olyan kimeríthetetlen bőségű, hogy mindannyian élni fogunk belőle.

Irodalom: E. Kiisemann: Der Ruf der Freiheit, Tübingen 1972. 79-114. o. - X. Léori
Dufour: Biblikus teológiai szótár, Róma 1SY74. 362-370. o. 904-910. o. - M. Carrez: Concilium
6 (1970) 713-714. o. - U. Wiickens: Auferstehung, Stuttgart 1970. 125-126. o. 145-169. o. -
K. Rahner: Schriften zur Theologie. Einsiedein 1970. IX. 197-226. o. - G. Bornkamm: Jesus
"on Nazareth, Stuttgart. 1971. 165-170. o. - B. van Jersei: Concilium 6 (1970) 696-702. o. 
K. Rahner, H. Vorgrimler: Kleines Theologisches Wörterbuch, Freiburg 1961. 346-347. o. 
M. Horkheimer: Die Sehnsucht nach dem ganz Arideren, Hamburg 1970.60. o. - H. Marcuse:
Der eíndímensíonale Mensch, Frankfurt 1967. 268. o. - K. Rahuer : Schriften zur Theologie,
Einsiedein 1960. IV. 429-437. o.

SZÉLL MARGIT

JOSEPH MARÉCHAL TRANSZCENDENTALlZMUSA
"Az ember csak önmagán keresztül képes igazán megérteni a lét egész való

ságát." - Ezen egyszerű igazság elfogadtatásáért küzdött egy életen át Joseph
Maréchal, akit joggal neveznek az újabb transzcendentális gondolkodás atyjának.
Mint keresztény filozófus elsőnek ismerte fel Kant rendkívüli értékét. aki a meg
ismerés alapját - a kivetített és elvont metafizika helyett - a gondolkodó alany
ban kereste. Ugyanakkor jól látta Kant tévedését is: az értelmi lét magyarázatából
már nem tudott visszatérni a külső valósághoz. Ezért akarta Maréchal Szerit Tamás
realizmusa segítségével feltárni Kant értékeit. Ez a törekvése előkészítette a keresz
tény gondolkodás "antropológiai fordulatát". Mivel azonban korán indult el ezen
az úton, kevesen értették meg, gondolatai csak napjainkban kezdenek teljesség
ben kibontakozni.

TERVEK ÉS MEGSEJTÉSEK. 1878-ban született a belga CharIeroi-ban, tanul
mányait az ottani Szent Szív kollégiumban végezte, mindvégig kitűnően. Tizenhét
-éves korában belépett a Jézus Társaságba. Gyenge egészsége azonban az újoncidő

testi szolgálataiban, a közösségi életben és a rendi tanulmányokban oly sok nehéz
séget okozott, hogy elöljárói kételkedni kezdtek az egyébként nagyon tehetséges
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ifjú alkalmasságában. Mivel látták készséges önátadását, rejtett erényeit és a ne
hézségek szótlan elviselését, ezért úgy döntöttek, hogy megtartják a rendben: "Ha
egyébre nem is viszi - mondották -, legalább a szarzetesi erények élő példája
lesz." Ki gondolta akkor, hogy még ötven évig éppen a szigorú munkabirás erényét
fogja hősies fokban gyakorolni?

A Tronchíennes-í kollégiumban azonban már olyan súlyos fejfájás kínozta,
hogy tanulás helyett kerti munkára küldték. Évközben az intézet új elöljárót ka
pott a tapasztalt P. Janssens személyében. Ot nem hatotta meg Maréchal betegsége,
határozottan kijelentette, hogy ez az állandó. kíméletet kívánó életmód nem illik egy
leendő szerzeteshez, Bölcs tanácsaival pedig ránevelte, hogyan erősítse akaratát.
Megnyugtatta, hogya rendszeres és mértéktartó tanulás - minden izgalom és szo
rongás kizárásával - nem árthat egészségének, inkább helyreállítja önbizalmát és
a sikeres eredmények csak serkenteni fogják munkáiában,

Az átállás nehéz benső küzdelmet kívánt. Az ifjú azonban kezdte tudato
san irányítani önmagát, felismerte szervezeti gyengeségének okait és fokozato
sari megedzette akaratát. Elvégezte a filozófiát és ez idő alatt szerzett öntapasz
talása felkeltette benne a lélektan iránti érdeklődést, Nemcsak a tanítandó anya
got akarta megismerni, hanem sokoldalúan képezte magát, különösen fontos
nak tartotta a természettudományi ismereteket. Ez a törekvés akkoriban új volt
az elméleti pszichológusok körében. Jellemző volt a korra, hogy csak külön en
gedéllyel tanulhatott kísérleti és kórlélektant. Igy készült fel életművére, amely
ben a mísztikusok- lelkivilágának megismerését akarta tudományosan megala
pozni.

A sikeresen elvégzett teológia és felszentelése után a louvaini egyetemen
biológlát és lélektant tanított. Elsők között publikálta az enzírn- és kolloidkuta
tások új eredményeit, miközben az egyediség biológiai forrását a kromoszómák
akkor feltárt világában kereste. Párhuzamosan elkészült A misztikusok pszicho
lógiája első kötete. Ehhez fontos kérdéseket kellett tisztáznia, főleg azt, hogy
a misztikus jelenségeknél lehet-e a pozitív tudományokat és tapasztalati mód
szerelcet igénybe venni és érvényesen alkalmazni. Azok közé a haladó felfogá
súak közé tartozott, akik nem tartották tabunak az ilyen élményeket és aláve
tették a kísérleti tudományoknak, sőt a nem-hivők kritikáit is felhasználták.
Módszerével a pszichikai és misztikus átélés és az emberi önmegismerés gazdag
élményvilágát tárta fel.

Munkája közben többször észrevette: gyakori félreértések erednek abból,
hogyaközfelfogás sok kérdésben "fordítva" gondolkodik. Úgy látta, "ha kér
déseinket megfordítjuk, a problémát többnyire a helyére is tettük". Itt alkalmaz
ta először a később kidolgozott "megfordítási módszerét". A misztikusokról is
éppen úgy, mint az átlagemberekről,először azt tételezte fel, -hogy normálisak
és a józan emberi tapasztalásra építenek. Aki például fényt lát, az elő

ször feltétlenül valami fényforrást tételez fel. Ha ezt nem találja, akkor önma
gát ellenőrzi: vajon nem a szemern káprázott? És csak ezután gondol rendkívüli
jelenségre. Gondolkodásunk természetszerűleg először azt fogadja el igaznak,
amit eddigi megismerése szerint a valóságnak megfelelőnek tartott. Éppen így
van ez az emberi akarattal is, önkéntelenül először a jót keresi. A szüntelen
gyanakvás, előítélet, a rossz elsődleges feltételezése ritka és rendszerint kóros
nak mondható jelenség. Maréchal a természetes okok tisztázása után azt a mód
szert kereste, amivel a mísztíkus élmény elkülöníthető a hallucínációtól, az illú
ziótól: a megismerés objektív alapja a szubjektív képzelgéstől. Igy a természet
tudományok segítségével sikerült a misztikát a "helyére tenni" a túlzottan rajon
gó és a mindent elvetni akaró felfogások szélsőségeíben. Maréchal már ebben
az időben magában hordozta gondolkodási rendszerének .Jculcsélményét" : hogy
a misztikus élmény is csak azért lehetséges, mert "az Abszolútum eleve meg
ragadta az emberi értelmet", amely bármilyen igazságot is kutasson, mindig
az O teljességére áhítozik.

A TUDATOSULASOK KORSZAKA. Az első világháború idején a rendi fő

iskolát Manchester mellé telepítették. A tanárhiány miatt Maréchalnak sok új
tárgyát is kellett tanítania, így logikát, metafizikát, kritikát. Mindegyikre gon
dosan felkészült, de az eddigi szokásoktól egyben eltért. Az egyes tételek elő

adása után nem idézte a már szokásos és előzetesen kialakított véleményt az
adott felfogás ellenfeleiről, hanem saját műveikből közvétlenül ismertette őket.

Úgy érezte, ezt kívánja az igazság tisztelete, és így alakíthatja ki eredményesen
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a tanítványok önálló véleményét. Mindezekről így számol be elöljárójának 1901
ben: "A mi nagy tételeink értéke nem menthet fel minket attól, hogy több
szempontból ne végezzünk nagyon alázatos mea culpát. Arnikor ilyen kijelen
tésre merészkedem, azokra a módszerekre és eljárásokra gondolok, ,amelyekkel
eddig a filozófiai kézikönyveket gyártották. Két óriási bűnünk van: az ellenfél
nem ismerése és saját tudományos naívságunk." "Ezek után csodálkozhatunk-e
még a jámbor teológusok és hitvédők folytonos szemrehányásain, gyanakvásain
és kíátkozásain, amit a más módon gondolkodók fejére zúdítanak? - teszi fel
a kérdést. - Nem, mert a katolikus érzék mindenütt veszélyt szimatol, még
mielőtt eligazodnek a felvetett problémák között", Lehetetlen, hogy egy filo
zófiai rendszerben minden téves legyen, ilyenkor inkább a katolikus filozófiai
felfogás elégtelenségéről lehet szó."

A két korai tanulmányából vett idézet világosan mutatja Maréchal gondol
kodásának bátor nyitottságát, amiért - az új utakat kereső Rousselot és Ser
tillanges tomista kutatókhoz hasonlóan - hamarosan elmarasztalták. Akkoriban
az egyházban mindenki a tomista újjászületést várta, de az újtomisták a régi
ismételgetésén és néhány értékes kritikai kiadáson kívül nem sok, változást hoz
tak a keresztény gondolkodásba. Maréchal már idejekorán jelezte ezt a tehe
tetlenséget :

"A szavak vitáiban megmerevedett skolasztika többé nem alkalmas arra,
hogy - mint régen - a konkrét tapasztalatok világára utaljon ; sem pedig arra,
hogyerőteljesen összefoglalja korunk uralkodó törekvéseit. Tehát - és ezt nem
győzzük eléggé hangoztatni - bármilyen érdeme és belső rendszere legyen egy
filozófiának, életerejét az határozza meg, képes-e ténylegesen alkalmazkodni ko
rához és szolgálatára lenni", Egyidejűleg egy érdekes jelenséggel is találkozunk.
Hiába akarja a modern filozófia megtagadni a múlt hagyományát, hogy szaba
duljon az eddigi hatásától, ezt a tagadást számos skolasztikus elem túlélte az
újítók lelke mélyén. Például Leibniz filozófiáj ába ragyogóan beleépültek a
szubsztancía, a forma és a képesség fogalmai - és innen eljutottak Kanthoz.
A jelenlegi kifáradt skolasztika ma már nincs egy szinten sem a művészettel,

sem a tUdománnyal... és ezt az egyházi filozófiát merik még skolasztikusnak
nevezni? .. ; Hol találjunk orvosságot arra, hogy kiszabaduljunk az ,alkalmi ka
catokból', amelyekkel a szűk látókörű optimizmus elzárja az' ortodox gondolko
dást? ... Azt mondogatják: térjünk vissza Szent Tamáshoz! Amde Szent Tamás
nem adott ki Cursus philosophíae-t, filozófiai kézikönyveket! Csak jóval később

csináltak műveiből valami leegyszerűsített és lenyesett kivonatot. így került a
saját bizonyításainak szuggesztív erejű ragyogása helyébe egy pontosan gördülő

dialektika hűvös eleganciája. És mivel időközben új problémák keletkeztek, meg
növekedett az ,ellenfelek sora' is, akiket a régi tomista vitaszabályok szerint
szintén .támadtak'. Végül is egészen megfosztották Szent Tamás művét sajátos
keretétől és szerkezetétől, nagyszerű áttekintésétől, röviden szólva, minden for
májától, és megmaradt a szigorúan vett tartalom, amely már függetlennek lát
szott minden esetlegestől. csakhogy minden időben és minden helyen tanítható
legyen. Értékes esszencia lett belőle, ,örök filozófia', amelyet szigorúan óvnak a
szellem minden eltévelyedésétől. Dehát ez volna a legfontosabb? A filozófia nem
kényszerzubbony, nem korlát; tevékenységl'e serkentőnek, a törekvések szervező

jének kellene lennie, olyan szemléletnek, amely kora összegezett tapasztalásának
magas fokú visszfénye. Ilyen volt a tomizmus a középkorban... És ma?.. Ar
ra kellene törekednie, hogy megragadja a kortársi gondolkodás szellemét és fel
kutassa, mi az, ami ma a tudomány emberének a szívén fekszik. Meg kell ér
tenünk azt a világot, amelyben a tudományos hipotézisek és elméletek alakul
nak. .. A filozófiának csak az ad életet, ha képes a mindennapos szükségletek
re válaszolni."

Maréchal nem elégedett meg az elméleti megállapításokkal. hanem gyakor
lati teendőkre vált át: "Alapvetően fontos tehát, hogy helyrehozzuk eddigi mu
lasztásainkat. Úgy látszik, a történelem leckéje és a mi filozófiánk azonos követ
keztetés felé tart: Ha van elég szellemi távlatunk ahhoz, hogy megértsük, ho
gyan gondolkodnak körülöttünk, elegendő szerénységünk ahhoz, hogy felhasznál
juk más felfogásúak munkáit is - és elegendő hailékonyságunk, hogy termino
lógtánkkal alkalmazkodjunk olvasóink nyelvhasználatához - ha van bennünk
annyi kezdeményező erő, hogy kifejlesszük a haladásnak azokat a csiráit, ame
lyet a szenttamási tanítás tartalmaz -, ha képesek vagyunk levetni múmia
külsőnket, akkor nagy csodálkozással fogjuk észrevenni, hogy bölcsen fejlődő fj-
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lozófiánk jól egyesítheti magába a modern gondolkodás előnyeit anélkül, hogy
osztoznék abban, ami számára nem megfelelő. Sokan még ma is félreértik a
skolasztika médszerét. Úgy gondolják, hogy akkoriban a hittudósok már egy tel
jesen kész filozófiába ültették bele a teológiát. Nagy tévedés! A XIII. század
teológusai a hitből indultak ki és annak fényében értelmezték koruk bölcseletét.
Az intellectus fideire, II helyes hitértésre koncentráltak, elfogadták és felhasz
nálták koruk filozófiai és tudományos ismeretét mindabban, ami nem volt szük
ségszerű kapcsolatban a hittel... Mint teológusok a hit fényében használták fel
a kéznél lévő filozófiát, és ebből adódott a filozófia átalakulása is. Úgy hasz
nálták fel Arisztotelészt, ahogy ő maga sem gondolta volna ..."

AHASONLOK TALÁLKOZASA. Bár Maréchal sohasem járt Kant iskolá
jába, kezdettől fogva hatott rá a königsbergí filozófus egyénisége és tekintélye.
Meglátta benne azt is, hogy művének indítéka az igazság őszinte keresése volt.
1899-ben kűlön engedélyt kért, hogy a "veszedelmes" Kantot eredetiben olvassa.
Noha fejezetenkint gondosan összefoglalta, nehézkes stílusa miatt nem tudta
rendszerét áttekinteni; szerepét a gondolkodásban azonban olyan fontosnak tar
totta, hogy nem mondott le megismeréséről. Szorgalrnasan újra nekikezdett, rni
közben maga is gyakorolta azt, amit tanítványainak annyiszor hangoztatott:
" . .. az igazságra éppen az a legjellemzőbb, hogy az alázatos keresőknek tárul
fel, és elkerüli azoknak a figyelmét, akik elhanyagolják a szükséges elmélyü
lést". Végre eljutott Kant főművének, A tiszta ész kritikájának áttekintésére és
az "apriori" és "transzcendentális" fogalmának világos megértésére. Tanulmá
nyozása közben mindinkább megerősödott korábbi véleményében - amint Al
bert Milet idézi: "... száznos filozófiai kézikönyvben nem az igazi Kantot, ha
nem egy fiktív kantizmust cáfolnak, ami voltaképpen az eredetinek csak a ka
rikatúrája, A kézikönyvek szerzői nem mélyedtek bele, és nem is értették a
Kritíka problematikáját és azt a jelentős tényt, hogy Kanttal valami megválto
zott az európai gondolkodásban: előtérbe került a megismerés kritikájának a
kérdése, és ez megfelelő értékű megáldást kíván ..."

Az alapkérdés: - Mí az, amit értelmünk megismer? És hogyan viszonyul
a megismerés tárgya a külső valósághoz? Ezek a kanti kérdések történeti előz

ményeikben már jelen voltak. Arisztotelész gondolkodási módszerében - ame
lyet a VI. században Organon címen foglaltak egybe - az általánosból követ
keztet a részlegesre. a konkrétra. Erre ad választ Verulami Bacon az új gon
dolkodási módszerében a "Novum Organum'i-ban. Ezen az úton, az egyes
jelenségek megtapasztalásából kiinduló indukcióval jutott el az újkori ember
önmaga megismeréséhez is. Ezután saját önértésén keresztül próbálja értelmezni
a világot. A skolasztika tárgyi szemléletével szemben mindinkább jogát köve
teli az alany a gondolkodásban és az életben egyaránt.

Ez a keresés két szélsőséghez vezetett: a racionalizmushoz és az empiriz
llwshoz. Descartes számára az igazság csalhatatlan bizonyítékát maga az érte
lem adja, közvetlen tárgyi vonatkozás nélkül: "Akkor lesz világos az igazság,
amikor megnyílik a figyelő értelem előtt" (Princ. I. 45.). A racionalista gon
dolkodás elszakad a valóságtól és arra kényszerül, hogy függetlenítse magát, s
végül már csak saját kétkedő-gondolkodó létében bizonyos. Innen ered közis
mert tétele: "Cogito ergo sum!" Az empirizmus, főleg Hume, csak az alany ér
zéki tapasztalását fogadja el valóságnak. Az empirrsták a benyomások és kép
zetek mechanikus kapcsolódásával magyarázzák tudatéletünket. Szerintük az igaz
ság nem a külső világot. hanem csak tudatjelenségeket tükröz és csupán prak
tikus jellege' van, hogy létfenntartásunkat biztosítsa.

Kant az alanyt ebből a kettős szélsőségből akarta kimentení, amikor a meg
ismerés természetét kritika tárgyává tette. A helyes megismerés alapját azon
ban nem az értelemnek a külső valósághoz fűződő viszonyában, hanem belső

szerkezetében kereste. Úgy gondolta, hogy a tiszta ész tapasztalást megelőző 
apríorí - formái a maguk meghatározott módján fogadják be a konkrét benyo
másokat és ezen a módon ragadja meg az általános tőrvényszükségeket is. Ez
az értelmi szerkezet minden egyedben azonos, így míntegy megelőzi és átfogja
(transcendere) az egyedi ismereteket: "A transzcendentális ismeret rníndig az
emberi tapasztaláson belül marad - immanens .jellegű - és minden tudat azo
nos és általános formáját képezi." (Alexander-Bánóczi: A tiszta ész kritlká]a,
Bp. 1912. 37. o.)

Kant ezzel a feltételezéssel nemcsak egy megállapítást tett, hanem megfo
galrnazta transzcendentális m6dszerét, amely, mint írja, "... nem annyira a
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·tárgyakkal, mint a tárgyi megismerés médjával foglalkozik olyan általános mó
don, amennyire az apriori (azaz az értelem előzetes meghatározottsága szerint)
csak lehetséges", (uo. 41. o.) Ettől kezdve nemcsak az igazság tárgyi rendszerét
vízsgálták, hanem az igazságot befogadó alanyt is számításba vették. Azért ne
vezi Kant ezt a lépését a filozófia "kopernikuszi fordulatának",

Utalnunk kell itt arra, hogy a transzcendens, transzcendentális, transzcen
dencia szavak (a transcendere - átlép, meghalad ige különféle névszói alakjai)
a gondolkodás története folyamán sokféle, olykor átfedő értelemben jelentkez
tek. A legujabb kutatások szerint Kant maga is a szó hat jelentésváltozatát
használta, míg egynél megállapodott. Ezt dolgozta fel Maréchal.

A skolasztikus gondolkodás transzcendensnek a lét egyik legáltalánosabb
jellemzőjét nevezi, amely minden létmódban egyaránt fennáll. A létezők közöttí
legáltalánosabb vonatkozások a transzcendens relációk (proprium transceriden
tale). Ha a létezőt a másiktól elkülönítve tekintjük, akkor valami (aliquid), és
önmagában léte szerint egy (unum). Amennyiben megfelel egy másik (szellemi)
létező értelmének, akkor igaz (verum), ha akaratának felel meg, akkor jó (bo
num) .: Arisztotelész ezeket mint· a lét általános tulajdonságait írja le (Metaphy
sica IV. VI., Ethica 1.) Szerit Tamás idézi Arisztotelészt és a létező ezen jel
lemző sajátságát transzcendensnek nevezi (Ver. 21, 3).

A transzcendencia léttani hátterében is mindíg ott áll a megismerés prob
lémája. Szent Tamás az igaz megismerésnél szükségszerűnek tartja a transzcen
denciát: az alany kilép önmagából (transcendit seipsum) és ugyanakkor a meg
ismerés tárgyát befogadja a saját módján (vö. C. Gent. II. 77. - Ver. 2, 1. 5.).
A transzcendencia tehát antropológiai szempontból kifejezi az ember nyitott
ságát és ugyakkor korlátját a igazság felé, az abszolút felé. Jelenti teológiailag
az ember abszolút Célját, az önmagát közlő, felénk kitáruló Istent.

Maréchal Kant "értelmi transzcendenciáját" elemezve, amit horizontális
transzcendenciának is neveznek, mint az "ember transzcendenciáját" akarta visz
szavezetni - vertikális - a végső Transzcendensre. Karl Rahner, Maréchal gon
dolatainak továbbfejlesztője ilyen értelemben mondja, hogy "az ember lényege
Istenre irányult transzcendenciája".

Kant a saját maga által felállított "értelmi öntörvényűség" miatt nem tudott
kilépni saját transzcendentalizmusából. Szerinte értelmi ismeretünk a feltételes
re, a kölcsönös függésben lévő jelenségek világára vonatkozik, a dolgok lénye
gei értelmünk számára nem hozzáférhetők, a feltétlen nem lehet tapasztalatunk
tárgya. De tudásvágyunk a feltétlennek, az abszolútnak a megértésére törekszik,
bár bizonyítására képtelen. "Mivel az értelem feltételes ismeretéhez meg kell
keresni a feltétlent", ezért felállította a gyakorlati ész szükségszerű rendjét.
Úgy tapasztalja, hogyakötelességteljesítés benső szükségszerűsége arra indítja
.az embert, hogy jót cselekedjék, és ehhez példaképe a legfőbb Jó,. ami boldog
ságunk forrása lehet. Amit tehát elméletileg nem ért el, azt gyakorlati köve
telményekkel akarja igazolni: "Erkölcsileg szükséges Isten létét felvenni!" (Mol
nár J.: A gyakorlati ész bírálata, Bp. 1922. 152. o.). Kantnak tehát gyökeres
problémája maradt, hogy a szakadást a megismerés és a cselekvésvilág, vala
mint a külső világ között, nem sikerült áthidalnia.

A LÉNYEGESBEN AZ EGYSÉGET. Maréchal több helyen kifejezte, hogy
a keresztény gondolkodásnak szüksége van a felszabadulásra, mert eddigi zárt
rendszere elrekesztette a mindig megújuló emberi gondolkodástól. Ehhez azon
ban szükséges, hogy az alany átélt tudatvilágát elfogadja és szervesen össze
kapcsolja a külső realitással: "Száműznünk kell a megismerés és az élet min
dennemű szétválasztását. Mivel eddig a gondolkodók nagy része állandóan visz
szautasította a tudat és az élet, a megismerés és a tevékenység közöttí - vagy
általánosabban mondva - a forma és az aktus közötti kapcsolatot, ezért úgy
látom, hogy a szétválasztás tévedésének a leleplezése lehet az igazi tomista
tudománykritika feladata és tartós értékének a titka." A. N. Whitehead, korunk
neves metafizikusa tömören így fejezi ki ezt az alapvető kérdést: "A tudatot
és a világot kölcsönös benső kapcsolatában kell felfogni. Olyan realizmus ez,
amely beszámítja a valóságba a megismerő embert is."

Maréchal tehát elsők között jelölte ki azt az érintkezési pontot, ahol tuda
tunk kiléphet zárt köréből és önmagán túllépve találkozhat a lét transzceriden
cíájával, Ezért a kanti "általános tudat formáiban" nem történik más, mint
visszatükröződík, kifejeződik benne a lét teljessége. Maréchal meglátásának kri-
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tíkai feldolgozása még hátra volt. Tanítványait elvitték a háborúba, és az így
nyert hároméves kényszerszabadság idején dolgozhatott. Elkészült kétkötetes mun
káiát barátai azonban nem találták egészen érettnek ahhoz, hogy az ídegenke
dőkre és ellenfeleire is meggyőzőerr hasson. További elmélyedésén ek gyümölcse
a Tanulmányok a megismerés problémájának történeti és elméleti fejlődéséről

három kötete. Ezekben mutatja be a gondolkodás nagy rendszereit és úgy látja,
hogy egyes korok filozófiái egy általános emberi gondolkodás alaptengelye körül
hullámzanak. Felfogása szerint a középpentot legtisztábban Arisztotelész és Szerit
Tamás szemlélete közelítí meg, mert realizmusuk . egyensúlyával elkerülik azo
kat a szélső helyzeteket, ahol a szkeptikusok, a platonisták vagy akár a raci
onalizmus és az empirizmus hívei zátonyra futottak.. A harmadik kötetben ki
fejti Kant három Kritikájának lényegét, keletkezését és szerzőjük saját gon
dolatmenetének buktatóiból mutatja ki legnagyobb tévedését, agnoszticizrnusát: "Mi
vel Kant a megismerés transzcendentális feltételeit kizárólag szubjektívnek vet
te, ezzel leszűkítette az objektív világ megismerésének lehetőségét a tudat benső

világára". Azt azonban nem fogadja el Maréchal - amit akkoriban széltében
hirdettek -, hogy Kant kifejezetten tagadná a dolgok megismerhetőségét, Ki
mutatja, hogy a nagy gondolkodó állandó küzdelmet folytatott a megismerhe
tőség kritikai megoldásáért.

"A KIINDULOPONT ..." Maréchal a három kötet kiadása után is úgy lát
ta hogyelőítéleteik miatt még sokan félreértik gondolatait, és ezért a ter
v~zett negyedik kötet kihagyásával elkészítette az ötödiket: Le Point de départ
de la Métaphysique (A metafizika kiindulópontja) címmel 1923-ban. Ezzel az át
ütő hatású főművével jegyzik a iilozófiatörténészek a keresztény transzcenden
talizmus kezdetét. Szent Tamás realizmusa segítségével alapozza meg kritikaí
lag a "alanyból kiinduló metafizikát", és ezzel hidat ver az eddigi keresztény
gondolkodás és. a mai ember felfogása közt.

Kiterjesztette a transzcendentális értelmét. Az értelem elvonatkoztató és ál
talánosító képessége teszi az embert alkalmassá a valóság átfogó megismeré
sére, hogy érzéki szükségleteínek kíelégítésén túl képes legyen a szellemi érté
kek megragadására. Az ember transzcendens igényét Maréchal a megismerés
benső folyamatának elemzésével mutatja ki.

Amikor tudatunk eljut a szellemi ísmeret fokára, a logikai alapelvek kész
ségénél is erőteljesebb igénnyel jelentkezik a lét elővételezett állítása. A virág
"van". A gyümölcs "van". Ezeknek az egyszerű kijelentéseknek a formája már
egyetemes állítás és csak a teljes valóságra lehet érvényes. A mí konkrét vi
lágunkban csak "ez van", "itt van", "most van". Gondolkodásunk már első lé
pésében szinte szükségszerűen kiterjeszti ítéletét, mert egy olyan létezésre . van
,.beállítva·', amelyről valóban azt mondhatja: VAN. A létnek ilyen megszorítás
nélküli állítása érvényesen csak a lét teljességére, Istenre vonatkozhat. Szerzett
ismereteink gyarapodásával fokozatosan észrevesszük, hogy a dolgok végesek.
Túllépünk azonban rajtuk: korlátot jelentenek, de egyben utat mutatnak a to
vábbi következtetés számára. Már a korlátok felismerése is azt mutatja, hogy
szellemünk véges, de végtelen is, mert a határtalan kutatásra törekszik. Min
den tárgyi ítéletünkkel együtt állítjuk tehát mint általános létezőt a Transz
cendenciát. Maréchal kimondja: az Istent. Ö megismerésünk lehetőségének szük
ségszerű feltétele, Ö, aki VAN.

Amikor szellemi értésünkben visszapillantunk - reflektálunk - önmagunk
ra, ezzel a képességgel már felülmúltuk önmagunkat, mert a végtelen igényét
önmagunkra is vonatkoztattuk. Korlátainkból tudjuk meg, hogy létünk nem ön
magától áll fenn, hogy függ egy minket meghaladó Valóságtól. De ez a tudat
nem jelent gátat igényelnknek, hanem olyan szabadságot nyit meg előttünk,

hogy a bennünk megtapasztalt feltételességek után önkéntelenül csatlakozunk
a Feltétlenhez. A maréchali értelmi önismeret nyomán azóta számos benső ta
pasztalásunkat elemezték: akaratvilágunkat (Blondel), a remény (Bloch, Molt
mann), a szeretet (Marcel), a játék (Huízinga, Moltrnann), a csodálkozás (Til
mann) élményeit és az élet mindennapos utalásait (Berger) a transzcendencia igé
nyére. Mindannyiunk megtapasztalta az ősélményekben: védettség. élvezet. jólla
kottság és egyéb életérzésekben a .,végtelen öröm" előízét, ugyanakkor a félelem,
a bizonytalanság, a halálérzet szorongásaiban is átcsíllanní érezzük a "hátha" re
ményét. amikor mégis felülemelkedünk saját elesettségünkön. A költők ihletett
"megvilágosodásaikban" észreveszik a lét "titokzatos összefüggéseit" - sorolhat
nánk példáit Rimbaud vad misztíkájától Devecseri Gábor tmátlan imájáig.
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A kBzvetlen átélések nyugtalanítják az embert, .és ezért tovább kérdez.
Mert kérdezni csak olyasmit szoktunk, amit még nem tudunk, de már sejtünk
valamit róla. A kérdező ember nyitottá válik, készen áll a befogadásra. szaba
don várja a Végtelen közléseit, érzékennyé lesz a kinyilatkoztatás igazságaira
is. Az is megtörténhet azonban, hogy valaki sohasem ismeri meg az igazi Istent.
Talán téves fogalmakat kapott, talán ő maga kételkedik, vagy tudatosan elke
'rül minden kérdezést. Az értelmi dinamizmus akkor is működik, de "üresen
jár" és öntudatlanul is valami póteszmény veszi át a kvázi-Abszolútum szere
pét, Ezért Maréchal többször hangsúlyozta, hogy "... az embernek ez az ab
szolútra-törekvése nem valami adaléka a már meglévő ismeretének - amint
Kant gondolta -, hanem lényegének alkotóeleme, belső hajtóereje, hullámhossz,
amelyen szellemi Forrásával találkozhat... A ,szellem dinamizmusa' nem az én
találrnányom, hanem az ember szellemi keresésmódja . .. ezért az én szemem
ben a metafizika az abszolútum emberi tudománya ..."

Maréchal különösképpen hangsúlyozza, .hogy értelmi dinamizmusunknak nem
teológia antropológiai fordulatát is. Régen úgy mondták, hogy a teremtett dol
gok - többek között Énünk is - azért léteznek, mert Isten létezik. Maréchal
megfordította a kérdést és az Én felől indul el: - Azért tudunk az egyes dol
gok létezéséről, mert ismeretünk hátterében már állítjuk a Létet. Teológiailag
mondva: Isten létezését. Az alanyból kiinduló gondolkodás megkívánja tőlünk

a perspektíva megfordítását. mert az ember ezen az úton éli át a valóságot. Ez
a meglátás volt a maréchali módszer veleje: Isten már eleve "ránehezedik" a
mi beleegyezésünkre. és ez mégsem kötöttségünk. hanem alapvető létszükségle
tünk, az első és életmentő szellemi "feltétlen reflexünk" ; olyan, mint a cse
csemő életben maradásához szükséges szopási reflex. Amint később a teológia
számára Rahner kidolgozta: az immanencia-transzcendencia kölcsönössége alap
ján az ember először önmagában tapasztalja meg a számára megközelíthető

szellemi jelenséget, és azután a saját létezésének ezt a transzcendens tudatát
kiterjeszti a külső jelenségekre. Az egész történelemben átélt valóság végül rá
irányul a Létteljességre. Ez' az új teológia nem lehet tételes. hanem kérdező,

minden új felé nyitott, beletartozik a köznapok minden pillanata és a világ
minden helye. Ez a teológia sohasem kész rendszer, hanem a keresztény ember
mindenkori új szítuácíójának felvázolása lesz a feladata (vö. Sendung und Gnade).

Maréchal különösképpen hangsúlyozza, hogy értelmi dinamizmusunknak nem
csak elemi erejű índítékát, hanem vonzó és magávalragadó célját is megtapasz
talhatjuk. A megtapasztalt valóság .csak úgy válhat bennünk magasabb fokú
megísmeréssé, ha értelmünk belesorolódik az Abszolútum felé irányuló áram
lásba, aminek olyan a sodrása, mint a rohanó folyónak, amelyet vonz a tenger
teljessége. A tudatos emberi megismerés és törekvés ezért sohasem lehet önelé
gülten befejezett, hiszen mindig további igazság, további tett várja. "Ez a szel
lem alapvető dinamizmusának kifejeződése, amely végső beteljesülését az Abszo
lútumban keresi a benne előzetesen elrejtett abszolútum által." Ennek a transz
cendens Létnek az előzetes megsejtése és lankadatlan előretörése a tudatosulás,
a mindig átfogöbb felismerés felé, annak a ténynek az igazolását rejti magá
ban, hogy az "... Abszolútum már előre lefoglalta az emberi értelmet és mín
den részleges, és szétszóródó keresésében is csak Öreá irányul".

P.Maréchalnak a fárasztó filozófiai töprengések közepett is a legnagyobb
élvezete maradt, ha Isten misztikus átélésével foglalkozhatott. Úgy látta, a misz
tíkus megismerés sem más, mint az "Abszolútumtól eleve lefoglalt emberi ér
telem" magasabbfokú megismerése, amellyel egyesek különös kegyelmi segit
séggel már ebben a véges életben eljutnak Isten teljesebb megtapasztalásához.
Amikor a misztika nagy képviselőit tanulmányozta, érthetetlennek találta, hogy
egyes keresztény tanítók szinte elkülönitik őket a többi keresztényektől. Maré
chal ebben a kérdésben is szintézist akart teremteni:

"Hogy jobban megértsük: a keresztény rnisztíkus a többi hivőhöz viszonyítva
nem lehet elkülönített, hiszen a misztikus életbe történt bekapcsolódása olyan
integráció - egységesülés - ténye, amely nemhogy kiemelné őket a keresz
tény közösségből, hanem sajátosabb és mélyebb karaktert kölcsönöz nekik. Rö
viden szólva: aki tökéletes misztíkus, az tökéletes keresztény is, és így jól meg
érthetjük, hogy a legmagasabb isteni kegyelem nem tépheti ki őket az egyház
közösségéből..."

1940-ben nagy csapás érte a hangyaszorgalmú tudóst. Az Eegenhoven-I rend
ház tűzvészében gondosan rendezett jegyzetei mind megsemmisültek. A tanítást
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is abba kellett hagynia, mert állandó migrének és idegfájások gyötörték. Társai
a második világháború veszélyében elmenekültek, ő pedig visszavonult Louvaín
be és utolsó erőfeszítésével két kötetben összefoglalta eddigi misztikai kutatá
sait. Majd .A misztikus kegyelem az Iszlámbán címmel megírta egy muzulmán
mísztíkus életét, aki 1922-ben életét adta Jézusért és a Koránért. Ezzel a mun
kajaval a nem keresztény mísztikát is hitelessé tette a további keresztény ku
tatás számára. Halála pillanatáig, 1944-ig dolgozott: egy japán enciklopédia szá
mára foglalta össze a keresztény misztíka lényeget.

ÉS BETELJESŰL A SZERETETBEN. Maréchal műve életében befejezetlen
maradt, de belőle gyümölcsözik korunk számos neves teológusa és filozófusa,
hogy csak Karl Rahner, Emerich Coret.h és Bernard Lonergan nevét említsük.
Sok gondolatát pedig még csak a jövő fogja kámatoztatni. Élete teljes volt a
szeretetben, mert mindig és tudatosan a "jobbik részt" választotta. Jegyzeteinek
elvesztése után, az állandó betegeskedésben a rosszullétek közötti csendes pilla
natokat nagyon ki kellett használnia, hogy életművét még egyszer összegezhésse.
De ezekről a kincset érő percekről is le tudott mondani másokért. Mindenkit
fogadott - ha nem is tárt karokkal -, mert természetének féiénkségét és tar
tózkodását mindvégig megtartotta. de őszintén segítő jóakaratát. mindenki meg
tapasztalhatta. A látogatókn/ik míndig úgy tűnt, mintha a "Páternek semmi más
dolga" nem volna, csak hogy őket meghallgassa. Nemcsak mint filozófust és tu
dóst, hanem mínt lelki tanácsadót is sokan felkeresték, mert nagy benső átélé
sével, lelki finomságával és józan ítéletével világos eligazítást adott a legké
nyesebb és legnehezebb esetekben is.

Egyenes lelkű, őszinte ember volt. Véleményét tudományos és köznapi kér
désekben finoman, de mindig világosan megmondta, ezért sok támadást kapott
olyanoktól. akik meg sem értették meglátásait. Szeretete azonban mínden szen
védésére fátyolt borított. Ellenfeleiről a legnagyobb jóakarattal beszélt. A szavai
mögött rezgő finom iróniát csak legbensőbb barátai vették észre.

Azt az igazságot, egységet és békét, amelyről annyit tanított,· maga is élte,
A misztika nemcsak elméletileg érdekelte; saját élményei szervesen kapcselőd
tak össze kutatása "tárgyával". Tisztelte minden ember igazságát, mert - amint
elmélete mutatja - meglátta a bennük működő Istent. Nála a transzcendencia
tanítása életszemléletté vált: Isten működését érezte minden őszintén megfogal
mazott mondatban. Egész emberi magatartásából sugárzott Istennel-egyesültsége.
Ezért maradt mindvégig meglepőerr fiatal, szívben és lélekben rugalmas, bár
visszavonult élete az emberi megértésnek és a megérdemelt elismerésnek híjá
val maradt.

GUY GAUCHER

A HIT PRÓBATÉTELE
LISIEUX·} SZENT TERÉZ ÉS A SZENVEDÉS

Nem azért fordulunk Lisieux-i Szent Teréz felé, hogy valamilyen korlátolt
,.Teréz-bálványozásba" süllyedjünk, hanem azért, hogy látva lássuk és hallva
halljuk azt az embert, akinek a misztériumát soha nem tudták felmérni az
egymást váltó generációk, mert jeiévé lett egy még felmérhetetlenebb realitás
nak, a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott irgalmas szeretetnek.

Agnes anyának (nővérének, Pauline-nak), aki azt mondta neki a betegszo
bában: "Majd énérvényre juttatom az erényeit", Teréz így felelt: "Egyedül a
jó Istent kell érvényre juttatni, mert az én kis semmi-voltomban semmi ér-
vényre juttatható sincs." .

'I'hérese Martin bámulatos történetével szemben - amely nemcsak a hivő

embert bilincseli le - egy úgyszólván szemlélődő attitűdöt kell magunkra öl
tenünk, hogy Combes-bal szólva (1) "a maga konkrét valóságában találhassunk
rá erre a rendkívüli emberi lényre".

1. Sainte Thérese de l'Enfant-.Jésus et sa míssíon, l1:dit. trníversítatres, 1954. 57. old.
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A következőkben a lehető legközelebbről próbáljuk majd megismerni Teréz
létének azt a lényeges szakaszát, - életének utolsó másfél évét - amelyben
szembekerül a sötétség megpróbáltatásával. Pontosabban szólva: azt a korszakát
fogjuk szemügyre venni, amelyben míndehhez még a betegség megpróbáltatása
is hozzájárul, amelyben a tuberkolózis utolsó szakasza roncsolja széjjel hu
szonnégy éves, fiatal testét.

Egy lét "döntő próbatételéről" van itt szó, abban az értelemben, amelyben
P. Urs von Balthasar használta ezt a kifejezést. (2) Próbának alávetni: ez a
Bibliában nem más, mint túllépni bizonytalan látszatokon, mint gyökérbevágó
realitás megismerésére törekedni. Ebben az értelemben Teréz élete egészét ret
rospektív módon bevilágítja betegsége, haldoklása és halála megpróbáltatásához
kapcsolódó hitbeli megpróbáltatása. Ez tárja fel személyisége dimenzióit, ez hi
telesíti a bizalomnak és a szeretetnek azt az útját, amelyet Teréz, saját ta
pasztalatán .. elindulva, apránkint fedez fel.

Kutatásunk alkalmat ad majd arra is, hogy közelebbről, egészen a forráso
kig hatolva figyeljük meg ezt a megpróbáltatást, melyet sokszor egyéni krité-
riumok, egyéni impressziók alapján túl gyersan elintéznek. .

Vannak, akiket megijeszt s így hajlamosak rá, hogy lekicsinyeljék, vagy fi
gyelmen kívül hagyják. Már Teréz életében így beszélt gyóntatója, Youf abbé,
a Kármel lelkésze : "Ne időzzön ennél, ez nagyon veszedelmes dolog". Míre ő,

betegágyán, józan normand eszével és humorával ezt mondta nővérének: "Nem
valami vigasztaló ilyet hallani, de szerencsére, nem veszem a lelkemre. Legyen
nyugodt, nem azon töröm én a ,kis' fejemet, hogy hogyan gyötrődhetnék."

Mások, akik természetük szerint a tragikus felé hajlanak, azon igyekeznek,
hogy j telnagyítsák ezt a megpróbáltatást, egészen addig az áll ításig, hogy Teréz
radikális ateizmuson ment keresztül, hogy megismerte a "roppant bizonytalan
ságot" s így az ateista egzisztencializmusnak és él "halott Isten századának"
előképévé lett.

Nem vizsgálhatjuk sorra az összes interpretációkat. Inkább átadjuk Teréz
nek a szót, megkérve, hogy tapasztalatát értelmezze ő maga. Mondandója kor
.szerű számunkra, az itt és most élő férfiak és nők számára, korszerű legmély
ségesebb törekvéseink számára, melyekkel tanítványai vagyunk Jézus Krisztus
nak, akit megfeszítettek Poncius Pilátus alatt s aki a kereszten a 21. zsoltárt
imádkozta: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" Az Ö nyomában az
egyháznak és Isten népe minden egyes tagjának előbb vagy utóbb, ilyen vagy
olyan módon, de szembe kell néznie a hit próbatételével. Sok kortársunk szá
mára Lisieux-i Szent Teréz aktualitása elsősorban abból fakad, hogy élete utol
só másfél évében belső sötétségben élt.

Nézzünk hát Lisieux-i Terézre döntő próbatéteién keresztül. Nem a filozófus
vagy teológus szemével, hanem a történetíróéval. aki kísérletet tesz most arra,
hogy megrajzolja annak kibontakozását 1896 áprilisa és 1897. szeptember 30-a kö
zött, figyelemmel kísérve időrendi szakaszait (mert Isten, mikor szövetséget köt az
emberrel, tiszteletben tartja az időt), abszolút elsőbbséget adva a terézi szövegek
nek, de nem hanyagolva el a Szent kortársainak tanúságtételeit sem.

1. FEL, A FÉNY FELÉ
U895-től 1896 áprilisáig)

Hogy jobban megérthessük: micsoda sokk érte Terézt 1896. április 5-e táján,
húsvét napján (vagy húsvét hetében) mikor brutálisari "sötétség"; "köd" árasztotta
el a lelkét, állítsunk fel egy hipotézist: képzeljük úgy, egy percre, mintha 1896.
április 3-i és 4-i vérhányásai halálosak lettek volna s mintha nagypéntek vagy
nagyszombat reggelén holtan találták volna a cellájában.

Lelkének története nyilvánvalóan egész más lett volna: gyors felemelkedés,
sokféle kegyelemmel elárasztott; a misztika. hivatalos útmutatóinak kétségtelenül'
megfelelő szellemi vándorút. Egy huszonhárom éves fiatal leány, aki oly rövid idő

alatt jutott fel a "szeretet hegycsúcsára", a Nagyhéten - legforróbb vágya sze
rint - meghal szeretetében; milyen szép, vásári kép a tömegek, mílyen arany
téma a hagiográfusok számára!

1895. június 9-én, Szentháromság ünnepén, mise alatt, a Gyermek Jézusról és
a Szent Arcról nevezett Teréz nővér belső hivást érez arra, hogy felajánlja magát:
2. Cordüla ou l'épreuve décísíve, Beauchesne, 1967.
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az irgalmas Szeretetnek ... S ezt meg is tette június ll-én, mikor már megírta fel
ajánlását: "Hogy tökéletes Szeretetben élhessek, irgalmas Szereteteá egészen eléglJ
áldozatául ajánlom fel magam, s könyörgöm, hogy szüntelenül égess engem, engedd,
hogy lelkemet ellepjék a Benned felgyülemlett végtelen gyöngédség hullámai, hogy
így Szeteteteti Mártírjává legyek, én Istenem! ... S ha már felkészített ez a Már
tíromság arra, hogy megjelenbessek előtted, hadd haljak bele, hadd vesse magát
azonnal a lelkem Irgalmas Szereteted örök ölelésébe."

Három nap múlva, június 14-én, pénteken, bérmálásának ll-ik évfordulóján,
mikor a keresztutat végzi a kórusban, egyedül, "egyszerre csak" olyan heves sze
retet fogja el a jó Isten iránt, hogy csak egy képpel tudja ezt megmagyarázni:
"Olyan volt, mintha egészen elmerítettek volna a tűzben. (...) Égtem a szerétettől
s úgy éreztem, hogy egy perceel, egy másodperccel tovább már nem bírnám élve
elviselni ezt a forróságot."

Ugyanez év október 17-én másfajta, újabb kegyelem: Ágnes anya, a perjelnő,
elrendeli, hogy vegyen gondjaiba egy 21 éves katona-szeminaristát, Maurice Bel
liere abbét, akinek veszélybe jutott a hivatása. Teréz mindig arról álmodott, hogy
legyen egy pap-testvére. "Anyám, kimondhatatlanul boldog voltam, vágyam nem
remélt módon való teljesülése olyan örömet fakasztott a szívemben, amit gyermekes
nek nevezék, mert gyermekkorom napjait kell visszaidéznem, hogy felleljem ezek
nek az örömöknek az emlékét, melyeknek befogadására is kicsi a lélek."

Mikor végére ér gyermekkori visszaemlékezéseinek, - megírásuk feladatát
szintén perjelnőjétól kapja - Teréz mélységes örömben fejezi be az 1895-ös évet.
Az "A" kézirat magán viseli ennek a belső ujjongásnak a bélyegét.

Elmúltak a sötét jelölt-évek és az édesapja betegségének nagy próbatételével
megpecsételt újoncév, rábukkant arra a szeritírási szövegre, amely hitelesíti az ő

"kis útját" (1894 vége -·1895 eleje), s ennek az évnek a kegyelmei mélységeket
tárnak fel benne. Most leírhatja: "Már nincs több vágyam, ha csak az nem, hogy
eszeveszetten szeressem Jézust ..." - "Drága Anyám, Ön, aki megengedte nekem,
hogy így ajánljam fel magamat a Jó Istennek, tud a kegyelemnek azokról az ára
datairól, vagy még inkább óceánjairól, amelyek lelkemet elöntötték... 0, ez óta
a boldog nap óta úgy érzem, hogy a Szetetet belémhatol és körülkerít, hogy ez az
irgalmas Szetetet pillanatról pillanatra megújít, megtisztítja a lelkemet és a bűn

nek nyomát sem hagyja meg bennem ..."
1896 elején új, jelentős örömök egy feladattal kapcsolatban, amely nagyon a

szívén fekszik: s ez az újoncmesternői tisztség. Nővére, Céline, akit oly türelmet
lenül várt a Kármelbe, leteszi ünnepélyes fogadaimát (febr. 24-én), unokatestvére
és gyermekkori [átszópajtása, Marie Guérin pedig ugyanazon a napon öltözik a
Kármel ruhájába, amelyen Céline felveszi a fekete fátylat (márc. 17.).

Teréz boldog. Mit is kívánhatna még? Már valóban csak egy a reménye: "be-
lehalni a szeretetbe", ahogyan versírói próbálkozásaiban énekli. -

S íme, úgy látszik: az Úr olyan gyorsan hallgatja meg, mint ahogy ő óhajtja.
Az 1896 nagycsütörtöke és nagypénteke közé eső éjjelen - fontos dátum - hosszú
és csendes virrasztás után Teréz visszamegy cellájába és "vérhányás" fogja el.
Egy cseppet sem ijed meg, "elárad benne az öröm", s mível lámpája már kilob
bant, lefekszik és elalszik. "A reggel nem váratott magára sokáig, s mikor fel
ébredtem, rögtön arra gondoltam, hogy valami örvendetes dolgot fogok megtudní,
s közeledvén az ablakhoz, megállapíthattarn, hogy nem csalódtam ... 0, nagy öröm
töltötte el lelkemet, mélységesen meg voltam győződve arról, hogy Jézus halálá
nak évfordulóján hallatta velem első hívó szavát. Olyan volt ez, mint egy édes
és távoli zsongás; amely a Jegyes érkezését jelezte számomra ..."

Tehát az "óriás pályafutása", melyet 1886 karácsonyán kezdett meg, szerétet
halálban fog kiteljesedni. "Mivel sokat gyakorolta magát a szeretetben, gyorsan
felemésztette önmagát és márís láthatja Istenét szemtől szembe" - Teréz szerze
tesi életének kezdete óta mondogatta Keresztes Szent Jánosnak ezeket a szavait.

Minden tiszta, minden fénylik. "Énakkor oly eleven, oly tiszta hitnek örvend
tem, hogy az Ég eszméje volt minden boldogságom; nem tudtam hinni, hogy le
hessenekegyáltalán olyan istentelenek. akiknek nincs hitük. Úgy hittem, hogy
saját gondolatuk ellen beszélnek, mikor az Ég létezését tagadják ..."

Igen, ha Lisieux-i Teréz meghalt volna 1896. április 4-én, talán szentté lett
volna ... De nem lett volna azzá, akit mi ismerünk és szeretünk. Meteorként repült
volna át a vlláaon, rózsaszállal a kezében, családia oltalmában és Kármelje szár
nyai alatt. 'Kétséetelen, hogy mint "misztikust" ünnepelték volna, valami légies,
homályos, az emberek életétől idegen jelentést adva ennek a szónak ....
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Hagyjunk fel hipotézisünkkel. A valóság egészen más: az a másfél év, amíg
Teréz még élhet, letéríti őt útjáról, abban az értelemben, amelyben egy hajót le
térít egy hirtelen vihar. Meg fog érkezni a kikötőbe, de egészen másfajta úton,
mint amilyent talán előre láthatott volna.

Úgy mondom: "talán", mert ő maga is érezte, hogy meg fogja próbálni az Úr.
"Kevéssel azelőtt, hogy hitellenes kísértésern kezdődött, azt mondtam magamnak:
Igazán nincsenek nagy külső megpróbáltatásaim, és hogy belső megpróbáltatásaim
legyenek, ahhoz az kellene, hogy a jó Isten megváltoztassa az utamat; nem hiszem
hogy megtegye, de mégsem tudnék mindig így, nyugalomban élni ... Milyen esz
közöket fog Jézus találni arra, hogy megpróbáljon? (húzzuk alá ezt a szót). A fele
let nem váratott magára és megmutatta nekem, hogy Az, akit szeretek. nem szű

kölködik eszközökben; anélkül, hogy utamat megváltoztatta volna, rámküldte azt
a megpróbáltatást, mely -üdvös keserűséget vegyített minden örömömbe."

II. BE AZ ALAGÚTBA: 1896 APRILIS ELEJE

Egyszerre csak brutális módon megváltozik belső élete. Az annyira örömteli
husvéti napokban (vegyük észre a paradoxont) Teréz úgy érzi, hogy lelkét "a leg
sűrűbb sötétség árasztja el" és "a Mennyország (számára) oly édes gondolata ez
után már csupa harc,csupa gyötrelem".

Teljes a kontraszt a húsvét előtti és a mostani érzéseí között. "Gyermekkorá
tól fogva" abban a "biztonságban" élt, hogy egyszer majd lsten mellett fog élni.
..... nemcsak hittem, azok után, amiket nálamnál okosabb emberek szájából hal
lottam, hanem éreztem is a szívem mélyén a vágyakozást egy szebb vidék után."
"De egyszerre csak a köd, amely körülfogott, még sűrűbbé vált, behatolt a lel
kembe és úgy beborította, hogy már nem vagyok képes fellelni benne az én
Hazám annyira édes képét, minden eltűnt!"

El lehet képzelni, micsoda zűrzavar ütötte fel a fejét ebben 'a fiatal leányban,
aki pár nappal ezelőtt még örömujjongások közt élt! Egyedül áll, szemben az éj
szakával s azt kérdi magától, vajon nem valami óriási öncsalás volt az ő egész
élete? Kivételes hivatása: nem öncsalás? Az, hogy felajánlotta magát a Szerétet
nek: nem öncsalás? Kis útja és mennyei reménysége: nem öncsalás?

Telnek a hónapok, és a sötétség makacsul egyre csak sűrűsödik. Lássuk,
hogyan reagál erre?

Először is: hallgat. Erről a történésről egyetlen egyidejű feljegyzés sem maradt
ránk. Az, amit .ídézní fogunk, (a "C" kéziratból), tizennégy hónappal későbbi, mint
maga az esemény; Teréz itt már visszanéz és magyarázátot is ad.

Majd beszélni is fog, de egyedül perjelnőjével: Gonzagáról nevezett Mária
anyával (ennek dátumát nem tudjuk), gyóntatójával : Youf abbéval és később lel
ki gyakorlatának vezetőjével. Számára ők képviselik az Urat s így ők segíthetnek
abban, hogy tárgyilagosan nézze különös helyzetét.

Hallgat, de harcol az éjszakában. "Azt hiszem, (a mostani) egy év alatt több
ször indítottam fel magamban a hitet, mint (ezelőtt) egész életemben" - írja 1897
júniusában, a "C" kéziratban, mint ahogyan olvasni is fogjuk.

nr. A MEGPROBALTATAs NYOMAI
(1896 április-I897. június 9.)

Mielőtt a főbenjáró szöveget elővennénk. keressük -meg az 18!JB áprüisátöl Iüü".
június 9-ig terjedő időszakból származó terézi írásokban azokat a szerény nyomo
kat, amelyek megpróbáltatásáról adnak számot. Ennek a 14 hónapnak a termésé
ben, főként a versekben, jelen van megpróbáltatása is, többé-kevésbé burkolt val
lomások formájában. Levelezésében azonban, (80 levél való ebből akorszakból)
~. kivéve a Szent Szívről nevezett Mária nővérhez írt levelet, ("B" kézirat) 
nyoma sincs gyötrődésnek (s ennek nagy a jelentősége).

Időrend szerint: a Teréz hitbeli megpróbáltatására utaló legelső jel abban a
versében bukkan fel, melyet a Szentháromságról nevezett Mária nővérnek, a Kár
mel benjaminjának a fogadalomtételére írt. Argumentumát Keresztes Szent János
"Glossza az isteniről" című verséből vette át. Ha tudjuk, hogy Teréz csak pár
napja került az éjszakába, rögtön megható vallomássá válik. "Támasz nélkül tá
maszkodva, világosság nélkül, sötétben járok és emészt a Szeretet."
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Teréz háromstrófás adaptációjából csupán a másodikat idézzük: (3) .
"S ha világosság híján szenvedek is ebben az életben, ami egyetlen nap csupán,

enyém legalább, már itt a töldön, a Szeretet égi élete ... Veszélyes úton kell jár
nom, de úgy akarom, hogya Szeretet éltessen engem száműzetésem sötétjében."
(21. vers, 1896. ápr. 30.)

Ezek a sorok igazolják, hogy Teréz mostantól kezdve - vállalja megpróbál
tatását.

Pár nap múlva egy "fénysugár" világítja meg a sötétséget. Május 9-ről 10-re
virradóra álmot lát, ami megerősíti. (Hogy mílyen álmot, azt az esemény után
5 hónappal kelt "B" kéziratból tudjuk.)

"Jézus, nagyon zúgott a lelkemben a vihar a te győzelmed szépséges ünnepe,
a ragyogó húsvét óta", (tehát kerek egy hónapja) "mikor is egy májusi szombaton
azokra a misztikus álmokra gondolva, amelyek néha bizonyos lelkeknek osztály
részül jutnak, azt mondottam magamnak, hogy nagyon édes vigasztalás lehet ez,
de azért nem kértem a magam részére. Este, azokat a felhőket szemlélve, amelyek
egerriet borították, azt is mondta még magának az én kicsi lelkem, hogy a szép
álmok nem neki valók, s elaludt a viharban ..."

Nos, ezen az estén Lobera Annáról álmodik Tetéz, a franciaországi Kármel
alapítónőjéről. aki gyöngéden biztosítja arról, hogy Isten "nagyon meg van elé
gedve" vele és "hamarosan" eljön érte. Teréz felébred: " ... ekkor már nem zúgott
a vihar, az ég nyugodt és derűs volt... és én hittem... én éreztem, hogy van
Mennyország s ezt a Mennyországot olyan lelkek népesitik be, akik szeretnek en
gem és gyermeküknek tekintenek ..." Szünet állt be tehát a megpróbáltatásban;
a fénysugár nem lett tartós, de ennek az álomnak az emléke míndig segíteni fogja.

Egy hónappal később (1896. jún. 7-én) Páli Szent Vince nővér azt kéri Teréz
től, hogy írjon neki egy kantátát az Oltáriszentség ünnepére. Figyeljük meg a
címet: "Az én Mennyországom" (míkor a megpróbáltatás éppen ennek alétét
vonja kétségbe). Idézzük néhány sorát: '

"Hogy el tudjam viselni a száműzetést a könnyek völgyében, ahhoz Isteni
Megváltom tekintetére van szükségem ... Ez a szerető pillantás varázslatos a szá
momm ... előre megérezteti az tgi boldogságot. Jézusom mosolllog, ha hozzá sóhaj
tok . . . ilyenkor, úgy érzem, nem teszi már próbára cl hitemet... Az én Istenem
tekintete és mosolya... ez az én Mennyországom." (28. vers, 1. strófa.)

"Az én Mennyországom az, hogy mosolyogjak Istenre, akit imádok, mikor el
akar rejtőzni előlem, hogy hitemet próbára tegye ... Szenvedni s várni, hogy újra
rám tekintsen ... ez az én Mennyországom!" (az utolsó strófa 4. sora)

Augusztus 15-én ünnepli az Eucharisztiáról nevezett Mária nővér (Marie
Guérin) Kármelbe lépése első évfordulóját. Megkéri unokatestvérét, hogy írjon
számára egy verset. Teréz szolgálatkészen megírja. az Egyedül Jézus címú versét,
amelyből a 4. strófát idézzük:

"Te, aki megőrzöd és t'isszaadod az ártatlanságot, Te nem tudnád kijátszani a
bizalmamat. .. Mikor vihar kerekedik a szivemben, irgalmas pillantásodban e?t'
olvasom: Gyermekem, teéretted teremtettem a Mennyeket." (32. vers)

Eljött Teréz egyéni lelkigyakorlatának az ideje (1896 szeptemberében), rnely
nek folyamán igen nagy kegyelmet kap: felfedezi hivatását Krisztus misztikus
testében: "végre megtaláltam a hivatásomat, az én hivatásom a Szeretet!...."

. A Szent Szívről nevezett Mária nővérnek - kérdéseire - bevallja titkát. El
beszéli neki május 10-i álmát, amelyről már szólottunk, sa kis madár parabolájá"
val mondia el, amit lelkében megtapasztalte

"Merész ráhagyatkozással, kitartóan csügg tekintetével az Isteni Napon, semmi
sem rettentheti vissza, sem szél, sem eső, és ha hirtelen sötét felhők takarnák is
el a Szetetet Csillagát, a kis madár akkor sem mozdul el a helyéről, tudja,
hogy a felhőkön túl még mindig ragyog az ő Napja, hogy fényessége nem tud
megfogyatkozní egyetlen pillanatra sem.. Néha ugyan azt veszi észre a kicsi
madár szíve, hogy meglepte a vihar, s ilyenkor úgy rémlik neki, míntha nem
is hinné már, hogy az őt beburkoló felhőkön kívül még valami más is létezile
ez azután a tökéletes öröm pillanata a szegény, gyenge kis jószág számára. Mi
csoda boldogságót jelent neki ott maradni mégis, tágranyílt szemmel nézni a
láthatatlan fényt, amely elrejtőzik az ő hite elől!

3. Teréz verseinek részleteit, hogy egyetlen szö se vesszen el belőlük, prózai fordításban
közöljük.
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Ezek az utalások világosak, legalább is számunkra. (4) Teréz most már pozi
tívan értékeli megpróbáltatását, s akárcsak Assisi Szent Ferenc, abban találja meg a
"tökéletes örömöt". A "B" kéziratból egészében véve is mélységes örömujjongás
csendül ki.

Októberben P. Godefroy Madelaine, a Mondaye-í premontrei apátság perjelje
vezeti a közös lelkigyakorlatot. Terézt régóta ismeri. 1910-ben így vall a Püspöki
Eljárás alkalmával: "Én lelkének bizalmasa voltam, különösen ezekben a meg
próbáltatásokban, amelyekkel Isten megtisztította a lelkét. Határozottan tudom, hogy
igazat beszél, mikor kéziratában így fejezi ki magát: Én egy év óta többször in
dítom fel magamban a Hitet, mint azelőtt egész életemben. - Megkapott az a
béke, amely lelkének felsőbb szintjén uralkodott, gyötrődései. közepette is, és na
gyon jól emlékszem, hogy sem vidámsága, sem szokásos nyíltsága nem szenvedett
ekkor csorbát."

1915-ben, az Apostoli Eljárás alkalmával pontosan megállapítja : "Isten másfél
éven át próbálta meg őt. Lelke a szellemi sötétség válságán ment keresztül, amely
ben kárho:Zottnak hitte magát (5), I ekkor sokat indította fel magában a bizalmat,
az Istenre hagyatkozást. (...) Láttam őt életének ebben a korszakában. A külső

után ítélve senki sem sejthette volna meg belső kínjait. És amikor azt kérdeztem
tőle, hogyan tudja elrejteni ezeket, így felelt: - Megpróbálom, hogy senki se
szenvedjen az én fájdalmam miatt. - Csak a perjelnő és gyóntatója tudtak erről."

Vajon ezeknek a beszélgetéseknek a folyamán, 1896 októberében (vagy a jú
niusi Triduum alatt?) tanácsolta P. Madelaine lelkigyakorlatozójának, hogy a régi
szokáshoz híven, írja le a Hiszekegyet és hordja mindig magánál? Nem tudjuk.
Akárhogy is volt, Teréz többet tett: vérével írta le a Hiszekegyet és apapírlapot
abba a Szentírásba ragasztotta, amit mindig magánál hordott. •

Elérkezik az 1897-es év. Agnes anya névnapjának a tiszteletére, az ő kéré
-sére, verset ír Teréz:

Az én örömöm

"Mikor elsötétül az Jtg kékje s úgy látszik, mintha elhag-yott volna az Jtg, az az
én örömöm, ha árnyékban maradok, ha elrejtőzöm, ha megalázkodom ... (5. strófa)
Az én örömöm Jézusnak, egyetlen szerelmemnek a Szent Akarata: félelem nélkül
élek, éjt-napot egYformán szeretve ..• (6. strófa) ... S ha elrejtőzik hitem elől, meg
kettőzöm gyöngédségemet . .. (8. strófa) Az az én örömöm, ha hulló könnyeimet el
rejthetem a nővéreim elől... Ö, a szenvedésnek varázsa van, ha virágok mögé tud
juk rejteni.... (9. strófa) Szó nélkül akarok szenvedni, hogy megvigasztaljam Jé
zust: az az én örömöm, ha mosolyogni látja őt száműzött szívem ..." (10. strófa)

Időrendben ide illik a Szent Szívről nevezett Mária nővér tanúságtétele az
Apostoli Eljárás során: "Egyik bizalmas beszélgetésünk alkalmával (1897 húsvét
ján) azt kérdezte tőlem, volt-e már hitellenes kísértésern. Kérdése meglepett, mert
nem tudtam hitbeli megpróbáltatásáról ; csak a későbbiek során ismertem meg
azokat, főleg az Egy lélek történeté-nek olvasásakor. Megkérdeztem, hogy neki vol
tak-e; ő azonban bizonytalanul válaszolt és másra terelte a szót. Megértettem,
hogy nem akar mondani semmit, mert fél, hogy kísértéseiben én is osztozni fogok."

1897 nagyböjtjének végen kezdődik Teréz betegségének korszaka. Meg kell
válnia lassanként a közösségi élet minden megnyilatkozásától (imák a kóruson, kö
zös étkezések, pihenőórák), általában cellájában marad vagy a boltíves folyosón
vonszolja magát fel-alá. Minden este lázas, amit eszik, kihányja, sokat köhög:
hólyaghúzó tapaszokat, erős dörzsölő-kenőcsöket, tüzes tűszúrásokat kell elviselnie.
Tudja, hogy meg fog .halní. Ebben a május hónapban végrendelet-Iélét akar írni
Szűz Máriáról. 25 strófából, 200 alexandrinusból álló hosszú vers lesz belőle, va
lóságos mariológiai összefoglalás. A kutatásunkra vonatkozó 15. és 16. strófát idéz
zük. Teréz itt Szűz Mária életét szemléli az evangéliumban:

"Értem most már a Templom misztériumát, sze-rető királyom elrejtett szavait ...
Anyám, a te édes gyermeked úgy akarja: te légy a példaképe annak a léleknek,

4. úgy látszik, hogy a Szent Szívről nevezett Mária nővér semmit sem vett észre nővére

megpróbáltatásából, mikor a "B" kéziratot olvasta.
5. A "kárhozott" kifejezés egvén! interprelációnak látszik, nem terézi szó, Teréz nem
fél a kárhozattól. "Kicsi gyerekek nem l{árhoznak el." (Vö. Carnet Jaune 7. 10. 1.)
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amely a hit éjszakájában keresi őt ... S mivel az Egek Királya úgy akarta, hogy
Anyja éjszakába, szívbéli bánatba boruljon: mondd, Mária, ugye jótétemény szen
vedni ezen. a földön? .. Igen, SZERETETTEL SZENVEDNI A LEGTISZT.fÍBB
BOLDOGSAGf ... Mindent visszavehet tőlem Jézus, amit csak adott ... Mondd neki,
hogy rajta, folytassa csak ... Rejtőzzön csak el, szívesen várok rá, egészen addig a
napszállta nélküli napig, amelyen kilobban majd a hitem ...

(Amiért szeretlek, Mária.)

Amikor Ágnes anya június elején tudomást szerez arról, hogy húga vért köp, s
hogy ezt egy éve titkolták előtte, halálra rémül. Június 2-án éjjel megkéri Gon
zagáról nevezett Mária anyát: adjon parancsot Teréznek emlékei további meg
írására, amíg még nem késő. Másnap reggel a beteg újra dolgozni kezd kéziratán
s "engedelmességből" teleírja egy kis fekete fedélű füzet lapjait ("C" kézirat).
Mielőtt elolvasnánk benne azokat a szövegeket, amelyek minden írása között a
legvilágosabban szólnak megpróbáltatásáról. csináljuk meg gyorsan az 1896 április
1897 június közötti korszakra vonatkozó helyzet mérlegét.

Ez a mérleg csak pár szóból áll: Teréz hallgat, Teréz küzd és minden lehető

eszközzel erősíti a hitét; elfogadja megpróbáltatását.
"Ha azok után az érzések után ítél, amelyeket az idén írt verseimben fe

jeztem ki, vigasztalásokkal eltelt léleknek kell látszanom ön előtt, olyannak, aki
nek számára színte széthasadt a hit fátyola, pedig... számomra nem fátyol' az
már, fal az, amely az égig ér és. eltakarja a csillagos eget ... Mikor a' Menny
ország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról. semmiféle örömöt nem
érzék, mert egészen egyszerűen arról énekelek, amit HINNI AKAROK." (Az
utolsó két ' szót aláhúzta.)

Amint ez gyakran megesik, a magányos Teréz és környezete között félreér
tés van: felkiáltanak, míkor olvassák a fénylő verssorokat, amelyek egyre csak
az Égről mesélnek? A valóságban ezek állandó harc tanúságtételei, a hit gya
korlatai és magatartást jelentenek a kísértések elleni küzdelemben.

IV. AZ 1897. JÚNIUS 9-I ALAPVETO SZÖVEG
(7 lap a kis fekete füzetből)

Nézzük most az alapvető szöveget, amelyben Teréz először írja le és értel
mezi világosan megpróbáltatását.

1897. június 9-én, a második évfordulóján annak, hogy az Irgalmas Szere
tetnek felajánlotta magát, Gonzagáról nevezett Mária anyának ír és a szenve
dés problémáját próbálja megoldani saját életében; "Szeretett Anyám, ön jól
tudja, a Jó Istennek úgy tetszett, hogy sokféle megpróbáltatást bocsásson a lel
kemre; sokat szenvedtem, mióta a földön vagyok, de ha gyermekkoromban szo
morúan szenvedtem, most már többé nem így szenvedek, hanem örömben és
békességben, én igazán boldog vagyok, hogy szenvedek. O,. Anyám, ismernie
kell a lelkem minden titkát ahhoz, hogy ne mosolyogjon, mikor ezeket a so
rokat olvassa, mert ha külszín után ítélünk: van-e kevésbé megpróbált lélek
az enyémnél ? . '. 0, hogy ha láthatóváválnék az a megpróbáltatás, amely mí
att egy éve szenvedek, milyen megdöbbenést keltene!... Kedves Anyám, ön
tud erről a megpróbáltatásról. de mégis tovább beszélek róla ..."

Először leírja, hogy vért hányt, majd 1896 húsvétja előtti és utáni ellenté
tes lelkiállapotairól beszél.

"Az annyira örömteli húsvéti napokban Jézus megéreztette velem, hogy va
lóban vannak olyan lelkek, akiknek nincs hitük, akik, visszaélve a kegyelem
mel, elvesztik ezt a drága kincset, az egyedüli tiszta és igaz örömök forrását.
Megengedte, hogy lelkemet a legsűrűbb sötétség árassza el, és hogy a számom
ra oly édes Mennyország gondolata most már csak küzdelem és kínszenvedés
tárgya legyen... Kellett, hogy ez a megpróbáltatás ne csak néhány napig, né
hány hétig tartson, kellett, hogy csak a Jó Isten kijelölte órában érjen véget
és ... nem jött még el ez az óra ... Szeretném, ha ki tudnám fejezni' azt, amit
érzele, de jaj! azt hiszem, lehetetlenség. Csak az tudja megérteni ennek a ko
mor alagútnak a sötétségét, aki átutazott rajta."

Figyeljünk fel aszóhasználatra : "séitétség, komor alagút"... "Jézus megérez
tette velem ..." Lélektanilag: Teréz átlépett a sorompó másik oldalára. Most
már tudja, hogy azok, akik nem hisznek a Mennyország létezésében, nem ok
vetlenül rosszhiszemúek.
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Tapasztalata egzisztenciális, tehát kifejezhetetlen. Hogy valaki igazán átért
hesse, meg kell élnie. Teréz mégis megpróbál magyarázátot adni rá, egy ha
sonlat- segítségével :

"Tegyü~ fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem, soha nem tárult
elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó Nap; igaz, gyer
mekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról, tudom, hogy az or
szág, ahol vagyok, nem 'az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szün
telenül törekednem kell. Ez nem afféle história, amelyet annak a szomorú or
szágnak az egyik lakója talált ki, amelyben én vagyok, ez a való igazság, mert
a ragyogó Nap országának a Királya jött el és élt 33 évig a sötétség országá
ban; jaj! a sötétség egyáltalán nem értette meg, hogy ez az Isteni Király a
világ világossága. De Uram, a te gyermeked megértette a te isteni világosságo
dat, bocsánatodat kéri testvérei számára, elfogadja, hogy addig eszi a fájdalom
kenyerét, ameddig csak akarod és nem akar felkelni ettől a keserűséggel meg
rakott asztaltól, ahol il bűnösök esznek, míg csak el nem jön az a nap, ame
lyet te jelöltél meg... De éppen ezért, nem mondhatja-e saját nevében, test
vérei nevében: Irgalmazz nekünk, Uram, mert szegény bűnösök vagyunk! ..'. 0,
Uram, bocsáss el bennünket megigazultan... Hogy azok, akiknek nem világol
a Hit fényes lángja, mind lássák tündökölni végre... 0, Jézus, ha kell, hogy
az általuk beszennyezett asztalt egy téged szerető lélek tisztítsa meg, szívesen
eszem ott egyedül a megpróbáltatás kenyerét, ameddig csak be nem kegyeskedsz
vezetni a te ragyogó királyságodba. Az egyetlen kegyelem, amit kérek tőled,

az, hogy soha ne bántsalak meg téged! ..."
Főbenjáró szöveg l Megfigyelhettük a hirtelen regiszterváltozást. A sötétség

országának jánosi hasonlatát váratlanul egy kép váltja fel: a bűnösök asztala.
Teréz imádkozni kezd (ami kézirataiban gyakran megtörténik, s mlndig olyan
kor, mikor erőteljesen válaszol valamilyen életbevágó realitásra).

Egész életében rettegett a bűntől, félt, hogy elveszti kegyelmi állapotát. Lel
ki vezetője többször is biztosította arról, hogy halálos bűnt nem követett el.
Úgy hihette volna, hogy valamilyen más fajtából való, mint a bűnösök, S íme,
most megosztja velük a fájdalom kenyerét. "Az ő nevükben, testvérei nevében"
könyörög. -

De míalatt keserűségükben osztozik, felfogja megpróbáltatásának az értel
mét is: a szolidaritás mísztéríumát éli meg, a helyettesítés misztériumát. Elfo
gadja, hogy egyedül marad az éjszakában, azért, hogy ők világosságot kapjanak.

Teréz most hirtelen újra magáról beszél... folytatja hasonlatát, ott, ahol
elhagyta. S továbblép abban, amit átérzett, s amit le kell írnia:

"De egyszerre csak a köd, amely körülfogott, még sűrűbbé vált, behatolt
a lelkembe és úgy beborította, hogy már nem vagyok képes fellelni benne az
én Hazám annyira édes képét, minden eltűnt! S mikor pihentetni akarom a
vaksötétben elfáradt szívemet annak a fényes országnak az emlékezetével, amely
felé törekszem, gyötrelmem megkétszereződik; úgy tetszik, hogy a sötétség a
bűnösök hangján csúfolódva mondja: Te fényről álmodsz, olyan hazáról, amely
a leglágyabb illatokban fürdik, álmodsz arról, hogy mindörökre bírod majd
míndezeknek a csodáknak a Teremtőjét, te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd
a ködből, amely most körülvesz! Rajta, rajta, örvendj csak a halálnak, amely
megadja neked, nem azt, amit remélsz, hanem egy még mélységesebb éjszakát,
a megsemmisülés éjszakáját l"

Pszichológiai síkon tehát nem lehet lekicsinyelni Teréz megpróbáltatását,
Nagy belső szorongásaí vannak, kétségel az eljövendő élet felől, úgy érzi néha,
hogy a közeledő halál csak megsemmisülést tartogat a számára, Agnes anya ta
núsága szerint megesett, hogy ezt kérdezte magától: "Bizonyos vagy benne, hogy
Isten szeret téged? Jött és mondta neked?" Úgy érzi, hogy ajkán istenkáromlás
fakad: Isten vajon annyira jó, annyira irgalmas, mint amilyennek ő hitte? Mí
ért látszik úgy, hogy elhagyta, éppen akkor, amikor ő teljesen átadta magát
neki?

Az állandó reménytelen impressziók, a megtelepedő zűrzavaros érzések, a
sötét kísértések szédületei, "az extravagáns, összefüggéstelen gondolatok" nem
érintik azonban hitének lényegét, amely túl a lélektani szinten: maradandó ér
ték. Teréz tökéletesen megkülönbözteti a hit "érezhető gyönyörűségét", ami ná
la most hiányzik, magától a hittől.

672



Lássuk, hogyan küszködik :
,,0, bocsássa meg Jézus, ha fájdalmat okoztam neki, de ci jól tudja, hogy

jóllehet nincs részem Hitből eredő örömökben, megpróbálom, hogy legalább Hit
ből eredő tetteim legyenek. Azt hiszem, egy év óta többször indítottam fel ma
gamban a hitet, mint azelőtt egész életemben. Minden új küzdelem alkalmával,
mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedtem;
tudva, hogy gyávaság párbajt vívni, hátat fordítok ellenfelemnek, nem méltat
va arra, hogy szembenézzek vele; és Jézus felé futok, megmondom, hogy kész
vagyok arra, hogy az utolsó cseppig ki ontsam a vérem s így valljam meg: van
Mennyország. Megmondom Neki: boldog vagyok, hogy nem örülhetek itt a föl
dön ennek a szép Mennyországnak, azért, hogy ci egy örökkévalóságra meg
nyissa azt a szegény hitetlenek számára. Még ennek a megpróbáltatásnak da
cára is, amely elrabol tőlem minden gyönyörűséget, elmondhatom magamról:
Uram, te ÖRÖMMEL halmazol el engem, BÁRMIT tégy is (XCI. Zsolt, 4.) Mert
van-e nagyobb öröm, mint szenvedni a te szeretetedért? Minél bensőségesebb

a szenvedés, minél kevésbé tűnik fel a teremtmények szeme előtt, 'annál több
örömöt okoz neked, ó én Istenem l De hogyha - ami lehetetlenség - te magad
sem tudnál a szenvedésemről, még rnindíg boldog lennék ennek birtokában, ha
általa megakadályozhatnék vagy kiengesztelhetnék akárcsak egyetlen bűnt is,
melyet a Hit ellen követtek el ..."

Ez is főbenjáró szöveg, akárcsak az előző, amelytől nem is szabad elválasz
tani. Mert ha néha úgy érzi is Teréz,hogy elborították a kísértései, a küzdel
met nem hagyja abba soha, sokszorosan felindítja magában a hitet és nagy
buzgalommal imádkozik. Hogy legyőzte kísértéseit, annak az a bizonyítéka, hogy
meg tudja magyarázni próbatételét és meglátja annak értelmét. Végül pedig:
énje legmélyebb szintjét, cselekvési szabadságának szintjét, tökéletesen uralma
alatt tartja.. Azt mondja magáról: "igazán boldog", hogy viselheti ezeket a lel
ki gyötrelmeket, mert a szeretet mlsztériumára talál rá bennük.

Világosan felismeri, hogy ez az állapot: pozitívum. Pozitívum önmaga ré
szére:

"Soha ennyire nem éreztem, milyen édes és irgalmas az Úr, csak akkor
bocsátotta rám ezt a megpróbáltatást, mikor már megvolt rá az erőm, hogy el
viseljem, korábban, úgy hiszem, elborított volna a csüggedés. Ez most elrabolja
mindazt, ami természetes kielégülés lehetett volna a Mennyország utáni vágyam
ban" . .. Most számot vet azzal, hogy gyermekkora óta úgy élt a hitben, mint
a hal a vízben s hogy ez nem értetődik magától minden ember számára,"
. S pozitívum ez a megpróbáltatás főleg a többiek, vagyis a "hitetlen" test

vérek számára, akikkel most teljes szolidaritást vállal, s akiknek éjszakájából
és szorongásaíból részt kér a maga számára. Mint ahogy Jézus együtt evett a
bűnösökkel - kora vallásos embereinek nagy megbotránkozására - Teréz is
ott akar ülni az asztaluknál, hogy imádkozzon a nevükben és "engeszteljen a
Hit ellen elkövetett bűnökért". Az ő számára ennek a megpróbáltatásnak vég
ső értelme a világmegváltói kegyelem, amely tökéletesen egyezik kármelita
hivatásával.? 1897 júniusában tudatában van annak, hogy lényegesen nem "té
rítették le" útjáról: a szüntelen vihar nem zúzza össze az élet értelmét, hanem
elmélyíti azt.

Szívében a béke érzésével - de reszkető írással, mert kimerítette ennek
a hét oldalnak a leírása - Teréz ezekkel a szavakkal fejezheti be vallomásait:
,.Szeretett Anyám, úgy látom, most már semmi sem akadályoz abban, hogy
szárnyaljak, mert nincs már nagy vágyam, hacsak az nem, hogy szeressek, úgy,
hogy belehaljak szeretetembe .. ." (jún. 9.)

Talán túlságosan közelinek érezte magához a véget. Azt hitte: halála június
végén bekövetkezik. így hát, a három hónap alatt, amit még élni fog, a beteg
ség hullámzása még egyszer letéríti útjáról, s megismeri, amit eddig még nem
ismert: egy sokrétű fizikai szenvedés borzalmait. Nem nehéz elképzelni, hogy
ez a test végső elgyengülésével járó sokfajta fizikai szenvedés mennyire nem
kedvez a szellemi küzdelemnek. A hit próbatétele tehát még intenzívebbé s
ebben a végső szakaszban: döntövé fog válni.

6. "Jézus megpróbáltatást küldött rám, amelynek üdvös keserűséget kellett vegvíteneí mín
den örömömbe." ("C" kézirat, II. rész.) (Aláhúzzuk ezt.)
7. "Azért jöttem Ká rmeibe, hogy lelkeket mentsek s főként, hogya papokért Imádkozzam."
("A" kézírat.)
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V. A DÖNTŰ PROBATÉTEL
(1891. június 9 - szeptember 30.)

Augusztus 3-án, egy erősen szorongásos pillanatában, Teréz ezt az imát írja
:s adja ápolójának, Céline nővérének: ,,0, Istenem, milyen jóságos vagy a te
Irgalmas Szereteted kicsiny áldozata iránt! Most, hogy testi szenvedést csatolsz
lelkem megpróbáltatásaihoz, még mindig nem mondhatom azt, hogy: Körülvet
tek a halál gyötrelmei -, hanem hálás szívvel kiáltom: Leszálltam a halál ár
nyékának völgyébe, de semmilyen rossztól nem félek, hiszen velem vagy, Uram!"

A szükség és a bizalom imája ez, melyet új helyzete igazol is. Az "Utolsó
.beszélgetések" közzetétele óta jobban ismerjük ennek a keresztútnak az állomá
sait: egy hónapig tartó vérhányás kezdődik; a bal tüdőszárnyat és a beleket
megtámadja a tuberkulózis, amely a jobb tüdőszárnyat ekkorra már teljesen
.szétroncsolta. Szeptember elején átmeneti javulás mutatkozik, szeptember 30-án
pedig Teréz meghal: megfullad.

Belső szenvedéseit illetően mindenekelőtt végtelen tapintata lep meg ben
nünket. Még Agnes anyával szemben is - aki pedig már tud ezekről - na
gyon tartózkodó. Ennek a tapintatnak kettős oka van: először is, míndig ügyelt
rá, hogy feleslegesen ne öntse ki a szívét mások előtt. "Oly sok jót tesz és oly
sok erőt ad, ha nem szólunk a bajainkróL" Azután, tudjuk azt is, hogy felelős

nek érzi magát a többiekért: nem akarja, hogy kísértéseiben osztozzanak.
Bizonyos, hogy az utolsó három hónapban megpróbáltatásai állandósulnak :

ennek nyomai véges-végig ott lappanganak az "Utolsó Beszélgetések't-ben. Né
hány példa csupán: - jún. 29. "Száműzött a lelkem, bezárult előttem az Ég."
.- júl. 3. "Minden az Ég ellen irányul. Milyen különös és összefüggéstelen ez!"
- aug. 28. "Nézze csak azt a fekete lyukat, ott (a gesztenyefák alatt, a temető

mellett), ahol már szabad szemmel nem lehet kivenni semmit; egy ilyen lyuk
ban vagyok én testestől lelkestől. 0, igen, mícsoda sötétség! De békességben
vagyok ott."

Néhány elejtett szóból megérthetjük, makkora lehetett a láztól, a fulladásos
rohamoktól, a szornjúságtól legyengült beteg mártíríuma, amikor tudatát is két
.ségek árasztották el: - aug. 20. "Szeretnék bizonyos lenni afelől, hogy a Szent
Szűz szeret engem." - szept. 5. "Örök élet, talán, van olyan, - sőt, bizonyo
.san van!"

Hogyan viselkedik az effajta támadások idején? Úgy, ahogyan júniusban a
kéziratában leírta. Harcol szüntelenül, és újra meg újra felindítja magában a
hitet. igy augusztus 6-ának különösen kínos éjjelén: "Egyre csak a Szent Arcot
néztem. .. Sok kísértést visszavertem . .. 0, sokszor indítottam fel magamban
.a hitet ..." - aug. 15. "Azt lehetne mondani, hogy (a Jó Isten) el akarja hi
tetni velem, hogy nincs Mennyország... ( ... ) 0, nem tettetem magam, az az
igazság, hogy nem látok semmit belőle, de végre is erősen kell énekelnem a
.szívemben : - A halál után halhatatlan az élet, - mert kűlönben rosszra for-
dulna a dolog." . ,

Továbbra sem akar - mint ahogyan írta is - "párbajba ereszkedni" a két
kedéssel, és a menekülés taktíkáiával él. Megszekott taktika, nem jelenti azon
ban azt, hogy Teréz azelőtt valami bárgyú hitben élt volna. Ellenkezőleg, gyer
mekkorától fogva tett fel magának kérdéseket. De ebben az adott helyzetben
megérzi, hogy kockán forog minden, s hogy ami küzdelem, az már másfajta
.síkon folyik. Tudja, hogy "semmiféle magyarázat, semmiféle igazolás, semmiféle
ésszerű meggyőzés, semmiféle emberi támasz nem adhatja meg neki azt, hogy
állva maradjon a viharban"." A rohamot tehát vissza kell verni, a legkisebb
gyöngeség nélkül.

Forróbban imádkozik: rövid fohászokkal, megújítja önmaga felajánlását, több
ször is megcsókolja feszületét. amelyet nem is tesz le többé a kezéből, rá-rá
pillant a Szent Szűz szobrára, vagy azokra a képekre, amelyeket ágyának a
függönyére tűztek ... Minden jó neki arra, hogy szeretetét - túl az érzelmi hul
lámokon, amelyek csak lelke felszínéri zajlanak- tettekben kifejezze. Ha ő

,.hinni akar", az nála nem valami nyers voluntarizmusból, hanem szeretetből

fakad: "Milyen könnyen elveszti az ember a bátorságát, ha nagybeteg! ... 0,
mennyire érzem, hogy bátorságomat veszteném. ha nem volna hitem! vagy még
inkább, ha nem szerétném a jó Istent."

11 Emtnall1uel Renault: Annales de Lisieux, 1973. 16. old.
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Hiszi, hogy. ugyanaz az Isten, aki látszólag elhagyta, támogatja őt szerivedé
sei közepette. Maga a hit ennek a támogatásnak a bizonysága: "A jó Isten any
nyit ad nekem, amennyit éppen vinni tudok." "Ha nőni fognak szenvedéseim,
növeini fogja ugyanakkor bátorságomat is." Ha nem segítené, akkor hogy tud
na oly vidám lenni, oly humorral teli, oly nyitott a többiek iránt, s hogyan
tudna így megfeledkezni magáról egy ilyen szituációban? f:s főleg, hogyan tud
na szüntelenül úgy beszélni az f:gről, mint ahová hamarosan el fog menni, ak
kor, mikor úgy érzi, hogy az "csukva" van? Megpróbáltatásának egész értelme
benne van abban a paradoxonban, ami az ilyen mondatok - oly gyakori 
párosodásából fakad: "Az f:g be van csukva a számomra" - "Örülni fogok az
Egben, ha szép verseket ír- majd nekem; úgy hiszem, az ilyesmi örömet szerez
a szenteknek."

Néha úgy érzi, hogy a megsemmisülés felé tar-t és mégis, egyre halálon túli
küldetéséről beszél.9

Egy ilyen fiatal leánynak, aki harcos szeretett volna lenni, mint testvére,
Jeanne d'Arc, és szomorú, hogy ágyban kell meghalnia, a küzdelern nemcsak
a saját küzdelmét jelenti. Tudja ezt és nem feledkezik meg azokról, akikért
harcol. "Főként családom egyik hitetlen tagjáért ajánlottam fel hitellenes meg
próbáltatásomat."

René Testain-ról van szó, a lisieux-i főtisztviselőről, aki a Martin-lányok
.egyik unokatestvérét vette feleségül. Teréznek egy l89l-ből való levele mutat
ja, hogy szívügye volt unokatestvérének a helyzete, aki egy nagyon becsületes
és gyökeresen ateista emberhez ment feleségül. A társalgóban Margit őszintén

beszél Terézzel és elmondja neki hitbeli nehézségeit. A fiatal kármelita (18 éves
-ekkor) így ír Céline-nek: "Veszélyben van a hite! ... Ami engem illet, nagyon
szeretném, ha elolvasna egy olyan könyvet, amelyben bizonyosan választ talál
kétségeíre," Teréz hat évvel levelének megírása után, szenvedéseinek tetőfokán

még mindíg imádkozik ateista sógoráért. René Tostain-ért.
Nagybátyja, Guérin is elmesélihúgainak 1891 óta a napilapokban folytatott

vítáit régi antiklerikális beosztottjával, Henri Chéonnal, aki később Lisieux pol
gármestere, majd Combes minisztere lesz. Teréz gyermekkorában találkozott
Chéonnal a Szent Péter téri patikában. Elgondolkozik azokon, amiket felidéz
nek előtte: a' harcos ateizmus különféle megnyilvánulásaín, a természettudomány
fellendüléséri (Gtíérín hallgatta Renant Párízsban.)

Teréz hall. f:s ahogy annak idején, 14 és féléves korában imáival és áldo
zataival gondjaiba veszi a gyilkos Pranzinit, gondjaiba veszi Tostain-t és kora
hitetlenjeit is. Ugyanígy veszi gondjaiba Hyacinthe Loyson atyát, a kármeliták
exprovincíálísát - aki 1864 és 6il között a Notre Dame katedrális prédikátora
'volt - s aki, míután feleségül vett egy protestáns arnertkai nőt, gallikán egy
házat alapított. Teréz 1891 óta imádkozik érte, és ugyanakkor, mikor "A Cal
vados-i Kereszt" című újság szidalmazza a "renegát szerzetest", aki Normandiát
'bejár-va gyűléseket tart az I. vatikáni zsinat ellen, ő "testvérének" nevezi, mint
ahogy Pranzinit "elsőszülött gyermekének" nevezte. Utolsó szentáldozását (1897.
aug. 19-én) Loyson atyáért ajánlja fel.

Úgy gondoljuk, gondjaiba vette Gabriel Jogand-Pagest, más néven Léo Taxilt
is. Ez az ember éveken át szédítette a katolikus közvéleményt - XIII. Leót
is beleértve, aki magánkihallgatáson fogadta -, hirtelen megtérest színlelve.
Teréz fr neki. Es rettenetes a csalódása, mikor - éppen megbetegedése idején,
1897. április 19-én - Taxil Párizsban, egyfajta sajtókonferencián, felfedi csalásait.

Ezek a tények igazolják, hogy Teréz megpróbáltatása: korában gyökerezett.

*
Két napig tartó haláltusája - a szemtanúk beszámolója szerint - nagyon

kemény volt. A Martin-testvérek még a szenttéavatás után sem fogják soha
elfelejteni azt a csütörtöki napot, 1897. szeptember 30-át, mikor Terézt a két
ségbeesés környékezte. Ö, aki szeptember 22-én bevallotta: "Milyen kegyelem,
ha valakinek megvan a hite! Ha nem lett volna hitem, egy pillanatnyi habo-

9. Megpróbáltatásából semmit sem árulnak, el lelki tivéreihez írt levelei. Azokban minden
\i.dám és pozitiv: ez az önuralom és a szeretet j ele.
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zás nélkül megöltem volna magam ..." - most a végső kérdésekkel viaskodik:
"Hát e? a befejezése egy olyan életnek, amit az Irgalmas Szeretetnek ajánlot
tak fel? Hát ehhez a megsemmisüléshez vezet a bizalom és a szeretet kis útja?
A hit próbatétele a remény próbatételébe olvad át. A kérdéseket kitalálhatjuk
abból, amit Teréz felel rájuk, fuldoklásai kőzepette: - ,,0, én jó Istenem! Igen,
ő nagyon jó, érzem, hogy nagyon jó ..." - ,,0, Anyám, biztosíthatom arról,
hogy csordultig van a kehely! De bizonyos, hogy a jó Isten nem hagy el en
gem. .. Soha nem hagyott el." - "Istenem! Istenem! Te olyan jó vagy! O,
igen, jó vagy l Tudom! ..." . _

Véglegesen ráhagyatkozik és visszavonhatatlan hitvallást tesz újra: "Nem
'bánom, hogy kiszolgáltattam magam a Szeretetnek... 0, nem, nem bánom, sőt,

ellenkezőleg." Allítja, hogy megpróbáltatásainak megváltói értelme van: "Soha
nem hittem volna, hogy lehetséges ennyit szenvedni! Soha! Soha! Nem tudnám
mással magyarázni ezt, mint azzal a forró vággyal, amellyel lelkeket. akartam
megmenteni." .

19 óra 20 perckor, feszületét nézve, ezt mondta: "Istenem .... , szeretlek!"
Ezek voltak az utolsó szavai. Győzött a végső megpróbáltatáson.

*
Most, hogy láttuk és hallottuk 'I'erézt; talán ezt kérdezzük magunktól: "De

hát pontosan mire is vonatkozott az ő megpróbáltatása?"
Hogy ez a megpróbáltatás "az' Égre", vagyis egy eljövendő élet létezésére,

egy örökkévaló boldogság lehetőségére vonatkozott s hogy a halál úgy tűnt

fel előtte, mint megsemmisülésbe vezető út, ezt ő maga mondotta. Valóban ké
telkedett Isten létezésében? Ezt írásai nyomán nem tételezhetjük fel. Volt-e kí
sértése arra nézve, hogy szerétetében kételkedjék? Úgy látszik, hogy igen. "Ilye
neket gondolni, mikor úgy szeretem a jó Istent és' a .Szent Szüzet l ... De nem
időzöm ílyesmínél."

Világos és kétségtelen viszont az a magyarázat, amelyet Teréz nagyon biz
tos teológiai érzéktől. vagy mondjuk inkább úgy, hogy a Szentlélektől vezettetve,
megpróbáltatásának adott. Miként Jób, ő is észrevette, hogy próbának vetették
alá, " azért, hogy lássák: meddig terjed a bizalma." Július 7-én ezt mondta:
"Jóbnak ezektől a szavaitól: Ha Isten megölne, még akkor is remélnék benne
- gyermekkorom óta el vagyok ragadtatva."

Az Otestamentum egy másik jelképe Kármelbe lépése óta mély nyomot
hagyott benne: a Szenvedő Szolga Izaiásnál. Ez a szöveg - mondja ő maga 
"alapja egész vallásosságomnak", Betegsége folyamán lassankint ráébred arra,
hogy a "szeretet-halált", melyre oly forrón vágyott, az életét a bűnösökért adó
Megfeszített nyomában járva kell felajánlania. "Urunk kereszten halt meg és
gyötrelmek között, és mégis, ez a legszebb szeretet-halál. ( ... ) Meghalni szere
tetünkben, ez nem annyit jelent, mint elragadtatásban meghalni. Oszintén be
vallom, hogy azt hiszem: én is ezt élem át." És két nappal később: "Urunk
az Olajfák hegyén a' Szentháromság minden gyönyörűségét érezte és haláltu
sája nem lett kevésbé kegyetlen ezzel. Misztérium ez, de biztosítom róla, hogy
értek belőle valamit, hiszen magam is ezt érzem."

Végül pedig: az utolsó másfél év próbatétele nem roppant ja össze azt a
belső összefüggést, ami Lisieux-i Teréz egész létét egységessé teszi. "Anélkül,
hogy útját megváltoztatta volna", veszi észre ő maga is, az Úr szorosabban kap
csolja Passiójához. Teréz elfogadja ezt a végső hívást s ezzel a végsőkig megy
a "bizalom és a szeretet" kis útján.

"Nem halok meg, életbe lépek át", írta 1897. június 9-én Belliere abbénak,
ugyanazon a napon, amelyen Gonzagáról nevezett Mária anyának megpróbál
tatását mondta el. A kegyelemnek az az áradata, amit a világra küldött, bizo-
nyítja, hogy igazat beszélt. .

A biblia arra ösztönöz, hogy a megpróbáltatást teológiai szemmel nézzük.
A megpróbáltatás ott "haladás" Isten felé, az O terve szerint, amelynek célja:
az ember istenivé-tétele Krisztusban. A Lélek megláttatja velünk, hogy a Ke
reszt misztériumában lépünk át az első teremtésből a másodikba, az önzésből

a szeretetbe. A megpróbáltatás: húsvét.

KIS MONIKA fordítása
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BÁLINT SÁNDOR

SZENT FERENC ISMERETLEN ÁBRÁZOLÁSA
A Poverello, Poverello di Dio, vagyis Isten szegénykéje néven is emlegetett

Szent Ferenc (1182-1226) nemcsak az egyháznak, hanem az európai szellemi
életnek is máig eleven hatású alakja. Életének értelmét a kereszt szentpáli bo
londságában, az evangélium sine glossa, vagyis egyhítő belemagyarázás nélkül
való követésében, az úrnőket tisztelt Szegénység (Domina Paupertas, Madonna
Poverta) szolgálatában találja meg. A legenda szerint el is jegyzi magát vele.
Viselt dolgait főleg a Fioretti és a Speculum Perfectionis örökítette meg. Ebből

az irodalmi hagyományból merít olvasmánynak szánt legrégibb ismert, hosszabb
nyelvemlékünk, az Ehrenfeld-Jókai-kódex, amelynek első fogalmazása még a
XIV. században íródott: békességet hirdet, prédikál a madaraknak, megszelídítí
a gubbiói farkast, testén viseli Krisztus sebeit (stigma), Naphimnuszában a ter
mészet csodáit magasztalja, a halált testvérének nevezi, útitársát, Leó testvért
a tökéletes vigasságra : a szenvedésnek és bántalomnak az Úr szerelméért való
elviselésére, az öröm ajándékára tanítja.

Mint mondottuk, Szent Ferenc alakja, világa a művészetet, költészetet is
szakadatlanul ihleti. A következőkben egy szokatlan, a szakirodalomban tudomá
sunk szerint ismeretlen ábrázolását mutatjuk be.

A szombathelyí franciskánus kolostor folyosóján az 1936-ban föltárt, majd
ismét elmeszelt freskótöredék négy sarkán e szavak bukkantak föl: Paupertas,
Obedienlia, Temperantia, Casti tas, vagyis szegénység, engedelmesség, önuralom,
tisztaság. (1) Aligha kétséges, hogya freskó egy kora középkori Krlsztus-ábrá
zolásnak Ferenc személyére való átköltése. Ehhez már előre hozzá kellfűznünk,
hogy a Poverellót az evangéliumi tanácsok föltétlen követése, meg a stigma
kiváltsága miatt alter Christus néven is emlegetik.

Egy XIII. századi regensburgi miniatúrán Krisztust az erények feszítik ke
resztre, az Irgalmasság (Misericordia), Bölcsesség (Sapientia) és az Engedelmes
ség (Obedientia) angyal alakban szögezik az urat a keresztfára. A Jegyes (Spon
sa), vagyis az Anyaszentegyház meg lándzsával az oldalát nyitja meg. Kifolyó
vérét a hit (Fides) az Utolsó Vacsora kelyhében fogja föl. Egy angyal a vak
Zsinagógát űzi el a beteljesedés színhelyéről.(2)

Sajnos, a rendelkezésünkre álló forrásokból csak annyit tudtunk megállapí
tani, hogy ez az ábrázolás a középkor szakrális-szimbolikus művészetében elég
ritka, Egykorú hazai régi emléket a szombathelyín kívül mi nem ismerünk.
Világos azonban, hogy itt a karácsonyi hagyományoknál. illetőleg a nagypén
teki somlyai rnisztériumoknál is előforduló prófétajáték, másként égi pör sa
játos ábrázolásáról van szó. Eszerint Krisztus kereszt-halálát nemcsak az emberi
elvetemültség 'okozta, hanem a maga önként vállalt áldozata is. Ennek betölté
sénél a hóhérok mellett angyalok is szelgáltak neki. (3) Az emmausi tanítványok
nak mondotta: hát nem ezeket kellett-e ellizenvednie a Messiásnak, hogy be
mehessen dicsőségébe? (Lukács 24,26.)

Egy birtokunkban lévő szlgnálatlan barokk rézmetszet ennek az ikonográ
fiai előadásnak jellemző változata és egyúttal nyilvánvalóan a szombathelyi
tönkretett freskónak édestestvére. (4) E latin szövegű metszeten a keresztre feszí
tett, stigmatizált Ferenc titulusa, vagyis fölirata: Iparkodjatok Szent Ferenc atyá
tokhoz és a szegénységhez, amely benneteket szült. Alatta: Krisztussal együtt
1:agyok keresztre szögezve. '

Egy hosszú szövegszalag Ferenc két szemét is befödi: az evangéliumi hall
gatást őrzöm, amely tartózkodik minden üres igétől. Közvetlen a szemet borító
szalagrészen : szövetséget kötöttem a szememmel. Majd tovább jobb felé: akár
dicsérnek, akár ócsárolnak, hallgatok.

Alatta, még a jobb kéz fölött, egy lelakatolt szájhoz vezető szalag: ajkamra
őrizetet helyeztem, hogy ne vétkezzem. Jobb felől így folytatódik: kezemmel
dolgozom, a haszontalan képmutatást megátkozom és kivetem. A szent két ol
dalán mintegy védelmező hórialja 'alatt két-két Ferencet magasztaló pajzs. Ba
rokk puttók tartják.

Jobb oldalon fölül: hóval, jéggel, tűzzel, tüskével, ostorral edzett TISZTA
sAG. Megtagadta a tekintetet, beszédet és az asszonyok gyanús társaságát.
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Az al at ta lévő pajzson : magasztos j egyes ké nt szere te t t, drága gyöngyként
őrzött SZEGÉNYSÉG : egye tlen köntössel, f el öv ezett ágyékkal is gazdag, meg 
'l:e tvén ezen a f öldön ot t hont, ha jlékot, minden egy ebet.

A bal felső pajzs szövege: mindenben v ak Engedelmesség. A láveti magdt
an nak i s, aki csak egy órája no vicius. Vak , ha sonlatos a holttesth ez: nem lát,
néma, érzé ke tlen.

Az ala tta lévő paj zson : ALAzA.'fOssAG: Majdnem példa nél kül vá do lja
1nagát h ibáiról, kísértéseíről. Elv i seli, hogy m ások n ev eletlenn ek, ügyefogyottnak ,
haszonlesőnek, nagy bűnösnek híreszt eljék .
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Ferenc stigmatizált 'lábával cövekek közé ékelt földgömbön lebeg. Ennek föl
irata: a világ dicsőségét, minden ékességét megvetettem.

A témának sajátos változata Búcsúszentlászló sekrestye-folyosójának meg
viselt, barokk olajképe. amelyet szerenesés véletlenből a közöny még nem ítélt
halálra, megsemmisülésre.

A paradicsomi életfát látjuk rajta, amelynek a fölfeszített Jézus a megvál
tó gyümölcse. Jobb tenyerén a dicsőség koronája. Másik kezében bibliai szö
vegszalagot tart: ESTO FIDELIS USQUE AD MORTEM ET DABO TIBI CORO
NAM VITAE, vagyis: légy jó mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.

A fa törzséből ágak, levelek sarjadnak. Felírásuk: IEIUNIUM (böjt, jobbra),
VIGILIA (virrasztás, balra). A törzsből Ferenc alakja bontakozik ki. Feje fö
lött: CHRISTO CONFIXUS SUM CRUCI: Krisztussal keresztre vagyok feszítve.
A szemét átkötő fátyolon: CIRCUMSEPTIO AURIUM, OBDUCTIO OCULORUM,
vagyis: a fül körülkerítése, a szem befödése. -

Ferenc jobb kezében korbács, e szóval : MORTIFICATIO, vagyis önsanyar
gatás. Baljában gyertya: ACTIO BONORUM, OBEDlENTlA: jócselekedet, en
gedelmesség. A szájából kinövő két szalagon: ORATIO DEVOTA, illetőleg SI
LENTIUM, magyarul: jámbor imádság, hallgatás:

A szívéből szintén két szövegszalag ágazik ki. Jobbra: CASTITAS; balra:
MEDITATIO, vagyis tisztaság, elmélkedés.

Két oldalánál : DESCENDE. DE CRUCE, azaz: szállj le a keresztről. Ezzel
nyilván a kép alsó két sarkában látható törökturháncs alak, az ordító oroszlán
ként körüljáró sátán csúfolódik.

Jobb lábából ez sarjad ki: POSUI PEDES MEOS SUPRA PETRAM. A bal
ból: PETRA AUTEM CHRISTUS. I. Cor. 10. v. 4. Magyarul: lábamat a kőszik

lára helyezem, illetőleg: a kőszikla pedig Krisztus.
A kép legalján még odafestett tábla: QUI AUTEM SUNT CHRISTI CARNEM

SUAM CRUCIFIXERUNT CUM VITIIS ET CONCUPISTENTIIS, azaz: akik pe
dig Krisztusért testüket a bűnökkel és kívánságokkal keresztre feszítik. (5)

Maga a szírnbolikus ábrázolás Leopold Kretzenbacher legújabb kutatásaí
szerínt még a keleti, .pusztában élő szerzetesség körében keletkezett. Innen ke
rült át a bizánci ortodoxia világába. A téma egyelőre ismeretlen körűlmények

között, de - az említett regensburgi míníatúrára gondolva - talán még a ke
resztesháborúk idején Nyugaton is feltűník, de csak a barokk ikonográfiában
válik általánosabbá. Kretzenbacher számos keleti, kevesebb nyugati előfordulást

jellemez. Az utóbbiak közé tartozik egy nürnbergi, XVI. századbeli fametszet,
amely a Bölcsesség Könyvének erős asszonyát ábrázolja. Sajátos módon lólá
bai vannak. Ez nyilván serénységére. és életrevalóságára akar emlékeztetni. A
bencés St. Lambrecht-apátság XVIII. századi olajképe keresztre feszített szerze
test, egy rézmetszet pedig hasonlóan fölfeszített apácát, végül egy elnagyolt,
késő-barokk szeritkép (Medítationsbild) franciskánus szerzetest ábrázol. Ez utób
bi szegényes tematikájanak azonban alig van köze a mí hazai képeinkhez. Kret
zenbacher leülönben nem emleget olyan ábrázolást, amely határozottan Ferenc
személyér örökítené meg.

Jegyzetek: 1. Takács Ince O.F.M.: Sabaria-Franciscana (kézirat) 695. Kádár Zoltán 
Horváth Tibor - Géfin Gyula: Szombathely. Budapest 1961, 116. Mindkét helyen megfejtés.
nélkül. - 2. Merkel, Rudolf Franz: Die Mystik Im Kulturleben der Völker. Hamburg
1940, 263. és 6. tábla. - 3. Bővebben Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd, Buda
pest 1973. 32. - 4. Künstle (Ikonographíe der christlichen Kunst I, 473) röviden, egy-két
sorban utal egy míníatúrára, de nem a regensburgtra, majd egy freskóra, továbbá egy ol
tárra. Szerinte az ábrázolás "eine ungesunde Geistesrichtung" fejleménye. Ez a nézet
te-rmészetesen csak egyéni véleménynek tekinthető. - 5. Thode kezünk ügyében lévő

művében (Franz von Assisi und die Antange der Kunst der Renaissance in Ital1en) nem
találtunk hozzá analógíákat, csak legújabban: Kretzenbacher, Leopold: Bnder und Legen
den. Erwandertes und erlebtes Bllder-Denken und Blld-Erzilhlen zwiscben Byzanz und
dem Abendíanda. KlagenfUrt 1971.



DOMONKOS LÁSZLÓ

AZ ÓBUDAI EGYETEM
I. AZ ÚBUDAI EGYETEM ALAPÍTASA. Amíg Zsigmond magyar király

és később német-római császár 1395-ben meg nem alapította az Óbudai Egye
temet, Magyarország határain belül minden valószínűség szerint egyetemi jelle
gű intézmény nem volt. A Pécsi Egyetem, melyet Nagy Lajos 1367-ben alapí
tott, lényegében jogtudományi intézet volt. Rövid fennállás után ez is megszűnt

és létezéséről már 1376 után további bizonyítékunk nincsen.
Ez volt az egyik legfőbb ok, ami Zsigmondot arra indította, hogy országában

új felsőbb oktatási intézményt létesítsen. A másik pedig az, hogy a király tu
datosan törekedett Buda ragyogó fővárossá tételére, mert az egyetemi városi
mínőség mind a város, mind az ország tekintélyét fokozza. A nem messze lé
vő Prágai Egyetem virágzása igen jó például szolgált, miként tehet híressé és
gazdaggá egy várost tudományos intézmény.

A személyes presztízs is jelentős tényező volt, hiszen a XIV. század számos
egyetemének alapítása - Prága (1347), Krakkó (1364) és Bécs (1365) - a fe
jedelmeknek köszönhető. Hedvig, Lengyelország királynője, Zsigmond sógornője

igen tevékenyeri részt vett a Krakkói Egyetem létrehozásában. Nagyon valószí
nű, hogy nővére, Mária, Magyarország királynője is hatásosan befolyásolta fér
jét az új egyetem alapítására.

Magyar tanulők már egyre növekvő létszámmal látogatták évről évre a kül
földi egyetemeket Olaszországban, Bécsben. Krakkóban és Prágában, sőt a tá
volabb lévőket is, Párizsban és Kölnben, hogy majd a hosszú, költséges és fá
radságos utazások eredményeként Magyarországon is gyökeret eresszen az álta
lános tudomány. A' tanulók közvetlen előnyéri kívül az országban is mind érez
hetőbbé vált az egyetemek felbecsülhetetlen és kétségtelen kulturális hatása.

IX. Bonifác pápa bullája. - Nem ismerjük pontosan annak közvetlen kö
rülményeit, miként szánta rá magát Zsigmond arra, hogy a pápától sürgős jó
váhagyást kérjen a Magyarországon létesítendő általános egyetemhez.

Az Óbudai Egyetem alapításának időpontja hosszú ideig vitatott kérdés volt
és csak a közelmúltban nyert végleges tisztázást. Az eredeti bulla, az egyetem
egyéb más okmányaival együtt - mint a szabályzatok és anyakönyvek - el
veszett, vagy megsemmisült.

Az első tudós, aki az Óbudai Egyetem problémájával foglalkozott, Melchior
Inhofer jezsuita volt, aki kutatásainak eredményét 1644-ben tette közzé. 6 1389-et
jelölte meg az egyetem alapítási éveként, és Zsigmond rendelkezése szerint az
új intézmény első kancellárja az Óbudai Szent Péter Káptalan prépostja volt.
Ezt a dátumot több tudós is helyesbítendőnek ítélte. A középkori egyetemek
nagy történésze, Heinrich Denifle szintén megkísérelte az alapítás pontos idő

pontját megállapítani, de ő is csak a XVIII. században Sedario Garampi által
a Vatikán és a Laterán archívumairól készített [egyzékben talált egyetlen fel
jegyzést. A Garampi-féle jegyzék sajnos pontatlan, és a dokumentumok kel
tezései gyakran helytelenek. A Vatikán Archívumában és Könyvtárában végzett
Iegújabb kutatások azonban végső, pontos adatot nyújtottak az egyetem alapí
tásának dátumára nézve. Megtaláltak egy XVII. századi fóliáns t, melyet Alexan
der Raynaldús könyvtáros állított össze a IX. Bonifác pápa által kibocsátott
bullák rövid tartalmáról, s ez pontos választ ad az időrendi problémára.

IX. Bonifác alapítási bulláiának tartalma lényegében azt mondja, amit Inhofer
is megállapított. Ti. a pápa Zsigmond király kérésére jóváhagyta az általános egye
tem alapítását az összes fakultásokkal. előjogokkal és szabadságokkal "Veterisunde"
Óbuda városában. A pápa az új intézmény kancellárjává a Szent Péter Káptalan
prépostját nevezte ki, professzorokról Óbuda Káptalanjának kellett gondoskodni.
Az oklevél dátuma 1395. október 6.

Az Obudai Egyetem szervezete. A Raynaldus-féle összeállítás az egyetlen forrás,
mely az egyetem szervezetére nézve részletes felvilágosítást adhat vizsgálódásunk
számára. Nyilvánvaló, hogy az egyetem Zsigmondk.ívánságára jött létre. Ez meg
felel a Közép- és Kelet-Európában létesült többi egyetem példájának, mert a
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prágai, krakkói és bécsi egyetemeket is az uralkodók alapították. Ha fontos sze
repet kapott is az új intézmény szervezetében a Szent Péter Káptalan prépostja,
nem lehet vitás, hogy ő is a király bizalmasa volt.

Ha az eredeti IX. Bonifác bulla rendelkezésre állna, sokkal biztosabb adatokat
szerezhetnénk az egyetem szervezetéről. De összehasonlítva az akkori azonos ín
tézményekkel, nyugodtan állíthatjuk, hogy négy fakultással, éspedig művészeti,
teológiai, orvosi és jogi karokkal létesült.

Elképzelhető persze, hogy egy egyetem összes fakultása azonnal nem tud műkö

désbe lépni, sőt félbe is szakadhat. Ha a bécsi .egyetem történetét vizsgáljuk, lát
juk, hogy alapítása első évtizedében milyen nehezen tudott gyökeret verni. Először

csak a művészeti kar működött. A teológiai kar csak 1384-től kezdi meg műkö

dését, a jogi karnak pedig oly kevés volt a hallgatója, hogy 1384 után Albert fő

herceg újjászervezése ellenére is időnként szünetelt, Az orvosi fakultásnak 1389
ben csupán három hallgatója volt, és a tényleges alapítás után csak harminc év
vel, 1395-ben kezdődött el a rendszeres orvosi oktatás. Az óbudai kar első dékánját
pedig csak 1399-ben választották meg. Ezek a tények is azt mutatják: megfelelő

időre van szükség ahhoz, hogy egy felsőbb intézmény tartós szervezete kialakul
jon. így volt Öbudán is.

Nem volt szokatlan jelenség, ha egy egyetem vezetőjéül az illető városban szé
kelő Káptalan prépostját nevezik ki. Hasonló módon történt Bécsben, Kölnben,
Mainzban és Tübingenben is. Ugyanez magyarázza azt a kikötést is, hogy a pro
fesszorok fizetését a SzentPéter Káptalan vállalja. Erre is találunk példákat:
Prága, Bécs, Köln, Erfurt és Lipcse esetében. Látnivaló tehát, hogy az Obudai
Egyetem alapítása és a szervezetére vonatkozó rendelkezések majdnem azonosak
voltak a korabeli hasonló intézményekével.

Lucas Demetrius, az első kancellár. A Szent Péter Káptalan prépostjának, Lucas
Demetriusnak az előtérbe kerülése nagyobb világosságot vet az Óbudai Egyetem
létrejöttére. 1395. január 18-án ugyanis Lucas Rómában járt és ezen a napon kapta
meg a Curiától javadalmai engedélyezését.

Ugyanezen évben, 1395. október 6-án Bonifác pápa megadta az engedélyt, hogy
Lucas Demetrius, annak ellenére, hogy semmiféle doktori képesítéssel nem rendel
kezett, az Óbudai Egyetem kancellári tisztségét elfogadja. Az okmány egyúttal ki
nevezte Csanád püspökévé és kimondta, hogy megtarthatja a Szent Péter egyház
prépostsagát és az Öbúdaí Egyetem kancellárságát akkor is, ha netán más püspök
séget kapna. Két héttel később, október 19-én a kancellár Rómában személyesen
kötelezettséget vállalt, hogy elődjének, János előző csanádi püspöknek a tartozását
is kiegyenlíti. November 4-én az ígért fizetést teljesítette is.

Milyen összefüggés van Lucas Demetriusnak a pápai udvarban való jelenléte
és az Óbudai Egyetem alapítása között? Bizonyára párhuzamba állítható, hogy
Lucas 1395 elejétől egészen november 4-ig Rómában tartózkodott azért, hogy az
alapítási bulla kibocsátását előkészítse. Amikor Rudolf főherceg kérte a pápától
a Bécsi Egyetem alapításának engedélyezését, ő is Albert von Riggensdorfot küldte
Avignonba 1364. év végén, aki az egyetem első rectora lett. Majdnem 9 hónappal
később, 1365. június 18-án adta ki a pápa a bullát. Nem hiú találgatás és feltétele
zés tehát, hogy Lucas prépost az Óbudai Egyetem létrehozása érdekében tartózko
dott Rómában. Érdekes annak megfigyelése is, hogy csanádi püspöki és kancellári
kinevezése, valamint prépostként való meghagyása ugyanazon a napon, 1395. ok
tóber 6-án történt.

Azt még tudjuk, hogy Lucas kancellár november 4-én Rómában volt, de semmi
további adatunk nincs arra nézve, hogy azután is ott maradt volna, tehát való
színűleg az említett időpont után sietve visszatért Magyarországra. Ha logikusan
nézzük az időpontokat, az egyetemi szabályzatok elkészülését 1396 első felére te
hetjük, és ugyanígy a hivatalos beiktatást, valamint a hallgatók és professzorok
megérkezését is ugyanerre az időre. 1396 végén tehát reálisan feltételezhető, hogy
az egyetem működése megkezdődött.

Lucas Demetrius 1395. október 19-tól 1397. március 22-ig volt Csanád püs
pöke; akkor kinevezték nagyváradi püspökke. A pápai okmány, mely Csanádról
Nagyváradra áthelyezte, nem említi, hogy ő egyben az Öbudaí Egyetem kancel-.
lárja, de emlékezzünk arra, hogy 1395-ben az eredeti kinevezésekor kiköttetett,
hogy megmarad a Szent Péter Káptalan prépostjának, és egyetemi kancellárnak

681



akkor is, ha más püspöki széket foglalna el. Ezt bizonyítja az 1397 után fenn
maradt levelein látható váradi püspöki pecsétje, melyen kancellárként is szerepel.
1406-ban halt meg Várad püspökeként. Az egészen biztos, hogy az Obudai Egye
tem kancellárja annak első időszakában ő volt.

Johannes de Horow professzur és az Óbudai Egyetem. - Újból vissza kell tér
nünk a Bécsi Egyetem művészetí fakultásának eseményeire, hogy az Óbudai Egye
tem történetére rávilágítsunk. 1396. július 2-án egy bizonyos Johannes de Horow
(Horaw, Horb) nevű professzor a Művészeti Kar Kongregációjától azt kérte, hogy
Bécset elhagyhassa és a Budai Egyetemre átmehessen (ut ... stare ... in universitate
Budensi). Horow a Bécsi Egyetemen 1389 óta tanult, amikor is először a rajnai
nemzethez, majd osztrák nemzethez tartózóként irtákbe. Johannes Horow való
színűleg Württenbergből, a Neckar melletti Horb városból jött. Ö volt az első be
iratkozott hallgató, akit Johannes Galliei rektor felvett. Mivel Sziléziából szárma
zott, nem tudhatta, hogy 1381-ben Leopold herceg ezt a területet megvásárotta
Hohenberg Rudolf gróftól és így - Horb város Ausztria részévé vált.

Tanulmányai befejezése után elnyerte a "magister artium" fokozatot és két évig,
az egyetem szabályzata szerint, mint leckeadó működött. 1395-ben' Arisztotelész
"De generatíone et correptione" művéről tartotta előadásait. A következő évben,
amikor elbocsátását kérte, a Kar felmentette az előadások megtartása alól. Titok
marad azonban, hogy bécsi eltávozása után a magyar egyetemen milyen pozíciót
töltött be. Az a tény, hogy 1396-ban- kérvényezte az Óbudai 'Egyetemre való át
engedését, bizonyítja az Óbudai Egyetem akkori tényleges fennállását, sőt műkö-
dését. -

1396 után az egyetemről további írásbeli említést nem találunk a század vé
géig. A XV. század eleje telve volt belső küzdelmekkel. Makrai Benedek élet
pályája, melyet a következő fejezetben ismertetünk, kezünkbe adja a fonalat az
egyetem valószínű sorsához. Bécs és Óbuda közelsege és a professzorok cseréje
szinte bizonyossá teszik, hogy a két egyetem filozófiai irányzata megegyezett, ami
íl "via moderna" követését jelentette. Egyéb tekintetben azonban merész találgatás
volna szorosabb kapcsolatokat feltételezni a két egyetem között.

II. MAKRAI BENEDEK, A TANULO, MAJD BUDAI PROFESSZOR ÉS KIRÁ
LYI KÖVET

Egy vándor tudós. - Az Óbudai Egyetem történelmében a legszínesebb és
megragadó személyiség "Benedictus Makra de Gacsalkér". Jómódú családban szü
letett a XIV. század második felében. Születésének helye vita tárgyát képezte a
tudósok között; valószínű, hogy Magyarország északkeleti részén, Szatmár megyé
ben született, mivel a XIV. és XV. században számtalan Makra névvel találkozunk
ebben a megyében. Pályája, mely tökéletesen példázza egy középkori tudósét, a
Prágai Egyetemen kezdődöft.

Prágában ez időben, Párizshoz hasonlóan, négy nemzet volt az egyetemen.
Benedek a cseh nemzethez tartozott, "tudniillik a csehekhez tartoztak a morvák,
magyarok és szlávok, s azután voltak külön a lengyelek, a bajorök és a szászok".

1384 karácsonya előtt megszerezte a "tudományok baccalaureusa" elsőfokúegye
temi képesítést. Három év múlva, 1387 karácsony után pedig elnyerte a "tudo
mányok magistere" tudományos fokozatot. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy az
akkor Prágában működő két magyar professzornál tanult. Ezek Conradus de
Tatárlak, aki 1373-tól 1390-ig volt az egyetemen és Stephanus de Ungaria, aki
1382-1394 között tanított ott. A középkorí egyetemek legtöbb hallgatója szívesen
iratkozott be a saját hazájából vagy tartományából származó professzorokhoz,
főként azért, mivel könnyebben megértették a latin kiejtéseket, ha a tanárok is
azonos dialektusban beszéltek.

Makra Prágából Bécsbe ment és ott kérte a művészeti fakultáson professzori
kinevezését. Az egyetem testülete befogadta, és megkapta a tanítási engedélyt.
Ebben az időben a Bécsi Egyetem a nagy Henrik Langenstein szellemi irányítása
alatt állott, aki Bécs sorsát is befolyásolta azokban a változó években.

A Bécsi Egyetemen való tartózkodása alatt "Alkabitius" vagy "Liber de judi
eiis astrorum" tárgykörből tartotta előadásait. Bécsi tanári állását otthagyva, Pá
rizsba ment és az ottani egyetemen az angol-német nemzetbe sorolták be, amely-
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hez az Észak- és Közép-Európából származó hallgatók tartoztak. Párizsban jogot
tanult és. licenciátusát 1398. április 1. előtt egyházi jogból szerezte meg. Ezt követte
valószínűleg az egyházjogi doktorátus elnyerése, mert Párizsban az volt a gyakor
lat, hogy akik már licenciátusok voltak, azoknak igen hamar, gyakran egy héten
belül a doktori címet is megadták.

Makrának némi nehézségei támadtak a Párizsi Egyetemen. Úgy érezte, hogy
a jogi fakultás nem bánik vele megfelelően, és ezért Johannes de Coloniaval
együtt kérték az angol-német nemzetet, sérelmüket vigyék a Jogi Kar elé. A nem
zet megvizsgálván a tényállást, Johannes de Colonia ügyét alaptalannak találta,
de Makra esetében megszervezte a segítséget: delegációt jelölt ki, hogy Makra
sérelmeit a Jogi Kar elé vigye.

Miután pápai rendelkezés szerint Párizsban tilos volt a polgári jogi doktori
fokozat odaítélése, Makra Benedek Olaszországba utazott, hogy ott beiratkozzék
valamelyik egyetemre és elnyerhesse a polgári jogi doktorátust is. Ezért teljesen
valószínű, hogy a Páduai Egyetemen l401-ben említett "Benedictus de Ungaria",
aki a "tudományok doctora", azonos Makráva1.

Makra Benedek az Öbudai Egyetemen. - Hosszú külföldi tudósí pályája után,
rnelynek során Makra Benedek négy egyetemet megjárt és két doktorátust szer
zett, visszatért Magyarországra. Itt kezdődik a számunkra különösen érdekes mozza
nat: amikor az Óbudai Egyetem professzora lett. Mivel mind az egyházi, mind a
polgári jogból megvolt a doktori képesítése. föltehető, hogy az Óbudai Egyetemen
ez időben egyházjogi és polgári jogi fakultás is működött, és Makra az egyik
vagy mindkét szakon tanított.

Komoly következményekkel járó esemény jött azonban közbe, amely mind az
egyetemre, mínd Makra pályafutására jelentős befolyással volt. 1403-ban veszélyes
lázadás tört ki Zsigmond ellen Magyarországon. Az elégedetlenség gyökerei vissza
nyúlnak Nagy Lajos haláláig, 1382-ig. Az özvegy Erzsébet királyné ugyanis a
Lajos által törvényes örökösként hagyott. Mária leánya nevében uralkodott, de
inkább visszaélt a hatalommal. Az ország hatalmas olígarcháí, különösen a Garai
és Cilleí családok támogatták az anyakirálynőt a rossz vezetésben, de erőteljes

ellenzék alakult ki III. Károly nápolyi király személye körül, aki Nagy Lajos fo
gadott fia volt. Erős külföldi és belföldi segítséggel Károly Magyarországra érke
zett, lemondatta Mária királynőt és 1386 decemberében megkoronáztatta magát.
Röviddel utána azonban meggyilkolták. Ebben a zavaros időben tűnt fel Zsigmond,
aki feleségül vette Máriát és vele közösen uralkodott 1395-ig, Mária haláláig.

Az Anjou-szálak azonban nem szakadtak el III. Károly halálával. Fia, Anjou
Lajos (1375-1414), aki a nápolyi trónon követte, és ott igeneredményesen ural
kodott, igényt jelentett be Szent István koronájára és erőteljes támogatásra számí
tott Magyarország részéről. Amikor Zsigmond férfi örökös hiányában az osztrák
Albertet nevezte ki utódául, Lajos támogatói érettnek találták az időt, hogy a
nápolyi Anjou király megszerezze Magyarország koronáját. 1402-ben behívták az
országba. Nyílt lázadás tört ki Zsigmond ellen, aki éppen Csehországban tartóz
kodott. Az esztergomi érsek egy potkoronával 1403-ban megkoronázta Lajost; de a
nápolyi király hadseregét megverték és az visszatért Olaszországba.

Az· Óbudai Egyetem és Makra Benedek tényleges szerepe ebben a háborúsko
cJásban nem egészen világos. Tudjuk, hogy fegyveres ellenállást szervezett Pesten
Zsigmond ellen, de az oligarcha Garai erői ezt leverték. Azt nem tudjuk, hogy
maga az Óbudai Egyetem aktív szerepet játszott volna a politikai küzdelemben.
Az egyetem létezéséről azonban 1402 után nem hallunk, és ebből arra következ
tethetünk, hogy legalábbis az egyetem egyik kara Makra oldalán ZSIgmond ellen
fordult, és emiatt Zsigmond győzelme után az egyetem működése időlegesen szü
netelt. Benedeket elfogták és bebörtönözték. Zsigmond egy 1403. szeptember 30-án
kelt, Raguza városához intézett .levelében keserűen panaszkodik Makra hűtlenségére.

akit pedig gazdagon ellátott javadalmakkal, és mégis ellene fordult.

A .bebörtönzött professzor szabadon bocsátása. - Makra professzor öt évig
maradt börtönben. Csak a Párizsi Egyetem közbenjárására szabadult ki. Erre a
közbenjárásra akkor kínálkezott alkalom, amikor 1406-ban Ozorai Pipo temesi gróf
lett a párizsi követ. Az egyetemi angol-német nemzet június 8-án ülést tartott,
és egyik tagja, Thomas de Ungaria, arra kérte a nemzetet, küldjön delegácíót Pipo
grófhoz és kérje a bebörtönzött Makra Benedek szabadon bocsátását. Thomas de
Ungaria dicsérte Makrát, mint becsületes és nemes embert, aki tisztességet hozott
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a Nemzetre és igen jelentős egyházi férfiú. Érdekes felfigyelni rá, hogyan t6m.:>
gatja egy középkorí egyetem volt polgárát, és hogyan hajlandó elmenni a legma
gasabb fórumíg is érdekében, ha jogtalanság érte.

Megbízott nagykövet és hűséges ntazótárs. - Nem tudjuk, vajon a Párizsi
Egyetem nyomására-e vagy egyéb okok miatt, Benedek. HOB-ban kiszabadult a bör
tönből és nyilvánvalóan visszanyerte Zsigmond teljes bizalmát. A király 1412-ben
különleges diplomáciai feladattal bízta meg. Ez év október l-én Lengyelországba
küldte, mint személyes képviselőjét, hogy aNémet Lovagrend- és annak nagy
mestere, Heinrich von Plaunen, valamint Ulászló lengyel király, Witold Litvánia
nagyhercege. Semovit és Johannes Masowia grófjai és Boguslaus von Stolpe kő

zötti vitában ítélkezzen. A vita a Lovagrend terjeszkedő politikája és a németek
által Masowia nagy részének követelése miatt keletkezett. (Amint számos okmány
bizonyítja, amely erre a nemzetközi vitára vonatkozik, majdnem mindenkinek volt
valami sérelme a német lovagok ellen.)

Makra Lengyelországba való megérkezése után azonnal elrendelte, hogy amíg a
tanácskozások folynak, addig is minden utazó szabadon közlekedhessék a Lovag
rend és Lengyelország területén. Úgy látszik, a Lovagrend nem engedelmeskedett,
mert újból figyelmeztetni kellett őket. 1413. január 22-én felkérte Benedek a szem
benálló feleket, hogy az összes rabokat bocsássák szabadon. Ezzel a kívánsággal a
lengyel király és a litván nagyherceg látszólag egyetértettek, de a Lovagrend nagy
mesterét újból fel kellett szólítani, hogy a döntést teljesítse.

Amíg Makra Benedek a feladatát képező fontos ügyekben ítélkezett, úgy látta,
hogy kötelessége az emberiességet érintő kis perekben is igazságot szolgáltatnía.
Amikor például Osterorde néhány polgára egy szegény embertől két barrel' sört
erőszakkal elvett, Benedek visszaadatta azt a tulajdonosnak.

A Német Lovagrend és többi érdekelt fél közöttí bíráskodás 1414.május 3-án ért
véget, amikor Benedek a lengyel király és a litván nagyherceg javára úgy döntött,
hogy miután a vitatott területek 168 év óta a lengyel király elődeinek tulajdoná
ban voltak, a Lovagrend követelése alaptalan. Mint Zsigmond király teljhatalmú
képviselője kinyilvánította, hogy a magyar király kötelezi mindkét felet a saját
eddigi határaikon belül való maradásra. Mindezek után valószínűleg visszatért
Magyarországra.

Legközelebbi alkalommal a konstanzi .zsinaton történik említés Benedekről,

ahol az 1415. május 5-i ülésen részt vett. A német nemzet delegátusai között sze
repel, mint "magister Benedíctus miles regni, utriusque iuris doctor". Ugyanezen
évben, mikor Zsigmond a kontinensen keresztüli útra vállalkozott, Makra Bene
dek csatlakozott hozzá. Az utazás célja az volt, hogy a császár kívánsága szerint
a keresztény Európa egységét helyreállítsák és az egyházi szakadást rnegszüntes
sék. Remélték, hogy ha V. Henrik angol király és VI. Károly francia király lánya
közötti házasság létrejön, az meghozza a két ország közöttí békét és együttmű

ködést, és megkönnyíti a konstanzi zsinat munkáját. Zsigmond a spanyol Aragoníaí
Ferdinándtól segítséget kért a keresztény egység megteremtéséhez és utána Pá
rizsba ment, ahol ragyogó pompával és dísszel fogadták. A megbízható Benedek
az angol királyhoz csatlakozott és elérte, hogy Zsigmond 1416. június 20-án Can
terburyben V. Henrikkel véd- és dacszövetséget kötött.

Utolsó értesüléseink Makra Benedekről 1421-ből valók. Zsigmond március 31-ről

kelt levelét úgy címezi hozzá, mint Eger püspöki adminsztrátorához ; V. Márton
pápa pedig június 12-én megerősíti Lateráni szentszéki grófi méltóságában,

III. AZ ÚBUDAI EGYETEM ÉS A KONSTANZI ZSINAT

Az egyetem újjáépítése. - A XV. század első évtizedében az Öbudai Egyetem
ről egyéb adatunk' nincsen, mint amit előzőleg Makra Benedek életével kapcsolat
ban már említettünk. A Zsigmond elleni felkelés következtében hosszú időn ke
resztül, 1403-1410 között működése szünetelt. Ezalatt Zsigmond a megbékélést
kereste a lázadó nemzettel. Politikájának lényege az volt, hogy a városok függet
Ienségét erősítse, miáltal bevételei is erősen növekedtek. A kereskedelem fejlesztése
érdekében eltörölt számos adót és vámot, mely azelőtt a kereskedőket sújtotta.
Az új irányzat sikeres fejlődést hozott. A király. helyzete a belső fronton meg
szílárdult, és diplomáciai úton behódoltak Bosznia és Dalmácia városai is, melyek
az 1403-as felkelés alkalmával az Anjou-házhoz csatlakoztak.
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Amikor az országban a béke megszilárdult, Zsigmond újból több figyelmet
fordított a kulturális politikára, s 1409-ben, vagy 14lO~ben kérelemmel fordult a
pápához egy új egyetem létesítése érdekében Magyarországon.

A pápa megértéssel fogadta a király kérelmét. 1410. augusztus l-én felruházta
legátusát, Branda Castiglione piacenzai püspököt, hogy alkalmas elhelyezést talál
jon az egyetem részére akár Magyarországon. akár máshol a Zsigmond uralma
alatt álló országokban. A legátushoz intézett levélből nem tűnik ki, hogy a pápa
tudott volna a már létezett Óbudai Egyetemről. Branda püspök azonban, aki éveken
keresztül legátusként működött Magyarországon és szívélyes kapcsolatot teremtett
diplomáciai és kulturálís vonatkozásban az országgal, tudomással bírt arról, hogy
a XIV. század utolsó évtizedében Obudán működött már egyetem. Ezért, amikor
a pápának á kapott megbízatása teljesítéséről referált, minden lehetőség közül
első választása Obudára esett. Buda közben élénk város lett, amióta Zsigmondot
német-római császárrá választották, és a külföldi követek egymás után látogat
tak el a városba. A pápai legátus tehát azt találta logikusnak, hogy az egyetem
szoros kapcsolatba kerüljön a birodalom fővárosával. .

A megbízó levéltől számított egy évén belül a pápa 1410. augusztus l-én
kiadta az új alapítási hullát. Ez a bullamásolat az egyetlen fennmaradt doku
mentum az egyetemről. Az Obudai Egyetemnek teológiai, egyházi és polgári jogi,
orvosi és művészetí fakultásai voltak. Ez az egyetem is mindazokat az előjogo

kat, kivételeket és szabadságokat élvezte, mint a párizsi, bolognai, oxfordi és
kölni. Mindazok, .akik Obudán fejezték be tanulmányaikat, bármely más egyetem
kötelékébe léphettek és ha a licenciátust elnyerték, bárhol taníthattak. Ezért fel
tételezhetjük, hogy az egyetem négy fakultása valóban működött, és minden elő

joga biztosítva volt, hasonlóan a Nyugat- és Közép-Európában ez idő tájt léte
sült többi egyetemhez.

Mint forrásra újból csak a Bécsi Egyetem Művészeti Fakultásának jelenté
sére kell hivatkoznunk az új egyetemmel kapcsolatban. 1412. május 23-án egy
magyar tudós: Briccius de Pest azt kérte a Művészeti Fakultástól, vegye át ll:
Bécsi Egyetem baccalaureusainak sorába, mivel előzőleg már az Öbudaí Egyetem
nek a babérkoszorúsa volt. Kéreimét teljesítették.

Még egy baccalaureusről van feljegyzés: Nicolaus de Temesvár 1415. október
13-án kérte a Bécsi Művészeti Fakultást, hogy vegye át, ami nehézség nélkül
meg is történt. Róla 1419-ból olyan adatunk van, hogy a Művészeti Karon ta
nárként működött.

Az Egyetem küldöttsége a Konstanzi zsinaton. - Utolsó forrásunk az Öbudaí
'. Egyetem történetéhez, annak a tekintélyes küldöttségnek a részvétele a konstanzi

egyetemes zsinaton, mely az Öbudai Egyetem professzoraiból állt. A zsinatot
1414-1418 között elsősorban az egyházon belüli szakadás megszüntetése érdeké
ben hívták össze. A zsinat összehívásában az egyetemek fontos szerepet játszot
tak. A Párizsi Egyetem professzora: Conradus de Gelnhausen egyike volt azok
nak, akik minden tekintélyüket latba vetették az ügy érdekében. Henrik Lan
genstein - korábban szintén párizsi professzor ~ a Bécsi Egyetem híres refor
málója is sürgette a császárt a zsinat összehívására. A XIV. század végétől a
Párizsi Egyetem volt a melegágya a reformzsinat iránti "követeléseknek, és a
legfőbb hangadó a nagyhírű Jean Gerson volt.

Zsigmond előtt nagy tétként lebegett, hogy ő legyen az egyházi szakadás
meggyógyítója. Német-római császárrá választása után szakadatlanul arra töre
kedett, hogy XXIII. János pápával szemben diplomáciai győzelmet érjen el és
kicsikarja, hogya pápa összehívja a zsinatot. Végül sikerült elérnie. az egye
temes zsinat összehívását 1413. december 13-ra. Az összehívásban oly jelentős

szerepet játszó egyetemeket felszólították. küldjenek delegációkat. A Bécsi Egye
tem meghívása 1414 nyarán érkezett meg a városba.

Európa nagyobb egyetemel elég tekintélyes számú delegációkat küldtek a
zsinatra. Párizs 13, Köln 7, Bécs 8, Heidelberg 8, Óbuda 7, Prága 6, Orléans B.
London 6, Erfurt 5, Avignon 5, Bologna 5, Krakkó 5 és Oxford 3 tagú csopor
tot küldött.

A konstanzi zsinat volt a középkor egyházi és világi hatalmasságainak leg
. fényesebb találkozója. Jelen volt 29 bíboros, 33 érsek, 250 püspök és több mint
100 magas méltóság, Ebben a kiválasztott társaságban volt Poggio Bracciolini,
Jean Gerson, Niccolo dei Tadeschi es Aeneas SylviusPiccolomini is.
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A zsinat kulturális jelentősége: hogy Európa-szerte elindította a humanisz
tikus irányzatot, előre nem volt sejthető. Európa északi és középső részéből so
kan csak itt kerültek érintkezésbe az új humanista szellemmel. A tanácskozá
sokban az egyetemek természetesen aktívan részt vettek, amikor azonban sza
vazásra került sor, akkor nemzetek szerint szavaztak a delegációk. Az akkori
keresztény világ öt nemzetre volt felosztva : angol, olasz, francia, spanyol és
germán Jilemzetre. Óbuda a germán nemzethez tartozott és minden döntésről
a germánokkal szavazott.

"Sundens" azonos-e Obudával? - A konstanzi zsinat korabeli történetét
Richental írta meg. Az egyetemi delegációk felsorolásában azt közlí, hogy a ma
gyar delegácíót Kanizsai János esztergomi érsek vezette, de Óbuda vagy a né
metek által használt Alt-Ofen helyett "Sundens" helynevet ír.

Az újonnan felfedezett IX. Bonifác-féle bulla, mely az Öbudai Egyetem
alapításának dátumát tisztázta, "Veterisunde" várost említ. Két 1395-ből szárrna
zö másik okmány azonban az egyetem létesítésével kapcsolatban a latin szó
használat szerint "Veteribuda" vagy "Veteri Buda" megnevezést tartalmaz. Bi
zonyos, hogy a "Veterisunde" és a "Veteri Buda" azonos. A Raynaldus-féle ösz
szefoglalás Lucas Demetrius kancellárt, mint a "Veterisunde" városban lévő Szent
Péter káptalan prépostját említi. Magyarországon soha nem volt ,,8unden" vagy
"Sunde" nevű város, és Lucas Demetrius kizárólag "Veteribuda" vagy Óbuda
káptalanjának :prépostja lehetett.

Néhány tisztázatlan kérdés még mindig marad. Előszöris miként szerepelt
a Bonifác-féle eredeti okmányban Óbuda neve? Honnan vette Ulrich von Ri
chental 'említett könyvébe a "Sundens" nevet? Az Öbudai Egyetem delegációjá
nak tagjai nevezték-e magukat a "Sundens"egyetem professzorainak?

A XVII. és XVIII. század történészeinek feltételezése szerint a Sundens
megnevezés megrövidített formája a "Sigismun<1.ea"-nak, mely az Obudaí Egye
tem másik elnevezése lenne. Egy jóval vitathatóbb magyarazatot találtak a XIX.
században, mely szerint Konstanzban a delegáció ,,8 ol udensis . studií" szövegű

pecsétet használt az okmányokon. Az "S" betű sigillum (pecsét) rövidítése és
a fekvő helyzetben lévő "B" betű a "BudeI).sis" szóban a pecsétekben gyakran
alkalmazott szokásra utal. Amikor Richental kibetűzte az egyetem pecsétjét és
azt gót betűsre fordította, akkor az egyenesen álló ,,8" betűvel kezdte, a fekvő

"B" betűt kihagyva és tévesen egy "n" betűt beszúrva, így alkotta meg a
,,8undens" elnevezést. E Sundensis studii megnevezésből keletkezett a német
"hohen schul zu Sundens" megjelölés.

Ez az elképzelés kissé erőszakolt, mivel az egyetem által használt pecsét
nek semmi nyoma nem található.

. il. magyar delegáció tagjai. - Az Óbudai Egyetemet héttagú delegáció kép
viselte Konstanzban. Ez a szám feltűnően magas, ha összehasonlítjuk a többi
híres egyetemmel. Az említett egyetemek közül csak Párizs, Bécs, Heidelberg
és Orleans küldtek több delegátust, mínt Óbuda,

Helytelen volna feltételezni, hogy a delegációnak mind a hét tagja profesz
szor lett volna. Hiszen négy évvel' korábban a nem működő, vagy talán meg
is szűnt egyetemet a pápai legátusnak kellett újraszervezni. Nehéz elképzelni
tehát, hogy ilyen rövid idő után egy komoly súlyú delegációt az egyetem ma
ga állítson össze. Valószínűleg néhány más személy is csatlakozott az egyetem
képviselőihez. A Bécsi Egyetem Művészeti Fakultása is megengedte, hogy kép
viselőihez mások is csatlakozzanak; nyilvánvalóan ez történt Óbuda esetében is.

A delegáció feje Lambertus egyházjogász volt, aki 1413-1415 között óbudai
prépost és az egyetem kancellárja. A delegáció második tagja Simon Clostein
orvosprofesszor volt, aki a Prágai Egyetemen 1393 májusában kapta meg a bac
calaureátus fokozatot. Három évvel később elnyerte a magister címet. Szerep
Iése a delegációban arra enged következtetni, hogy az Öbudaí Egyetemen or
vosi fakultás is működött. Richental felsorolja még Henricus teológiai doctort,
Matheus de Diernach és Thomas Weisenburg egyházjogi professzorokat. A leg
érdekesebb, hogy a delegáció hét tagja: között szerepel Tadeus de Vicomercato
egyházi és polgári jogi doctor is, akit 1410 és 1414 között a Páduai Egyetemmel
kapcsolatban gyakran említenek, és tulajdonképpen Zsigmond diplomáciai szol
gálatában állt. Tagja volt még a delegációnak Nicolaus Bissnam jogi doctor.
Segédszemélyzetként pedig Johannis Mode, mint lector.
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A konstanzi zsinat' után az Óbudai Egyetem története a homályba süllyed,
Nem tudjuk, megszűnt-e még Zsigmond uralkodása alatt vagy csak a későbbi

általános zűrzavarban. Nagy kár érte, hogy egy ilyen felsőfokú oktatási intéz
mény nem válhatott Közép-Eurépa maradandó szellemi központjává.

A fontosabb forrásmunkák: 1. Abel J.: Egyetemeink a középkorban, Budapest, 1881.
- 2. P. Wallaszky : Conspectus Reipublicae Litterarieae in Hungaria. Buda, 1808. - 3.
H. Diener : Zur Geschichte der Uníversttüts gründungen in Alt-Ofen (1395) und Nantes
(1123). U63. - 4. Cod. Vat. Lat. 6952 fol. - 5. M. Inhofer: Annales Ecclesiastici Regni
Hungariae. Róma, 1644. - 6. Fraknói V.: Monumenta Vaticanea Historiam Regni Hun
gariae Illustrantis. Budapest, 1888. - 7. K. Heüíg : Zur Geschichte der Altesten unga
rischen Universitiiten und des Magisters Benedikt von Makra. 1931. - 8. H. Denifle:
Liber Procuratorum Nationis Anglícanae (Aíemanníae) in Universitate Parisiensi. Pári~s,

1937. -9. Karácsonyi J.: Makra: Benedek szülöhelve, 1905. - 10. Monumenta Historica
Universitatis Carolo-Perdínandeae Pragensis. Prága, 1834. - 11. F. Gall: Die Matrikel der
Uníversitát, Wien, 1954. - 12. A. Gloria: Monumenti della universita di Padova. - 13•
•T. H. Mundy: The Council of Constance, the Unification of the Church. New York, 1061.
- 14. U. Richental : Das Concilium so zu Constanzt gehalten ist worden. Augsburg, 1536.

TUZ TAMÁS VERSEI

Halottné::sőben

Most, hogy ilyen emberi vagy
ezzel a márványtekintettel,
szögekkel a tenyérben, lábban,
kegyelemdöféssel a szívben,
- bontófésű a szél a hajadban
odakupOTodnék hozzád,

fölsandítanélc félig nyitott ajakadra,
kortyintanék a halálodból
aggályosan és védtelenül,
mint hársfák a zivatarból.

Elviselhetetlen szomjúságomat
tenném sebeidre,
kihűlt fogad alá forró éhségemet,
üres ereidbe vértódulásomat.
űsszefeküdnék veled a megsemmisülésben.

Szószegény hitem szerint
ez volna talán a feltámadás:
villám életem alkonyatán,
mennydörgés süket tornácomon.

Nel,., egés::sen abs::straht

téren és időn kívül vagyok
valaki csönget
magamra kapom a négy dimenzió rongyait
s 1'ányitok a mindenségre

most más hangon folytatom
megmerevülve
gépiesen elmagányosodva
előbb még minden úszott
az árnyékok .
a napfény regattái
levelek zizegése
ecsetvonásaim repültek
a vászon kibukott alóluk

amagyalfák érezték a veszélyt
velőkig ható kettősség a révület horpaszán
előregyártott panoráma
minden lépésemre !ölborzolódik
hollóhaja a tengerre néző hegYfokoknak
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Lelassult heringii

Másféle márványból, másféle kövekbOl
torlódik össze a mi zuhanásunk.
Mindenki mondja: vérszínűek a felhők,

sárgák a tűzfalak. Hová igyekszünk mégis?
Ilyet is hallani: az én helyemben,
meg, hogy élik világukat, de majd ...

S a távolból éleslövészet, álmosító írógépzörej,
kivándorlóhajók elnyújtott jeremiádja.
A mondatfűzés nem a legtökéletesebb.
Valaki oda is jön és szemünkre veti,
nincs átütő erő, de ő is hadar,
mert a légelhárító ágyúk és a világító torony
kivetkőztetik a bálterem színes szalagjaiból,
lenyeli a mérgét. Ránkfelejtett tekintetében
tollászkodik egy régi filmdal, birsalma fze van
és tapintható. Bele is fájdul a szív. Jó szimatunk
van, zuhanunk tovább másféle összetéte!ű

közegekben, szétnyirbált tájak közt
együtt a megsebzett szárnyú madarakkal.

Forró égöv

menetközben már ráeszméltem
hogy mögöttem van a kert
csillagászati messzeségben
hatványozódó haldoklásban
kisiskolás gondolataim
még ultramarin vizeken bukdácsoltak
de a toronyházak mögött
hullongott már a mérgezett korom
s a mimózák szárnyai
a földre hanyatlpttak

micsoda nap volt
félbemaradt az átistenülés
megkezdődött avesszőfutás

fogamon éreztem
a kettéharapott gyümölcs gyűlöletét

nem volt más hátra
elindultam
a kőboltozat iszonyú éjjelében

másnap
lehúnyt szemhéjam alatt
krémszínű nincstelenség
11yelvem zsombékján
artikulátlan őrület

orrom kazamatáiban fokhagymaszag
kiskaliberű illatok

aztán a karavánút homokdombok
értitek?
a túltelített reménytelenség
a beözönlő szédület fiolái
időnkint szállongó babonák
sortüzek
erősítésre vártunk de nem jött
a környékbelí fákról
~la,takzott a homály

ekkor tört rám a harag extázisa
lesből váratlanul
bokámról lepöcköltem
egy partizán skorp~ót

M é g i s

azt mondják felesleges
azt mondják behelyettesíthető

mégis ha üt az óra
s a keselyűk gyülekeznek
a forró sziklák fölött
előkotornánk a föld alól
s a tenyérjósok
avas leheletéből is
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VAS.TAGH
,

MARIA
írta HEGYI BELA

NEVE FÉLREVEZETTE azt, aki nem ismerte őt. Tagbaszakadt, nehézkes moz
gású, édességtől hízott nőt képzelt el, pedig éppen az ellenkezője volt. Vékony,
zörgőcsontú, sietős lépésű. Kollégái madárijesztőnek hívták a háta mögött. S
valóban ijesztő látványt nyújtott, különösen ha tűzbe jött, hevesen gesztikulál
va magyarázott valamit, meg akarta győzni az embert. Idegenségét csak fokoz
ta, hogy mindenáron a puritánsághoz ragaszkodott. Még nöíessége rovására is.
Rúzst egyáltalán nem használt, arcára sem pirosítót kent, hanem kőpudert, ami
olyanná tette, mintha porrá tört vakolattal vonta volna be.

Hosszú, fekete haját simán hátrafésülve hordta. Öltözködése is az unalomig
egyszerű és változatlan volt: fehér vagy rózsaszín blúz, hűvösebb időben magas
nyakú fekete vagy barna pulóver és mindig ugyanaz a bő, lobogó szélű fekete
vagy barna szoknya. Nyugtalan pillantású, fekete szemében időnként fölparázs
lott az indulat. Tekintete nemcsak gátlásosságet és a mindennapi érintkezésben
való bízonytalanságot tükrözött, hanem a kiszolgáltatottságát is önnön érzel
meinek, a belsejében dúló viharoknak. Vonásai ettől kuszán egymásba torlód
tak, összekapaszkodtak, mint a nyesetlen fa ágai.

Mintha állandóan és fáradhatatlanul gyászolt volna. A tantestületben az a
hír járta, hogy fogadalmat tett, mert a vőlegénye elesett a fronton. Egyesek
tudni vélték, hogy apját gyászolja, akit elhurcoltak és megöltek a nyilasok. A
franciatanár, Zsendovszki szerint Vastagh Mária apáca volt, de amikor felosz
latták a rendeket, nem ment el plébániára házvezetőnőnek, hanem átképezte
magát történelemtanárnak. Zsendovszkinak igazán hihettek, jók az Információi.
Valamikor kultúrattaséként működött Svédországban, a mínísztéríumban is meg
maradt egy-két régi összeköttetése, és egy híres zenetudós lakik fölötte, akivel
hetente híreket cserél. A sok találgatás után végül is mindenki elfogadta Zsen
dovszki állítását. Pedig a valóságban Vastagh Máriának csupán annyi köze volt
a zárdához, hogy apja letartóztatása után anyjával az angolkisasszonyoknál
húzódtak meg, ott vészelték át az ostromot, apácának öltözve.

TÖRTÉNELEMÚRAI egy-egy látványos színházi előadáshoz hasonlítottak. Szí
nész módjára, drámai erővel idézte föl a tananyagot, sokszor egész társulatot
helyettesítve, Ha nagyon felhevült, az asztalon heverő retiküljéből rózsaszín ba
kelit-dobozkát halászott elő, és gyors mozdulattal, mintegy palástolva tettét, be
kapott egy tablettát. - A dilibogyó l - suttogta az osztály. Nem nyelte le mínd
járt. Fogaival apróra morzsolta, mint más a malátacukrot, addig forgatta szá
jában, amíg fehér pép nem lett belőle, s váratlanul, egy hirtelen lélegzetvé
tellel lecsúsztatta a torkán. Az osztály csodálta őt: - Hogy tudja ezt a kese
rűséget így megenni! Szeme se rebbent ettől a méregtől.

RÉGI, SÖTÉT BÉRHAzBAN laktak, egyszobás, alk6vos lakásban. A szoba
ablakai az utcára néztek, a konyháé az udvarra. A Suranyí utca keskeny, le
vegőtlen utca volt. A két oldalán sorakozó házak mintha mindig azon tanaked
tak volna, miképp dőlhetnének egyszer végleg össze. Az ablakok farkasszemet
néztek egymással, esténként pedig az ablakokba kikönyöklő emberek is. Az es
te meg a reggel szemre alig különbözött, mert a Nap sem felkelőben, sem el
menőben nem tért be hozzájuk, még villanásra se. Mária szünet nélkül égette
a villanyt. Annyira megszekta a mesterséges fényt, hogy idővel már kifejezetten
zavarta a napsugárzás. Kora tavasztól késő őszig napszemüveget hordott az ut
cán, védte szemét a természetestől. mely tűszúrásnyi fájdalmakkal hatolt be
léje, ha engedte.

Keveset beszélgettek. Anyja a hetven küszöbén járt, éppen hogy csak fu
totta erejéből a házímunkára, főzésre, mosásra, takarításra. Munka közben gyak-
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ran fogta el enyhe szédülés. Néha úgy érezte, vagy a padló szalad ki a lába
alól, vagy a két lába akar tőle megszabadulni. Le-lefeküdt félórákra. órákra,
hogy összeszedje magát, hogy folytatni tudja ott, ahol abbahagyta. Sem az ide
jéből, sem a kedvéből nem tellett beszélgetésre. Mária jól emlékezett rá, hogy
kislány korában rengeteg mondanívalójuk volt. Szerette hallgatni, hogyan is
merkedtek meg a szülei egymással. A nagyszülőknek szerény kis szatócsboltjuk
volt a Gyömbér utcában, anyja is ott segédkezett. Nem hozott sokat, de tisz
tességgel megéltek belőle. Egy forró, nyári délután tért be ide munka után az
apja görögdinnyét venni. S ebben a találkozásban már minden elhatároztatott:
áldozatos szerelrnük, házasságuk és ő, egyetlen lányuk, boldogságuk.

Hacsak tehette, minden este odabújt anyja mellé az ágyba, átkarolta a nya
kát, s mint valami rejtelmes, folytatólagos kalandtörténetet suttogta el, mit
csinált aznap, kit bántott meg és ki bántotta meg őt. Anyja ilyenkor figyelmez
tette, mit kellene jóvátennie holnap a ma elkövetett rosszból, hogyan kell fe
gyelmeznie magát, hogy uralkodni tudjon robbanékony természetén. Ezek a be
szélgetések hiányoztak neki. Igaz, hogy felnőtt nő, igaz, hogy -tanár, akinek
módjában áll levezetni indulatait, temperamentumát a nevelés és oktatás med
rébe terelni. Mégis: vágyott a meghittségre, a kítárulkozásra,

EGY REGGEL éppen indulni készült az iskolába. Már befejezték a reggelit.
Anyja a teáscsészéket törülgette, tányérokat rakott a mosogatóvájlmgba, a reg
geli maradékait szedte össze. Mária fölvette szürke lódenjét, egy kézmozdulat
tal hátrasimította hosszú, lobogó haját, egy pillanatra belenézett az. előszoba

tükörbe, és sietősen odaállt az anyja elé, hogyelköszönjön. Arcát begyakorlott
pózban kínálta csókra, mint minden reggel, emlékezete óta. De anyja most vá
ratlanul eltolta magától.

- Beszélnem kell veled, Marikám !
-- Tudja, mama, hogy mennem kell.
- Ülj le, kérlek.
- Történelem lesz a IV. c-ben.
- Egyszer legalább helyettesítenek téged is.
- Engem nem lehet.
Az öregasszony ráncos, májfoltos keze abroncsként szorult a karjára, felső

testével ránehezedett, már-már nekidőlt a- lányának, hogy maradásra kénysze
rítse. Súlyávallenyomta az egyik' konyhaszékre. Az erőkifejtéstől levegő után
kapkodott, kezét a melléhez szorította, háta meg-meghajolt, mint akit vesszőz

nek. Mária rémülten nézte. Megadta magát. Hallgatott.
Eltelt kis idő, amíg visszatért az anyja szabályos lélegzése. Akkor sem ült

le. Ott állt a lányával szemben, figyelte őt, hogyan érintik a szavai. Csöndesen,
nyugodtan beszélt.

- Sokáig nem szóltam neked. De egy percig se hidd, hogy nem tudtam
semmiről. 'I'udtam mindenről. Csak mindig bíztam abban, hogy észhez térsz.
Rájössz a tévedésedre. Nem a történelemóráidon, hanem az életben. Azt taní
tod, azt ismétled óráról órára, hogy nem a nagy emberek csinálják a történel
met. Nem a kivételes tettek határozzák meg. Az emberiség sorsa saját kezé
ben van. De közben igazolod, akár akarod, akár nem, hogy őket illeti hódolat.
Ök szabják a történelmet. Mint a görög istenek. Téged meg téveszt a látszat.
A gyakorlat. Pedig az élet most rossz úton jár, akárcsak magad ...

Mária közbevágott :
- Nem értem, mama, hová akar kilyukadni. Ezért kár volt feltartania.
- Ne menekül], Marikám. -agy érzem, folyton csak menekülsz. Nézz szem-

be végre magaddal. Ne hazudj, legalább önmagadnak ne. Különben félek, egye
dül maradsz. Ha apád köztünk lenne, talán beszélni tudna a fejeddel. Neki ta
lán elhinnéd, hogy rosszul élsz. Tavaly feladtad két kartársadat, mert Rákosi
vicceket meséltek a tanáriban ...
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Mária szemében harag gyulladt:
- Meg kell védeni a vezetőket. Nem szabad hagyni, hogy lejárassák a te-

kintélyüket,
_ Nem a személyeket kell védeni, hanem a jó ügyet.
Mária felugrott:
- Miket beszél! Én meggyőződésből teszem, amit teszek. Maga már nagyon

öreg, nem érti ezt.
- Mit nem értek? Zsendovszkit miértpal'aszoltad be az Igazgatónál. amiért

templomba jár? Hogy milyen pedagógus az olyan, aki a magánéletben vallásos,
az iskolában viszont a francia encíklopédistákat tanítja eredetiben?

- Tisztán kell látni, kiben mi lakozik. Ki mílyen kettősségben él.
- De ez az ő személyes dolga, lányom! Nem társadalmi esemény. Az em-

beri belátást, az ember saját felismeréseit nem tudod helyettesíteni semmivel.
Ami itt belül van, azt nem takaríthatja el kívülről jött segéderő. Hiszen így
igaz, mióta világ a világ: áz ember vagy önként választ meggyőződést, vagy a
megélhetéséért választatnak vele. Amit szabadon választ, amellett még titokban
is kitart, amit muszáíból, attól eláll az első adandó alkalommal.

Karnyújtásnyira voltak egymástól. Egymás tekintetében kutattak. Lesték az
arc apró rezdüléseit, a félresikló pillantásokat, az ajkak reszketését. Mária majd
nem a kiáltásig felemelte hangját:

- Maga akar nekem órát adni történelemből?
Az asszony lehorgasztott fejjel mondta:
- Nem ... Emberségből... féltelek ...
Mária igyekezett nyugodtabban folytatni:
- Nagyságra tanítottak. Maga is, apám is. Nagynak lenni, többnek lenni.

Ezt akarták, nem? Én a magam lehetőségei közt próbálok megfelelni. Ha kel
lett, áldozatot is tudtam hozni. Ezután is fogok, ha a szükségszerűség megkí
vánja.

- Miféle áldozatot, Marikám ? Miféle szükségszerűségből?

- Már nem is emlékszik? Amikor úgy láttam, itt a pillanat bizonyítani,
hogy nem riadok vissza semmilyen lemondástól, még önmagam ellenére sem.
Pedig százezer dollár nem csekélység.

Az asszony összecsapta a kezét:
- Te nem vagy tökéletes, édes lányom! Ezt nevezed áldozatnak? Akkor

könyörögtem életemben először neked, hogy ne utasítsd vissza. Az a pénz jár
neked. A nagybátyád apádtól is kölcsönzött pénzt, a többi testvéreitől is, mie
lőtt kivándorolt volna Amerikába. Halála után az ' örökség téged illet. Hiába
magyaráztam, hiába kérleltelek. Te nem, nem. Nem fogadtad el. Különb akartál
lenni minden áron. Közben az egész iskola rajtad nevetett. Az összeg felét fel
ajánlhattad volna az államnak, befizethetted volna tervkölcsönre. Használt vol
na mindenkinek. Ez pusztán gesztusnak volt nagy, de felesleges. Hidd el, Marl-
kám! Nasztaszja Filippovna, amint tűzbe hajítja Rogozsin pénzét... .

- Én fogadjam el egy kapitalistáét? Éppen én?
- Hátha az gyarapít minket! Itt élünk. ebben már míóta, ebben a siralom-

házban. Miért nem tudunk rendesebb otthonhoz jutni? Miért kell így élnünk,
állandóan villanyfényben, szemétszágú utcában? Lakást vehettél volna.

Mária nagyot sóhajtott:
- Ma mások is nehezebben élnek. Nem ehetjük meg előre a holnap már

aranytojást tojó tyúkot. Most még összébb kell húznunk magunkat, de a gye
rekeinknek sokkal jobb lesz.

-A te gyerekeidnek? Férjhez akarsz te menni egyáltalán? Itt volna al
ideje annak is. Maholnap vénlány maradsz. Szerelemre sohasem gondolsz? A te
korodban én már rég az apádé voltam.

Egészen elhalkult Mária hangja. Szemérmesen lesütötte szemét, krétafehér
arcát rózsaszín pír szfnezte be.
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- Tudja, mama, hogy nem állok le akárkivel.
- Mire vársz? Kire vársz?
- Majd csak megtalál valaki. Lehetek én még igazgatóné is. De ha lehet,

még ennél is több.
- De mílyen áron, Marikám? Milyen, áron?
Az öregasszony hirtelen megtántorodott. Egyik lábával igyekezett megtá

masztani magát, de a lába alig. engedelmeskedett. Úgy érezte, megfordul vele
a konyha, tótágast áll a kredenc, az asztal, a székek a levegőben lebegnek. Mária
odaugrott hozzá. Atölelte.

- Fejezzük be, anyám. Úgy sincs értelme.
Szédülésa nem enyhült. Mintha kiszáradt volna a vére, elsorvadt volna a

teste. Rázuhant a lányára. Mária bevonszolta a szebába és a díványra fektette.
Betakarta. Az anyja felnyitotta szemét, elmosolyodott és leheletfinoman suttogta:

- Siess, kislányom. Tudod, hogy .várnak.
Aznap már fel sem kelt. Késő estig feküdt kimerülten, mozdulatlanul, mint

aki halálos sebet kapott.

MARIA SEJTETTE, hogy van abban némi igazság, amit az anyja mondott,
de nem tudta megfogalmazni magának, hogy miben és mennyíben,

Úgy látszik, anyja megérezte, mícsoda titkos vágyak perzselik. Hogy ösztönei
kíméletlenül zsarolják, de nem enged nekík, Az eszményeibe volt szerelmes.
Plátóian, viszonzatlanul. Soha nagyobb odaadást. Ideálja a nagy ember volt,
a híresség, aki nemcsak a nők, hanem egy kollektíva, vagy akár az ország bál
ványa. Aki őt, a szerelmét is a köznapi dolgok fölé emelheti. Az egyszerű, por
szürke, kopott élet helyett az izgalmakat, az eseményeket kínálja, nemegyszer
tragédiába borulón.

Albumot vezetett honi hírességekről. Képeiket újságokból, képeslapokból vág
, ta ki s ragasztotta fel gondosan a kemény kartonoldalakra. Ott sorakoztak egy

más után kícsínosítva, fekete tussal húzott keretben: Rákosi, Révai, Méray Ti
bor, Aczél Tamás ... és a hosszú-hosszú sor végén az iskola igazgatója.

- Lehetnék én még miniszterasszony is - morfondírozott magában -, mi
ért ne? Tudok hatni az emberekre. Itt az iskolában bárki meggyőződhet róla.
Micsoda órákat adok! Megtanultam, hogyan kell lelkesedést szítani, szenvedélye
ket csiholni, fegyelmet tartani. És tisztelni a tekintélyt. Másokat a tekintély
tiszteletére ébreszteni. Kollektívában gondolkodom. A legfontosabb a történelem.
A mindent megújító fejlődés, a tökéletes megújhodás. Vannak, akik nem értik,
míre megy a harc, nem látják, hogy sikerekre csak akkor számíthatunk, ha
szembeszállunk az emberi gyöngeséggel, a családi tűzhely szentimentalizmusával.
Ha míndíg, mínden vonatkozásban az egészet nézzük. Persze, ahol az erdőt irt
ják, hogy helyére új fákat ültessenek, nem lehetnek tekintettel a törpefenyőkre.

A TANARIBAN Zsendovszkí sietett eléje. Lesegítette lódenjét, hangjában
őszinte aggódás bujkált:

- Mi törtérit magával? Ez még nem fordult elő a fordulat éve óta. Be se
telefonált.

- Anyám rosszul lett.
- Irénke felment a maga osztályába helyettesíteni.
Máriát szinte fojtogatta a Zsendovszkit körüllengő pacsuliszag. Francia köl

nit használt, a kartársnők szerint Monsieur Rochat-t. Allítólag minísztéríumi
összeköttetései révén szerzi. De az is. lehet, hogy a márkát Zsendovszki terjesz
ti, s valójában Fantázia I-el locsolja magát, amit itt vesz a sarki Háztartási
ban. Szereti, ha különcnek tartják, ha túlfinomnak, akiben talán még egy kis
gall vér is megsejthető. Máriát taszította sírnulékonysága, túlzott udvariassága,
az a megjátszott Montmartre-i bohémság, amivel ma már csak az operettszín
pad büszkélkedhet igazán. Emögött mind alakoskodást látott, takargatní valót.
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Zsendovszki fogasra akasztotta a. lódent, asztalához kísérte Máriát és leült
mellé, Mária a fiókjában kutatott, a következő óra tankönyvét kereste. Zsen
dovszki őszülő halántékát simogatta, aprókat köhintett, ráncokkal árkolt, de még
élénken kék szemét a- lányra meresztette. A tanári kíürült, A kollégák órára
mentek. Mária majdnem elnevette magát. - Mi lelte ezt a majmot? - gondolta
- Tisztára úgy viselkedik, mint egy kiöregedett bonviván.

- Hallgasson végig, Marika, Most nem kell sietnie órára. Nyugodtan be-
szélgethetünk,

- Ne legyen ilyen ünnepélyes. Mi beszélgetni valónk van nekünk?
- Tegnap volt két éve annak, hogy szegény feleségem meghalt. Esti magá-

nyomat zenetudós barátomrnal osztottam .meg, 'együtt emlékeztünk adrágára.
Olyan grasziőz volt, mint egy Iímoges-í porcelánfigura, az esze akár egy La
rousse-lexikon. Számomra ő volt a tökéletes nő. A szerelmünk olyan volt, mint
egy Géraldy-vers: "Van örömünk, van régi búnk I' mind a kettőnket egy csók
andalit, I s tulajdonképpen alig-alig I hasonlítunk."

- Ne ömlengjen. Mi közöm a maguk cukros szerelméhez?
- Emlékeztünk az öreg zenésszel. És képzelje, bevallotta tegnap este, hogy

titokban szerelmes volt a feleségembe. És a feleségem tudta. Hát nem tündéri?
Csak én nem sejtettem semmit. Jót nevettünk az egészen. Mondta is az öreg,
hogy pikáns francia szalonvígjátékba illó helyzet. De higgye el, nem irigyelném
tőle az asszonyt, csak élne, csak szeretni tudna, mon coeur ...

Mária tenyerével az asztal lapjára ütött:
- Térjünk a tárgyra, kollégám!
Zsendovszki arcvonásai megkeményedtek, de igyekezett továbbra is feszte

len maradni, könnyedén csevegní :
- Ha tudná, milyen nehéz egy másodikat találni. Meghánytuk-vetettük sor

somat ezzel a bolond muzsikussal. Férfiember az én koromban nem élhet egye
dűl. Azt mondta, meg kell nősülnöd, barátom! A te életedből hiányzik az asz
szony, aki a szívedet és az otthonodat rendben tartja. E':n magára gondoltam,
ma cherie ...

Máriában forrt a méreg, és tajtékot vetett:
- Nézze, először is ne epekedjen itt nekem franciául, mert úgysem értem.

De ha kell, németül én is tudok néhány válogatott kifejezést. Másodszor pe
dig, vegye tudomásul, hogy én nem akarok férjhez menni. Legkevésbé magá
hoz. És kikérem magamnak, hogy molesztáljon. Keressen magának szobacícust
másutt. A maga polgári ízlése, dekadens vágyai engem hidegen hagynak.

Zsendovszki öles termete míntha egy csapásra veszített volna méreteiből. Fe
je megbiccent, háta roppant egyet, dombhajlat keletkezett rajta, jól szabott ru
hájában rejtegetett poeakra mintha engedett volna térfogatából, és mintha kar
ja-lába is megrövidült volna kissé. Magabiztos fölénye átalakult kamaszos fé
lénkséggé. Gátlásosan tördelni kezdte a kezét, közismert bőbeszédűségéből most
csak egy sóhajra futotta:

- Mon Dieu ...
Mária megijedt a hirtelen változástól. Oh, ez nem egy öregedő bonviván, egy

kikopott hősszerelmes, hanem anyátlan férfi, akinek öl kell, hogy kisírhassa ma
gát. Ez fél az üres lakástól, a szótlan falaktól, a magányos reggeliktől. Ennek
páros esti sétákra, választékos vasárnapi ebédekre, egészségügyi szerelemre van
szüksége, valakire a szakácsnő és a nörsz között.

Zsendovszki behízelgő, nazálisra fogott tenorja elvesztette dallamát. Úgy szó
lalt meg, mint egy recsegő, javításra szoruló néprádió :

- Pedig milyen jó partner lenne magából ... Az édesanyja is nagyon idős ...
Mária latolgattá, mit is mondjon. Nem akarta még jobban megsérteni. Híre

mehet a dolognak. Amilyen mértéktelenül pletykás, még képes az iskolán kívül
is szellőztetni, hogyan bántam vele, amikor ő csak a támaszom szeretett volna
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lenni öreg anyám mellett. Olyan jó svádájú, hogyakételkedőket is meg tudja
győzni előbb-utóbb a maga ismét bizonyított lovagíasságáról, gáláns önteláldozá
sáról, mellyel egy házasságot álmodó fiatal nő és védtelen öreganyja segítségére
siet. Ki tudja, mit mond majd rólam? Mária hangot váltott:

- Nézze, Károly, hogy festene, hogy én, az ateista magához menjek? Hi
szen maga istenhivő. Én nem tudok kompromisszumok közt élni. Például temp
lomban sem akarok esküdni, maga meg nyilván el sem tudja képzelni másképp.
A gyerekeimet materialistának nevelném. Maga bizonyára istenfélőnek. Értse
meg, mi nem tudjuk összeegyeztetni az életünket.

Zsendovszki egy szempillantás alatt visszanyerte eredeti formáját. A háta
kiegyenesedett, arcizmai ellazultak és széles mosolyt rajzoltak a szája köré, sze
me kékje, mint nyári zápor után az ég kis darabja, méretei már-már többet
is mutattak a valóságosnál. Kihúzta magát, mint egy érettségiző diák, akitől

ezután már nem tudnak olyat kérdezni, amire ne volna készen felelete.
- Látja, ez már márlegelhető válasz, chére collégue. Ne felejtse el azon

ban, hogy fejlődés is van mindenkiben. Mindenki tart valahol és Úton van va
lahová. Az ateista is fejlődik, kivált, ha intelligens. Az is továbbgondolja magát.
Voltaire sem volt míndig ugyanaz a Voltaire. Hol istentagadó volt, hol isten
hivő, hol az egyházat gyalázta, hol az egyház ölét kereste. Az az egy azonban
biztos, hogy az embert míndig vádolta. Azt vallotta, hogy az ember, az ember
hibái, bűnei csúfolják meg minden eszményünket: a vallást, az egyházat, az
Istent, a házasságot ...

Mária bosszankodott:
- Nem kívánok magával világnézeti kérdésekről vitatkozni.
Zsendovszki úgy érezte, közeledik a célhoz:
- És a házasságban? Tartalmas kapcsolatunk lenne.
Mária kijátszotta utolsó kártyáját:
- És maga mít tud nekem nyújtani ? Ilyen piperkőc másodtanár akar maradni

élete végéig? Mit hozna a házasságba girondista nézetein és esti fohászain kivül?
Egyáltalán: kicsoda maga? Mit akar? Minek szemelt ki engem? Hiszen még az
igazgatóhelyettességig sem vitte fel!

Zsendovszki hirtelen felállt:
- Maga kis jakobinus! - sziszegte - Még jó, hogy nem hord magánál egy

törpe guillotine-t. - Ezzel sarkon fordult, és kisietett a szobából. Mária fejcsóválva
nézett utána. Kár volna a pengéért - gondolta, legyintett egyet és máris kitörölte
magából az egész beszélgetést. Bámulatosan tudott az emlékezetével bánni. Aminek
nem volt számára jelentősége, azt azonnal kigyomlálta belőle. Zsendovszki nem
jelentett többet, mint egy furcsa, kellemetlen ízt, amit ha már nem érzünk, el
is múlik,

ELÖSZE;DTE A következő óra tankönyvét. [egyzetfüzetét, és végigfutott a mai
történelemleckén. Mindent sikerült tárgyi élményként felidéznie magában: a kort,
a társadalmi viszonyokat, a jellegzetes fígurákat. Amikor elindult a III. b-be, nem
hogy Zsendovszkiról, önmagáról is tökéletesen megfeledkezett. Ahogy felért a
lépcsősor tetejére és jobbra fordult az emeleti folyosón, már Mária Terézia volt.

Fejét fölszegte, derekát kiegyenesítette, lépteit kimérte. A III. b. a folyosó végén
várt rá. Az egymást követő osztálytermekből az órakezdés izgatott moraja szűrő

dött ki. Valaki elkiáltotta magát: -r--' Jön! Oh, ez a balkáni modor. Hiába, nem ta
nultak meg disztingváltan viselkedni. Elszorult a torka. Ijedtében a szövegét me
morizálta: "Mindenektől elhagyatva, nincsen máshová folyamodnunk, mint a ma
gyarok hűségéhez, fegyveréhez és ősi erényéhez, amelybe minden bizalmunkat vet
jük ..." Ekkor még egy kiáltás ütötte meg a fülét: - A Mária!

Igen, ott a sarokban a bejárat. Simított egyet a ruháján, megköszörülte tor
kátés elszántan belépett a terembe. Egyszerre állt fel az egész osztály, majd inté
sére le is ült. Táskáját letette az asztalra, s a katedra elé állt, ahogy szokott. De
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hirtelenében nem jutott eszébe semmi. Csak állt, zavarodottan, a diákok vizsla te
kintetétől összepréselve. Mit is akart mondani? Hol is tartott? A fiúk összedugták
a fejüket:. Mi történt vele? Ilyen még nem volt! Biztos férjre akadt, KInevezték
igazgatónak - találgatták. - Lehet, hogy elhelyezik tanfelügyelőnek. Meghalt a
mamája.

Mária szégyellte magát. Megpróbált felü1kerekedni ezen az ismeretlen erőn,

amely megbénította. Szinte már kerékbe törte az emlékezetét, de csak ürességet
tapasztalt, visszhangtalan ürességet -magában, Aztán nagy erőfeszítéssel kínyögte ; '

- Ma elmarad a történelem ...

GYURKOVICS TIBOR VERSE

..4 másik élet

A másik élet -
mint a fák haja, .
mint a fák héja, fáj, ha leszakítod,
vizsgálod, téped, mint valami titkot 
a másik élet -
minden éjszaka
csak fáj, csak fáj, az álom alatt képek,
reálisak, örökké visszatérnek -
egy nadrágtartó, üres szemüveg,
ct másik arc, ajtó benyitva áll,
ki van véve a tokból,
a másik arc, a másik élet, a
földig lebontott fák haja,.
fák héja - fáj, ha beletépsz,
vél'es a fa, vérzik a kés,
a másik élet -
minden éjszaka
kifordított nyöszörgő bogarak
kapálóznak a mennyezet alatt,
kisfejű orvos tüdőt kalapál,
odahajol, visszhangot talál 
cl másik élet
nyöszörög, zihál, recseg
a tüdőfelület,

úszik a vízben valaki
[eiét időnként kiemeli,
szabályos ú'szó, szel, vág, halad
és süllyed,
kísfejű orvos, saját tüdejét
nem mentheti meg -
a másik élet
arc, szem, ápoló,
nadrágtartó, elmaradt kézfogó,
fojtogató kéz, egymást simogató
szerelmi kéz és elhatároló
mozdulatok
a másik élet -
kő, vas és trikó,
moziülés, tarka takaró,
eltávolodó

cigánylovak, kocognak a vasút
mellett
a másik élet
vérző lehelet
és behasítottkörömágy,
- ki tud szeretni?

ártalmatlanul,
oda se érve~

kereszt-szabadon,
a másik élet 
álom-aggódás, nyöszörgések
a lepedőn, örökké visszatérnek,
gyerek, nő, arcváz, lukszem, epedő

hit - sose hihető,

sose megnyugvó, sose áttekinthető

a másik élet -
borzalom, vaságy,
beszakitott körömágy,
kifele fordított kabát,
fejetlen próba-babák,
üres egyenruhák
a másik: élet -
csupa ragaszkodás,
véraláfutás,
kórházi befőtt.

örökös arcú nők,

a másik élet -
csupa borzalom,
nem elragadom - elragadtatom,
extázis egy, extázis kettő,

fa, fa, kivájt fateknő,

fáj a fa, fáj a kivájása,
fáj a héja, fáj a fája,
fáj a haja, lángolása,
elkészítése, szél-szakadása,
fáj a fa, a hasadása,
egymás földarabolása
a másik élet -
cl kereszt fája..
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EMLÉKEZTETŐ EMLÉKEZÉS
Írta DÉNES GIZELLA

Visszahozhatatlan évtizedek távolságából, mégis tapinthatóan közeli múltunk
mélyéból életteljesen és erőfeljesen él emlékezetünkben három magyar írónőnk:

Bohuniczky Szefi, a novellista, Molnár Kata, a regényíró és Török Sophie, a költő.

Élnek és emlékeztetnek mindnyájunkat, akik ismertük és szerettük őket, de érdemes
szellemi vagyonuk: könyveik, cikkeik, alkotásaik egyenkint vagy külön-külön a
mai olvasót is megkapják. ismerkedésre kényszerítik.

E "szellemiel.éző" sorainkban megvalljuk. hogy voltaképpen a tőlük kapott
egykori kritikákkal vette kezdetét ísmeretségünk, míg az ismeretségból jópajtás
ság, megbecsülő barátság melegedett, ,hosszú vallomások, tervek kíséretében, hol
Bohuniczky Szefi vidéki kúriák hangulatát idéző hűvösvölgyi, sűrű fák között meg
búvó kis lakásán, hol Molnár Kata Múzeum-kertre néző szobáiban, hol Török
Sophíe könyvekkel zsúfolt Reviczky utcai költőbirodalmában.a sápadt kezű, nagyon
szelíd, mégis vesékig ható pillantású Babits Mihály közelében, ahol mindlg alá
zatos, ifjú tanítványként mutatkozott.

Bohuniczky Szefivel nem a betűrend, hanem a kortörténet szerínt kezdjük a
sort, arra a hálás, tisztelgő látogatásunkra emlékezve, amikor is a Nyugatban meg
jelent bírálatát kívántuk megköszönni. Akkori nagy ifjúságunkban kissé félve ke
restük rejtett házát, de csendülő nevetésére felvidámodtunk, hiszen nem mogorva
"kritikus" bírálóval találkoztunk, hanem sugár és sudár, vidám fiatalasszonnyal.
Nyaka karcsú, homloka magas, szürke szemei nyíltak, akár a rnezők. Láttam, ő

is szembenéz, aztán hirtelen jobbról-balról arconcsókol.
- Tetszik, hogy nem fested az arcod, mégis remek a bőröd! Jópajtások leszünk,

mert én is falusi, sőt dunántúli vagyok!
A szóra: "Dunántúl", akár tőről összehajló ágak, vérségig melegedtünk,

Nem volt hát véletlen, de természetes, hogy Dunántúlunk kedves völgyeit Ba
konytól Mecsekig fölemlegettük s velük Berzsenyit és Vörösmartyt, a Kisfaludyakat,
Cholnoky Viktorokat és nagy mesélőnket Jókait a jópajtások módián.

E. jópajtásságban sokszor beszélgettünk családjáról, érzelmeiről, házasságáról,
mindenekfelett irodalmi terveiről, véleményt nyílvánítva írókról, írónőkről, főleg

kortársakról, leginkább és természetesen Schöpflín Aladárról, a korszak nagy író
nevelőjéről, a fiatal tehetségek megsegítőjéről s a Nyugat-beli írótársakról. Kisebb
nagyobb sóhajtások közben bevallotta, hogy legszívesebben novellát ír, olyant, ami
majdnem cikk, mindig friss és nem fáraszt, mint egy nehezen összekomponált
regény. Egy akkor föltűnt regényírónőről gyorsan azt is közbeszúrta, hogy "Aladár
azaz a nagy kritikus kegyéért" felesége után hordozza a cekkert a csarnokba.

Elmondta, hogy Zalában, ősi hétszilvafások utódjaként született. Veszprémben
tanult, ahol sokszor kereste és rettegve nézegette a városkapukat, ahova Szent
István kifüggesztette a lázadó Koppány úr négyfelé vágott testét, ahol megvakít
tatta Vazult ... - "De hogy ezekről írjak. én is,' én oda soha nem fogok eljutni
sóhajtotta többször. - Helyette inkább a kedves Katalia kolostort kerestem, ahol
Gizella királyné hímezett, miközben tizenkét asszony tartotta a nehéz palástot. Azt,
hogy Veszprém a »kírályné városa», külön büszkeséggel őriztem, s vele és általa
azt a kedves rigmusos versikét, melyet a gobelinkép alatt tanultam. Álmomban is
fel-felmondom: hiszen gyermekkoromat jelentette. Hát el is mondom, mert aligha
hallhattad, legalábbis így:'

Veszprém a királyné városa,
Királynét szolgált itt nemes falvak népe.
Szentkirály-szabadi, szentgáli vadászok
Elkísérték útján, ha erre tanyázott.

De nemcsak a versike, a történelem is följegyezte Veszprém nevezetességét. Másik
történelmi végletem, hogy a Bakony-múzeum után legszívesebben a székesegyház
kriptasorát keresem fel, benne a város egykori fejlesztőjének, Márton püspöknek
Attila fejedelemre emlékeztető sírjával."

Halála időpontjában egy balatonkörnyéki kutató tanulmányút alatt a kitűnő

Horváth József történész-pappal találkoztam, aki elmondta, hogy "Bohuniczky
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Szefi, a Vigilia .munkatársa, Vazul-emlékek után kutat". Pontosan negyven esz
tendővel egykori sóhajtása után, - életéri végigkísértő, meg nem valósított terv
sürgetésére!

A hivatalos feljegyzés elmondja róla, hogyj.Baumgarten-díjas, Nyugathoz tar
tozó novellista, a szegény parasztok világa érdekli". Am Bohuniczky Szefit még
sem sorolhatjuk a falukutatók táborába, hiszen az ő szegényparasztjai nem nyo
morban elvesző, megmentesre szoruló sínylődők, hanem derűs, szeretnivaló dolgo
zók, akik szeretik szegénységüket is és ebben a szegénységben otthonukban, lel
kükben megbékéltek.

- "Nem kívánjuk mink az uraság kincseit, gazdagságát" - miként szavaikban
is kifejezi: - "Mert lehet a világ akármilyen szép, nekünk csak a mi tanyánk
határa szép benne, ezt hagyják meg minekünk!"

Azt a bűbájos, szerénységben is előkelő és csodálnivaló paraszti világot, melyet
az annyi gonddal egybegyűjtött skanzenekben Zala és Vas tájai tárnak ma elénk,
évszázadokon keresztül őrzött, nemesített otthonokban, dallal, színnel, kemény ke
zekben is lágy vonalakkal megörökített formákban őrzik Bohuniczky Szefi szegény
parasztjaí, amilyenekkel kisnemesi világában találkozhatott ... A "megejtett béres
lányok" sorsát egészen váratlanul nem a jogos felháborodás mérgével nézi, hanem
asszonyszemmel is, az érem másik oldaláról, amiként ragyogó napsütésben, izzó
mezőben történő jelenetében bemutatja. Itt ugyanis a szép marokszedő lány a
benne égő hatalom parancsára a maga akaratából indul a hozzá hasonlóan szép
és fiatal intéző úrhoz "egy életre szóló szógálatra, mindhaláltg, vagy ameddig
akarja! Csakhogy szeressen és szerethessem!"

Hogy ezek a novellák s bennük a parasztként élő kisnemesi családok közelében
igényesedő földmívelő nemzetségek sorsát rajzoló Bohuniczky Szefi mégis tele volt
szocíálís érzéssel, azt témaköre iránti szeretete igazolja. Az az alázatos, magától
való emberség, mely hitvallásként sugárzik Firenzei emlékek című novella-tanul
mányából, egyik legkésőbbi, így korunkban élő irásából is ...

A koszorúba közvetlen közelségben Szefihez a másik Nyugat-beli munkatár
sat kell ál1ítanom, az annyira vonzó, költőnek is tiszteletre méltó Török Sophie-t,
aki ifjúságában gyönyörű szőke hajával, gyöngéd és meleg női alkat, ibolyakék
szemekkel, bárha kritikájában kemény és tárgyilagos. A Nyugatban annyi figye
lemmel és szeretettel fogadott egykori könyveim közül az elsőről, a feltűnőröl

(Fehér torony) ő, az akkor már neves költő ítélkezett. így kettős örömmel és iz
galommal fogadtam a meghívást a csöndes Reviczky utcai meleg otthonába, ami
kor is Babits Mihály "kedves földiv-nek nevezett, meg "gyöngyvirágos Mecsekem
kisasszooyá"-nak, akiről "az én Sophie-m annyi melegséggel adott beszámolót, hogy
magam is kedvet kaptam az olvasásához". Nem mondhattam akkor, hogy számta
lanszor elolvasott dicsérő bírálata, benne az elismerő megállapítás, hogy "táj- és
helyrajzi képei, falutársadalmi meglátásai, köztük a magányos papi lélek sóhajos
szomorkássága maradandó alkotás és nehezen elképzelhető, hogy nem öregedő plébá
nos, de ifjú szeminarísta alkotta", egyaránt kiröppent agyamból, szívemből s elragad
tatásomból is, és nemcsak kritikusomat hallgattam, hanem a Mestert, akinek verseit
hangosan szavalgattam ifjúságomban, a magamkorúakkal egyidőben. Otthonuk
ban Sophie mindig teával kínált, mert "Mihálynak abból sohasem elég és Ildikó
nak is sokat fáj a torka ..." - Gondosság és szolgálat - gondoltam felőle meleg
gyöngédséggel, amikor is mindig a magam otthonáról, akkoriban megjelent egyik
cíkkemről, melyben "subalpin Hegyhát"-nak neveztem a mecsekí parókia táját,
fehér templomtornyunkról vallatott, azzal a tervvel, hogy ,,- egyszer Míhállyal
odalátogatunk. jó lenne neki is, ugye?" Náluk találkoztam öregek és fiatalok kö
zött az ifjú Szabó Lőrinccel is, aki annyira hasonlított a Pécsről akkortájt "arri
vált" Surányi Miklósra, hogy elképedve Mesternek neveztem... Mire Szabó Lőrinc

elnézően mosolygott, mondván:
- Nem, szaktársnő, nem én vagyok a Suranyí Miklós, csak a Lőrinc, még

költőnek is deák és nem szabó mesterségben sem ...
Költő volt, - a legszebb emlékét különben, az évtizedek alatt Mesterré emel

kedett Szabó Lőrinc utolsó verseskötetét (A huszonhatodik év) 1957-ben kaptam
ajándékul Babitsra és Sophíe-ra emlékezve, benne a feledhetetlen verssel :

Ha véletlen itt jártok valaha fejfánál áll-e a két rózsafa:
szellőfriss lányok, sugárszemú nők virágok, lepkék és kis zümmőgők

s megálltok egy percre e sír előtt társaságára kellett bíznom őt,

nem tudom, lesz-e még dísze s hogy a a Kedvest: ez a végső otthona.
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Az ünnepi látogatások alatt sokszor maradtunk kettesben Sophia-val, aki moz
dulataiban, halk nevetésében mindig csöndes és szerény Tanner Ilonkának mutat
kozott és Sophie, az igazi Török Zsófia, Kazinczy okos, de hűvösen előkelő "asz
szonytelcsége" mint választott ideál magára hagyta, tovasuhant tőle és belőle,

bárha magasra tűzött haját átsimítva, mindegyre homlokát támasztgatta, idézvén
legmélyebbről fakadt verssorát: "Itt mélyen a homlokom mögött egy ideg folyton
csak Rád figyel!"

Öket - mindkettőjüket - nemcsak dunántúlinak. de egyenesen töldijeimnek
érezhettem Mihály mester kedveskedő biztatása után, s a Halálfiai, aBaranyához
közeli Szekszárd táji és társadalmi közösségét prózában is az eposz magasságába
idézett alkotása nyomán [óbarátoknak, rokonoknak. Ilorika-Sophíe gyakran emle
gette Budát,' a Tanner-ősök táját, Mihály mester pedig Szekszárd bájos remete
kápolnáját, a Bartinát, Kölesd és Tolna táj át, Sióval, Koppánnyal, Dunával, Ka
possal öntözött gazdag rétjeivel és édesnek nevezett szőlőskertjeivel. Templomo
kat is emlegettek: a költőfeleség a közeli Krisztus király kápolnáját és az eszter
gomi főtemplomot, Kiss György gyönyörű magyar szentjeivel.

Már pályakezdésében. amikor Tanner Ilonka helyett Török Sophie lett - kissé
előkelő és hűvös, szobormerev és főleg idegen ahhoz az édes, alázatos s apródi
Tanner Ilonkához, amilyennek a költőfejedelem Mihály megismerte és megsze
rette, és akivel emelkedni kívánt, elkerülve a látszatot is, hogy annak segítsége
emeli, nyitja előtte az érvényesülés kapuját. Mindezen problémázásának, benső

harcainak leghűbb tükörképe különben a Nyugatban megjelent emlékezetes Majthé
nyi Flóra-tanu1mány, majdnem hasonló témakörből: a költőfeleség, aki nem akar
kisebb lenni uránál, méltóvá kiván emelkedni, mérkőzni és meghódoltatut ...
Prózai írásai között itt nőtt mesterré, mintapéldáját alkotva az arckép-irodalom
nak ... Ez a tanulmány tette, hogy megjelenése után külön vizitre indultam hozzá,
amikor csak ketten voltunk együtt, én beszéltem és ő hallgatott. Hallgatta vallo
másaimat Majthényí Flóráról, akit gyermekkorom óta ismertem, de csak általa
fedeztem fel. Úgy volt ugyanis, hogy anyánk halála után nagybátyám parókiájára
kerültünk öcsémmel egy nyárban, ahol vörös bársonyba kötött könyvet kaptam
szórakozásul nagybátyánktól.

- Nem mcsekönyv ez, de csak olvasd, ha esik az eső és nem mehettek ját
szani se az erdőbe, se a rétekre.

A vörös bársony igen tetszett, meg a címlap rajta: Patrona Hungariae, meg
hogy Emlékalbum, és sok a kép benne, katonák, papok, fátyolos asszonyok, koro
nás leányok, köztük egy szőke hajú szép leánnyal, alatta a nevet láttam: Majthényi
Flóra! A név fölött apró betűs sorokat böngésztem egy sírról, ahol ő "dalolt".
Üjabb évtized után már elolvastam, felértettem, hogy Rudolf királyfi Emlékal
buma gyermekkorom vonzó emlékkönyve, és a szőke hajú lány költönö is, amiért
többször külön is megnéztem. Soha úgy nem csuktam be a könyvet, hogy újból
és újból meg ne nézzem. Nem a verséért. igazán nem, mert az nagyon szomorú
volt, tíz év után is. Inkább a sűrű szőke hajáért. Később, újabb tíz év után
már itt-ott olvashattam egy-egy novella, cikk alatt, felett a nevem két betűjét:

D. G., amikor is nagybátyám sóhajtására kellett figyelnem:
- Nézheted, olvashatod, amit megkezdtél. de ha folytatod, nem kerülöd el

Majthényi Flóra sorsát. Ott fogsz kéregetni az Irgalmas barátok templomának
lépcsőjén, mert érdemes munka helyett a kancsal egeket bámulod!

Nagybátyánk ugyanis mindent elkövetett, nehogy "íróféle" legyek: szerkesz
tőségekbe, kiadókhoz írt, adják vissza kézirataimat; "ne bolondítsák ezt a lányt,
mert én még ismertem Maithényí Flórát, akiről azt írták, hogy szép, meg gaz
dag, meg híres is volt, de láttam ott az Irgalmas. barátok templomának lépcsőin

a teknősbékával, mivel reumás vagyok és évenként a Császárban kell kúráz
nom. És nem akarom megérni, hogy ezt a lányt Nagytéténynél fogják ki a Du
nából irodalmi tervek áldozataként ..."

Míg feltüzesedve, fel-felnevetve vallottam, Ilonka a felnyitott Nyugatot Ia
pozgatta, benne Majthényi Flóra lelki portréjával.

- Bizony magamat éreztem én ebben, te DF:GJ!:, csak magamat egészen,
ahogy adatott .számomra. És nekem még sokkal nehezebb, hidd meg, mint Fló
'Fának, mert ő volt olyan tehetséges, mint az ura - Tóth Kálmán - volt!

Utána homlokához, ahhoz az ideghez kapott és gyötrötten sóhajtott:
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- De te, te ne féÍj tőle, DÉGÉ. Hiszen nem vagy költőfeleség és ne bánd,
hogy egyedul vagy, csak magadnoz keH ígazodnod es a hajad IS fekete, nem
ilyen íagy szöke, mint az enyem ...

Itt tudtam, hogy gyenge t akart mondani, hiszen szőkeségét figyelve nem a
kender fenersege csítlámrott meíyeben, mint Szeti lengyel testvéreíoen, de arany
és rez csillámlott Iíonxa-Sopníe hajrengetegeben s finom karcsuságában egy
hercegnő acetessága is megcsutant. liajunk színeben gyorsan megnyugodtunk és
el is lelejtettük akkori diadalmas írjuságunkban. O maradt két nevvel, Tanner
Ilonka és Török Sophie, a körtoteleseg, magam négy betűmmel csak magányo
san, de vidáman az úton, melytol nem riaszthatott el sem intelem, se jótanács.

. .. Tíz évvel később, a novellista .Szefí és a költő Sophie után "ösmerked
tünk" össze Molnár Katával, a regényíróval. ugyancsak egy könyvkritika után.
Egy olyan könyv után, melynek értékelését, a hősnő belső megvilágítását és.
benne az írói szándékot látta meg s ez a bírálat biztosította a könyv sikerét.
Mert a könyvet minden ízében legbensőbb munkámnak tarthattam, több más,
kisebb-nagyobb, érdemesebb és érdemtelenebb "alkotás" között, Valahogy szívem
gyermekének éreztem, hősnőmmel együtt élve, szenvedve, megértve és felment
ve. 0, Molnár Kata, ezeket írta szó szerint: "Ez a hősnő, a kis Anjou Mária;
aki egy időben koronás királya volt Magyarországnak, méghozzá Nagy Lajos
király három tengeres országának, úgy lebeg, hajlik, retteg, mint egy alázatos.
kis pásztorlány abban a feszes, gyönyörű ruhában, amit - reá adnak a koronázá
sakor és ahogy azt a kitűnő Róna Emmy annyi lelkességgel a könyvre rajzolta.
Mert ez a címlap egy reneszánsz álomkép: aranyban és vörösben. sápadtan és
tehetetlenül Máriát ábrázolja s ezt a benső tehetetlenséget lélegzetelállítóan tár
ja fel a könyv álmodója, D. G. Egy álomalakot keltett életre, akiben megful
lasztották a gyermeket és az asszonyt is már tizenkét éves korában, amikor
gyönge, karcsú kis testét beleszorították a királyruhába. Szinte hallani, hogy
cseppenként dermed vére, talán hullik is, akár a kegyetlen Báthory Erzsébet
kis béreslányaiból, mikor feredőt kívánt a nevezetes asszonyság."

Mert a kritika megértette szándékomat, egyben mindenért kárpótolt is ...
Azért a két keserves esztendőért is, amellyel a megjelenésre várakoznom kellett.
Ugyanis könyvemet, szívemnek legkedvesebbjét (KisasszonykirálY) 1934-ben fo
gadta el és szerződte le az Új Idők Kíadóvállalat, amikor is Gulácsy Irén már
írni kezdte Nagy Lajos király nagy regényét, jelezvén a nevezetes, sekszpirien
tragikus, vérbeli krimi történésű Asszonykirályok című folytatását. Egyetlen s
védett pozícióm maradt a várakozáshoz munkám címe, mert az enyémet így
szerződték le és ahhoz való jogomat nem vonhatták vissza. Annál is inkább,
mert Róna Emmy az elfogadás idején, mint - mondta, "nyomban és falva ol
vasta, megalkotván hozzá a királyruhában reszkető tizenkét éves Anjou herceg
nőt". Magam később, a Jezabel megjelenésekor rnélyen sajnáltam szegény Kot
romanics Erzsébetet, Nagy Lajos feleségét, korának legszebb magyar asszonyát,
ahogy hívei emlegették, a SIatka Máját, az aranybabát, a gyönyörű Bozicát,
akit a legnagyobb Anjou mindhalálig szeretett, kemény akaratú anyja ellenére,
aki ugyancsak Erzsébet volt, ám magát míndíg rangosabbnak hirdette, hiszen
a feltörő lengyel Lokietek családot képviselte Európa kapujában. Ami minden
nél nagyobb kiváltságot jelentett számára: négy gyermek között két fiú is vá
rakozott az Anjou-családban, a nápolyi és a: magyar trón örököseként. Bozícá
nak, a száműzetésbe menekült bosnyák hercegnőnek viszont csak két lány ju
tott. De ezért az osztályrészért. féltékeny nagyratörésért kapott a lengyel élet
egy szentet Hedvigben, s a magyar trón a kis tizenkét esztendős Máriát anyja
hívei, a fejedelmi vagyonú Horváthy urak segítségével. A szép Bozicát a Hor
váthy urak viszont Növigrádban megfojtották. Mint a hagyomány és a horvát
legenda jelzi: ez a fojtogatás nem politikából, csupán végzetes szerelemféltésben
következett el, miután a szép Slatka Maja, az Aranybaba. többre tartotta Anjou
Lajost Stevo hercegnél. a lázadó pusztításba kezdő és annak lángjaiban elvesző

Horváthy Istvánnál. Molnár Kata feledhetetlen és barátságkötő kritikája termé
szetesen mindezt nem érintette, csak a szörnyűségek között vergődő leánygyer
mekre figyelt, amilyen lehetett s amilyennek éreztem.

Vele akár vérbeli testvérek is lehettünk volna, fekete szemünknél, hajunk
nál fogva is. Bár német-magyar családi összetétele ellenére Kata álmatag, csak
ném olajos fényű, mély ragyogású szemeivel, simára fésült és kefélt hajának
feltúzésével, igen karcsú ujjú kezeivel, mindig igen mozgékony vállaival, lépé
seinek táncra hajló lendületével olasz ősökre emlékeztetett, és vajmi kevés fi-
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zikális közösséget érezhettem vele a magam magyar és délszláv rokonságában,
bár egész nyomdát foglalkoztató, több kötetnyi "regénytémát" kaphattam velük
örökségbe. .. amiről többször vallomásóztunk a Múzeum utcai nagy családi la
kásban, az utcában egymást érő fák koronáira pillantva tavaszi virulástól őszi

Iombhullásíg, akár havasan avagy virágosan néztük is.
Ez a lakás különben Molnár Kata édesanyjáé volt, aki zongorát tanított a

házban, kedves karcsú, kicsinyasszonyként, míg Kata fiai játszadoztak körülöt
tünk. Jó anya, nemcsak szelíd, szorgalmas zongoratanárnő volt, amikor urát,
Kata apját elvesztette. Az ő életük ismeretében alkotta meg Kata első, döntő

erejű Égnek a mécsek című munkáját, a Dunántúl "színeit és éveit" ahogy
Schöpflin Aladár, a kritikus nevezte s ahogy azt Benedek Marcell a Dante
Könyvkiadó irányító, vezető lektoraként ajánlotta kiadásra, együttesen megálla
pítva, hogy Kaffka Margit után a korabeli írónők között "rangelsőnek nevez
hető". Ezt a könyvét Kata viszonzásul adta az enyémért ezekkel a szavakkal:
"A Dunántúl ízeit bemutató D. G.-nek szeretettel a magam Dunántúlját".

Bár az ő Dunántúljában lankás mezők, szelíd dombok, sűrű rétek jelent
keznek, hiszen Nagykanizsa tájában született és nevelődött, azoknak az erdők

nek közelében, ahol legelőször nyílik a hóvirág és legtovább virít az édesillatú
ciklámen. Az ő színei és évei között, az ő Dunántúljában zenedélutánokat tar
tottak családi összejövetelek közben erdészek és tanárok, papok és kézmívesek,
és nem cigányzenés, magukat pusztító úri murikat . .. Sehol lázítás avagy lá
zadás, tiszaeszlári és tiszazugi drámák: a táj és a benne élők adottsága szerint.
Szinte oldalról oldalra emelkedik a benső dráma, a családi összeomlás esemé
nyeit figyelve, ám ha itt is, ott is felcsendül a kétségbeesés hangja, puskagolyó
nélkül csöndes munkába kezdenek a hősök, rnínt Freyde Ferenc fóerdész úr,
aki tündöklésre következő összeomlása után kalauzzá lesz a meginduló kanizsai
vonalon, ami akkortájt leginkább Kaposvárra járt, miként az egykori nóta is
mondta.

Asszonyalakjai is ennek a névtelen, csöndes, békés munkának a követői,

amiként a táj élete irányítja. Az ő hősnője özvegységben, magányosságban "meg
indul a maga útján, amely a munka útja lett számára, aztán a megnyugvásé
lett és a hité, hogy mindezt így érdemes ..." E mondatáért új és új kiadást
érdemel Molnár Kata 1937-ben megjelent első, de döntő fontosságú regénye,
mely az új alkotások özönében is Kaffka Margitnál folytatódott. Későbbi, Nyu
gatban, Napkeletben megjelent novellát, tanulmányai és regényei is maradék
talanul emelkednek, hiszen munkáit többször és többször javítgatta, befejezte, új
rakezdte, mint a bájjal és ritmussal teli, feledhetetlen Nyári közjátékot, a Man
darinkalapig és a Pipere Princesszig. Együttléteink között nevetéssel és köny
nyekkel telien meleg az a szelíd délután, amikor "hazai" szilvával nyitottam be
hozzá. Az ablaknál ülve találtam, sápadt arcából kicsillanó nagy fekete szemei
váratlanul átfényesedtek és fojtott, csaknem fulladó nevetéssel verégette vál
lamat:

- Van ebédmaradék: sajtos makaróni, és még emlegettünk is, hogy meny
nyire dicsérnéd . .. De megmelegítjük, kár, hogy levesünk nem maradt.

Mire törékenyre hajlott, de töretlenül fekete hajú mamácskaja már föl
emelkedett.

- Mert makarónihoz mindig kell paradicsom, mártásnak avagy levesnek, és
mert a cicára is kell gondolni, az is lesz még az ebédhez.

Am tiltakozásul magasra tartottam "hazaimat" :
- Semmi se kell, halljátok, semmi, hiszen mondom, szil vát hoztam, az én

fehér tornyom mellől, a Höchstell-ről küldték!
Akkor már asztalra került az aranyhúsú, hamvas-kék csemege, mire Kata

fölkelt, lendületes lépteivel rózsásbarna, fényeshátú kenyeret emelt fel a tála
lóról s rekedtesen felnevetve, arcához szorítva csóket lehelt rá, míg szegni kezdte:

- Úgy vedd - mondta hálával, örömmel telítetten -, úgy vedd, hogy ez
Pest legjobb kenyere, a Váci utcai Rutherschmiedtéké, s bár kenyeret kapni
ugye nehéz napjainban, mert háború van a "Nagy Vezér" jóvoltából, de Minka
mama, vagyis a legkisebbik Moll kisasszony, aki özvegyen fiaival vezeti a pék
séget s akit én kereszteltem el Minkának, a bájos delizsánszének után hogy
"Schöne Minka, ich muss scheiden ...", ő nem feledkezik el rólunk s küldi kül
di Karcsi fíával a míndennapít, ~s én a szilvához is eszem kenveret még' ebéd
után is! . ,
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- Kenyérrel - mondta csöndesebben, meleg mosollyal -,- kenyérrel, ked
ves kolléganő - hiszen én is dunántúli vagyok és a templomokat én is szere
tem, akár fehér a tornyuk, akár nem. Hiszen az Élet kenyerét is ott osztják
szeretettel, mire mi könnyen vethetjük Reá a gondokat!

- Egyházközségileg mi a Ferencesekhez tartoznánk, de engem nem a hiva
tali szabály visz oda, hanem a Poverello, vagyis a szegények szentje, s ez sem
azért van, mert nem a gazdagok közé tartoznék. Egyes-egyedül azért, mert O
énekelni tanította a lelkeket: a madarakat meg a fákat is, ugye?! Ezenkívül
békét hirdetett a gyűlölködésben és jóságot a gonoszságban. Ezenkívül pedig
ott találom egyházközségileg megverhetetlen népszerűségben Pádua bölcs világ
hírességát. Ot sem az anyagíakért, kedveském, bárha megismételhetern interjú
mat: az sem a gazdagságért történnék! De - és itt mindig fojtott, torok mé
Iyéből forrva feltörő hangja zokogást és nevetést keverve csaknem kiáltássá
csattant - szívek dobognak körülöttem ugye! Anyámé meg a fiaimé, hát van
miért és kikért esedeznem. De tudom, hogy ott mindíg az Úrra vetik a gondo
kat, hát a legkevesebb, hogy protekciójukat kérjem, miközben magam is éne
kelek csukott ajakkal is!

TOLDALAGI PÁL VERSEI

..4 legjobbRa" t.lálo ..

Nemcsak a mában, az emberiségnek
egész történetében élek én,
az évezredes sírkamrák, a tárgyak,
az összeragasztott sok 6s-edény,

az énekek éneke és a baljós
kréta-szigeti labirintusok,
a szelid Jézus, a példabeszédek,
a véres csaták, és amit tudok

királyi hitszegésr61, szeretőkr6l,

törvénykönyvekről, úgy vesznek körül,
hogy legjobbnak találom, ha az embe,'
az embertársain megkönyörül,

úgy veszi 6ket, ahogy összeálltak,
az egyik félig ember, félig állat,
a másik szent, aki másoknak adja
magát, magától mindent megtagadva.

Tovább is "etteR

Együtt vagyunk ketten tovább,
hiába volt, hogy eltemettek,
tovább szeretsz az életen
túl és én is tovább szeretlek.

Védelmezel, nagyon er6s
€rődítménynél is erősebb,

irányitasz, hog·y hol legyen,
ahol veszély nélkül kikössek,

fogva tartasz és szabadon
hagysz engem. Ez az ellentmondás
csak látszólagos: készen állsz
helyrehozni, amit elront más,

összerakod, mit szétszedek,
ha győzök, sose harsonázol,
de láthatatlanul kilépsz
a halottak nagy táborából.

Fehete hátrány

Allnak és a szemük se rebben,
mikor halálra ítéltetnek.
Milyen anyagból vannak? mennyi
része van még az értelemnek

bennük? Régen elveszítették
a befogadás képességét.
Gyermekek voltak l5k is, aztán
az évek őket kicserélték,

lciirtottak belőlük mindent,
ami valamit még megérne,
a bels6 mozgásuk hiányát
nem mutatja meg semmi mérce,

pedig a semmihez jutottak,
l~egyetlen, gyilkos tettek árán.
Fekete minden körülöttük,
sötét, sötét fekete kátrány.
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NAPLÓ

EGYHÁZI MUNlíAÜGYI nÖNTŐBIZOTTSÁG?

Egyházmegyei bíróságaink előtt gyakorlatilag nem folynak munkaügyí pe
rek. Kevesen vannak az olyanok is, akik egyházi alkalmazott létükre állami bí
rósághoz fordulnak jogorvoslatért munkaügyben. Mégis, gyakran hallani vitákat,
panaszokat a szabadnap, az évi szabadság, vagy az egyes munkakörökhöz tar
tozó feladatok bizonytalansága miatt. A kántorok, sekrestyések és munkaadóik
még rögzíthetik munkaszerződésben főbb jogaikat és kötelességeiket, de a papok
munkaviszonya a tökéletes önfeláldozás megkövetélésétől a legszélsőségesebb Pa
tó Pál-i nemtörődömségig minden árnyalatot lehetővé tesz. Ezért érdemel fi
gyelmet az Új Ember rövid híradása (1975. március 23.) a Salzburgi Főegyház

rnegye új törvénykönyvéről, mely a papi munka jogi szabályozását és érdekvé
delmi rendjét tartalmazza.

Ausztriában, de az NSZK-ban is azért szükségesek az ilyen egyházi ren
delkezések, mert az általános munkajogí törvények zöme az egyházakra nem ér
vényes (vö.: Knut Walf, Fül' ein kirchliches Dienstrecht, Diakonia 1975. I. 31
41.). Ez az állapot még az -egyhází kiváltságok emlékét őrzi, és az illető orszá
gok többi dolgozójához képest szociálisan rendkívül bizonytalan helyzetben tart
ja. az egyházi alkalmazottakat, kü1önösen a papokat.

Hazánkban a kérdés jogi szabályozása fejlettebb. A Munka Törvénykönyve
érvényes minden Magyarországon létrejött munkaviszonyra (Mt. 6. §. (1». Né
hány kivételt pedig maga a törvénykönyv rendez (Mt. 6. §. (2) ). Ésszerűen csak
ez volna alkalmazható az egyházi dolgozók munkaűgyí vitáiban is. Ha ugyanis
egyházi jogszabály készülne (mint Salzburgban), ez felesleges kettösségre. eset
leg jogszabály-összeütközésekre vezethetne. Mindenesetre az ilyen rendelkezések
nek csakis a Munka Törvénykönyve és az idevonatkozó végrehajtási utasítás
megszabta kereteken belül lehet szabályozó szerepe. A megoldás tehát inkább
a meglevő Munka Törvénykönyve jobb alkalmazásában, mint új egyházi tör
vények kialakításában keresendő.

A munkaadó monopolhelyzete. Régen elmúltak már azok az idők, amikor
a papok nemesurakhoz szegödtek házikáplánnak, vagy az egyes plébánosok fo
gadták fel őket. Ma már a dolog természetéből adódik, hogy római katolikus
pap vagy kántor - ha ebben a hivatásában kíván dolgozni - nem vállalhat
munkát másutt, mint a római katolíkus egyházban. Itt viszont érvényes az a
törvény, hogy belső - különösen papok kőzti - vitás ügyeket tilos "világi"
bíróság elé vinni (vö.: CIC 2334. c.), mert a klerikusok pereiben személyi, a
munkájukra vonatkozó kérdésekben pedig tárgyi alapon az egyházi bíróság il
letékes a Codex Iuris Canonici szerint (120. c., 1553. c.), Ezt az egyházmegyei
zsinatok konkrétabb formában is megfogalmazták. Például az Esztergomi Fő

egyházmegyében az 1941-es egyházmegyei zsinat megtíltja, hogy "papok pap
társuk ellen világi bíróság előtt akár polgári, akár büntető pert indítsanak, ki
véve, ha arra a Főegyházmegyeí Hatóságtól ... fölhatalmazást nem kaptak" (12. §.).

Maradna a másik lehetőség, az egyházi bíróság. Csakhogy a Munka Tör
vénykönyvében foglalt előírások nem egyházi - jogszabályok. Semmilyen szent-
szék nem szerezhet nekik érvényt. Maga az egyházi törvénykönyv pedig még
alig gondol a munkaviszonyok szabályozására. A plébánosok jogaival és köte
lességeivel ugyan elég bőven foglalkozik (451-470. c.), de a káplánok helyzeté
ről megelégszik egyetlen kánonnal (476. c.), s abban sincs szó a munkaidőről,

a szabadnapról, az évi szabadságról, a nyugdíjkorhatárról - hogy csak a leg
fontosabbakat említsük -, nem is beszélve a feladatkör pontosabb meghatá
rozásáról, amit a Codex az egyházmegyei statútumoknak (egyházmegyei zsinatok
rendelkezései), a kinevező okmánynak és a plébánosnak enged át.

A munkaviszonyok szabályozása az egyházmegyei statútumokban. Amikor az
egyetemes egyház törvénykönyve, a Codex Iuris Canonici megjelent (1917), ak
kor a munkaviszonyok szabályozása még világszerte igen fejletlen volt. Az egy
házmegyei zsinatok rendelkezései jelzik azt az utat, amelyen az egyházi mun
kaviszonyok szociális rendezése előrehaladt.
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Székesfehérváron 1924-ben iktatták törvénybe először, hogyakáplánnak nyá
ron egyfolytában kétheti szabadság jár. (Decreta synodalia 1924. 59. §.). Ez már
a Munka Törvénykönyvében biztosított évi 12 munkanap alapszabadság és két
évenként ehhez járuló 1 nap pótszabadság rendszeréhez közelít (Mt. 42. §. 1.).
Ugyanakkor például Esztergomban még 1941-ben, Egerben 1942-ben sem tudnak
arról, hogyakáplánnak szabadság járna. Az egri statútumban mindössze annyi
található, hogy üdülésí szabadság csakis a nyári hónapokban kérelmezhető az
egyházmegyei hatóságnál. Mértéke nincs megszabva. helyettesről a pap gondos
kodik (21. §.). Érdekesen oldja meg a szabadság kérdését a Szatmári és Nagy
váradi Egyesített Egyházmegyék 1938-as zsinata. Eszerint a káplán nyári szüní
dőben lehetőleg négyheti szabadságot kapjon (256. §. b.). Egyébként ez a nagy
váradi statútum, mivel a Román Királyságban keletkezett, mentes sok, az ak
kori magyarországi triumfalista egyházra jellemző túlzástól. Nem tiltja megtöb
bek között, hogy a papok barátságot tartsanak fenn nem katolíkus, vagy ér
vénytelen házasságban élő személyekkel, pedig .ez a magyárországl katolikus pap
viselkedésének akkoriban egyik fő szabálya volt a statútumoktanúsága szerint.
Csupán annyit ír elő, hogy botrányos részegeskedésben ne vegyen részt a pap.
A plébános szabadsága általában mindenütt évi kéthónapos keretben mozog, A
káplán munkakörével járó feladatokat a plébános jelöli ki.

Az utóbbi évtizedek annyiban hoztak fejlődést, hogy ezek a statútumok rész
ben ellentétes jogszokás, részben az egyházmegyei körlevelekben: megjelent ren
delkezések révén sok pontban hatályukat vesztették. A szabadságok ügyében pél
dául az Esztergomi F'őegyházmegyében 1968-ban történt korszerűsítés (1004. sz.
Körlevél 1968. IV. 27-28. lap). Ennek értelmében: "Világi alkalmazottak fize
téses szabadságára nézve a Munka Törvénykönyve az irányadó. Egyházi szemé
lyek szabadságára nézve is a Munka Törvénykönyve szellemében" kell eljárni.
"Plébánosok, önálló lelkészek, templomigazgatók szabadságának ideje egysége
sen egy hónap. Beosztottak (káplánok, kisegítők stb.) szabadságának ideje alap
szabadságból és pótszabadságból áll. Az alapszabadság ezek számára egységesen
két hét. A pótszabadság az első diszpozíciótól (az első munkavíszony kezdetétől)

számítottan . minden letöltött két működési év után egy nap, amely maximáli
san szintén két hétig, tehát 14 napig emelkedhetik."

Harmonikus rendezés. Tudjuk, hogy a magyar vállalati dolgozók és munka
adóík munkaügyí vitáiban első fokon a Vállalati Munkaügyí Döntőbizottságok

(VMDB) illetékesek. Itt a dolgozók érdekeinek képviselete a szakszervezet út
ján történik. Célszerű lenne ennek míntájára az egyházi alkalmazottak részére
is - később meghatározandó formában - egyeztető bizottságót alakítani a
Munka Törvénykönyvében biztosítottak megvalósítására. Ez a bizottság egyház
jogilag békebíróságnak minősülhetne, Döntését - ellentétben az ún. választott
bírósággal - nem a törvény szabályai, hanem a békebírók józan belátása sze
rint hozná (vö.: 1929. c.). Ez a "józan belátás" természetesen a Munka Törvény
könyvén alapulna, amely nem számít egyházi törvénynek, bár egyes pontokban
egyházi rendelkezések ihletője volt. Az egész eljárás megegyezés módjára foly
hatna le, és így lehetövé tenné a perek elkerülését. Ha mégsem sikerülne
egyezségre jutni, akkor pert lehetne indítani, mégpedig állami fórumon, mert
sok munkaügyí kérdés egyházilag nem szabályozott, tehát nem causa (egyházi
bíróságnál perindítási ok nem lehet). Az állami fórumon való perindítás viszont
értelmesen nem zárható ki, mert ez állampolgári joga mind a munkáltatónak,
mind a munkavállalónak és egyházi szinten az ügyet jogszabály hiányában nem
lehet elintézni.

A statútumok ide vonatkozó tilalma alól általános felmentést lehetne adni.
Az egyetemes kárionjog nem gátolja ezt a megoldást, mert a "privilegium fori"
ról (klerikusok ügyeiben az egyházi bíróság kizárólagos illetékességéról) az egy
ház már a Magyarországra is érvényes osztrák konkordátumban (1855-ben) le
mondott, és a mindmáíg fennálló jogszokás is ennek megfelelő (vö.: 120. c. §.
1.; Sipos, Enchiridion iuris canonici 6. 95-96. 1.). Mivel sok egyházi alkalmazott
nak - különösen a papoknak - a munkája "lelkiekkel kapcsolatos", az ilyen
munkaügyekben az egyházi igazságszolgáltatás is érdekelt lehet, vagyis kettős

illetékesség állhat fenn (causae mixti fori, vö. Bánk: Kánoni jog JI. 427. k.). Ilyen
esetben különösen hasznos lenne az egyezség a döntőbizottság előtt. Ha ez nem
vezetne eredményre, akkor a pert a "világt', bíróság előtt célszerű megindítani,
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mert az egyházilag is megengedhető lenne. Ha viszont az egyházi fórumon meg
kezdett pert akarnánk állami bíróság elé vinni, ez már 1554. c. előírásába üt
közhet.

Az állami munkajog alapján működő "békebiróság" felállítása a fentiek
szerint lehetséges, és elősegítené az összes egyházi alkalmazottak (beleértve a
papokat is!) érdekvédelmét éppúgy, mint az egyházi munkáltató jogainak ér
vényesítését hazánk többi munkavállalójához és munkáltatójához hasonlóan. így
az egyházi munkaviszony sem kíváltságosnak, sem kizsákmányolónak nem mu
tatkozhatna.

ERDÖ P~TER

ZSOLTAROSKÖNYV

Vajon Időszerű-e manapság zsoltáro
kat imádkozni? - ezzel a kérdéssel
kezdi zsoltárfordításaihoz* írt bevezető

jét Farkasfalvy Dénes (akinek Új zsol
tárfordítás című tanulmányát és a
fordításaiból való szemelvényeket "1974
májusi számunkban közöltük). l!::s eb
ből rögtön adódik a másik kérdés: ér
demes-e a zsoltárokat közel hozni a
modern emberhez is? l!::rdemes-e azt
a műfajt, amely évszázadokon keresz
tül színte összeforrott a misztikával,
korszerűvé tenni? Nem merészség-e er
ről a hagyományos műformáról kiala
kított képünket újjal helyettesíteni,
melyben frissebb, élénkebb színek is
vannak, s amelyből a régi sötétebb tó
nusok most szinte teljesen hiányoz
nak? l!::s még egy már-már etikai kér
dés, mely a magyar olvasóban szük
ségszerűen feltolul: szükség van-e Sík
Sándor zsoltárfordításai után újabbra?
(Az ő Zsoltárok könyve című fordítá
sát 1955-ben jelentette meg a Szent
István Társulat Szörényí Andor beve
zetésével és [egyzeteível.) Igaz, Sík
Sándor akkori fordításait, a hatalmas
vállalkozást méltatva, bizonyos fenn
tartással fogadta a kritika, s valóban,
az 1922-ben megjelent, majdnem tízévi
munkával készült Zsoltáros könyv 
mely ugyancsak Sík Sándor fordítása
volt - mintha életszerűbb, dinamiku
sabb lett volna egyes helyeken. A má
sodik fordításban érződött, hogy a for
dító áldozatos munkával beledolgozta
magát ebbe a jellegzetes műfajba, s
igyekezett alázatosan követni az ere
deti fordulatait. Am eközben néhol
háttérbe szorította a maga költőíségét,

mely az első fordításban oly remek
megoldásokban tört a felszínre. Hadd

idézzek erre csak egy példát. A" 37.
zsoltár első négy sora így hangzott
1922-Qen:

Uram, ne feddj meg haragodban engem,
Uram, ne fenyíts fölgerjedtedben,
Mert nyilaid átjárják testemet,
Kezed keményen rám nehezedett.

1955-ben ugyanez a négy sor:
Uram ne feddj meg' haragodban engem,
ne fenyíts meg fölgerjedtetlben,
Mert nyilaid átvertek engemet,
és kezed rám nehezedett.

Az utóbbi nyilván hívebb az eredeti
hez. Mégsem hinném, hogy a "Mert
nyilaid átjárják testemet" sor kevésbé
hozná közel a zsoltárok szellemét, mint
a "Mert nyilaid átvertek engemet",
melynek "engemet"-je nem is cseng
szépen. S ugyanígy el lehetne elmél
kedni a korábbi "átjárják" és a ké
sőbbi "átvertek" állítmány különbsé
gén. Az előbbit költőibbnek, élőbbnek

érzem.
Minden további eszmélkedés helyett

idézzük most Farkasfalvy Dénes új
fordításában ugyanezt a négy sort:

Uram, ne vess el haragodban,
ne büntess meg índutatodban.
Mert nyilaid belém hatoltak,
mert rám sújtott karod.

Egy valami rögtön szembetűnő: a leg
újabb fordítás tudatosan közeledik az
élő beszédhez, annak jellemző kiha
gyásos alakzatait is kitűnően alkalmaz
va (az "engem" szó nyilvánvalóan be
leérthető a szövegbe, ezért Sík Sándor
"fölgerjedtedben", a rím kedvéért al
kalmazott, kicsit erőltetett kifejezése az
egyszerűbb "indulatodban"-nal helyet
tesíthető). S ebből nyilvánvaló} hogy
az új Zsoltároskönyv fordítója igenis
korszerű múfajnak tartja a zsoltáro
kat, s fordításait elsősorban korszerű

sítésűk érdekében adta közre, De hadd

.Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv (Prugg Verlag Eisenstadt, 1975.). Kérjük olvasóinkat, hogy
esetleges kérdéseikkel ne hozzánk, hanem a kiadóhoz fQrduljanak.
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idézzük őt magát: "A zsoltárimádság
valóban lelki iskola, amelyben az em
ber saíát :vágyainak, törekvéseinek és
lelki hányattatásainak kifejezését ta
lálja meg. De míközben .mintegy tü
körben' vizsgálja önmaga arcát (Nagy
szent Gergely), egyben azt is megtud
ja, megseití, mit jelent rá vonatkozó
lag az Isten szava, akarata és vágya.
Mert ezekben az imádságokban az em
ber és Isten szava egybefonódik, s
ezért egyszerre tanítanak önismeretre
és istenismeretre." Önismeret és isten
ismeret. Ezek ma is korszerű, fontos
jellemzői kell hogy legyenek a keresz
tény magatartásnak és életvitelnek,
nyilvánvaló hát, hogy a zsoltároknak.
melyekben ez a kettősség együtt jele
nik meg, ugyancsak megvan a maguk
szerepe és helye korunk keresztényé
nek életében és áhítatában.

Abban a szerenesés helyzetben va
gyunk, hogy Farkasfalvy Dénes előbb

a Vigiliában és Mérlegben, majd je
len kötete bevezetésében is részletesen
szól fordítási elveiről. "Mindenekelőtt

műfordítást akartunk adni - írja a
többi között -, hogy a magyar zsol
tár, "mínt vers is hasson az olvasóra,
egyszerre széljon az értelemnek és a
szívnek, az ószövetségi istenélményt a
költői közlés minden eszközével él
ményszerűen közvetítse." Hadd tegyük
hozzá: már azt sem egyszerű eldönte
nie a fordítónak, versben vagy pró
zában fordítsa-e a zsoltárokat. Azok
között ugyanis meglehetősen sok olyan
van, amelyik nyilvános istentiszteleti
célt szolgál. Néhányat eredetileg kör
meneteken adtak elő. Másokban a
harcba indulókért könyörögnek. Tehát
amit ma mi összefoglalóan a "zsol
tárok könyvé"-nek nevezünk, az kü
lönböző liturgikus alkalmakhoz kap
csolódó, változatos rendeltetésű és elő

adású szövegek gyűjteménye. A ha
gyomány mindenesetre a verses fordí
tást részesíti előnyben. Nagyobb kér
dés, milyen legyen a vers formája. A
régi magyar fordítók különböző nyu
gat-európai formákkal kísérleteznek:
Szenczi Molnár Albert francia dalla
mokkal, Bajza trocheusokkal. Sík Sán
dor nagyon helyesen ismerte fel. hogy
a zsoltárnak versnek is kell lennie,
meg nem is kell versnek lennie, s
különösen arra kell ügyelnie a fordí
tónak, hogy a ritmus ne nyomja el a
gondolati elemet, a rím pedig ne le
gyen önmagáért való ékítmény. Ezért
választotta ő a modern magyar jam
bust, "amely a maga belső zenéjével
és nagy szabadságával egyedül látszott

alkalmasnak". S ezért használt asszo
náncokat és a gondolatritmushoz "si
muló" ragrímeket. A héber szöveg rit
musa hangsúlyos. Sík Sándornak mé
gis igaza van, hiszen túlságosan "meg
magyarította" volna a zsoltárokat, ha
magyaros verseléssel fordította volna
őket. Farkasfalvy Dénes is az ő útját
járja, de nagy gondot fordít olyan rej
tett árnyalatok visszaadására is, mint
például a sorok khiasztikus elrendezé
se. (Az ilyen jellegű sorpárokban az
azonos jelentésű szavakat összekötve
X-et kapunk. Ennek görög neve a
"khi", ebből származik az elnevezés.
Egy jellegzetes példája "az ártatlant
titkon leszúrja, / rejtekből tör a nyo
morultra".) Ugyancsak megkülönböz
tetett gonddal figyel a fordító a szó
ismétlésekre, melyek sokszor a gondo
latritmus hordozói. Igaz, megköti a ke
zét, hogy a magyarban a sokszoros is
métlés . elnehezíti a verset, ezért sze
renesés leleménnyel ' inkább rokonér
telmű szavakat sző bele a szövegbe.

De .hogy mit is jelentenek az új
fordítások, annak bizonyságául válasz
szuk ki talán az egyik legismertebb
zsoltárt, a 89-et, és vessük egybe is
mertebb tolmácsolásait. (Könnyebb ösz
szehasonlítás végett a részlet latin for
dítását is megadjuk: "Domine, refugi
um factus es nobis a generatíone in
generatíonem. / Priusquam montes fi
erent, aut formaretur terra et orbis, a
saeculo usque in saeculura tu es Deus"
- azaz: Uram, menedékhelyünk let
tél nemzedéktől nemzedékig. / Mielőtt
a hegyek megszülettek s föld és világ
vajúdott, és örökkön örökké te vagy
a mindenható."

Szenczi Molnár Albert fordításában:
Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram! Téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor még semmi hegyek nem voltának,
Hogy még sem ég sem föld nem volt
formálva,
Te voltál és te vagy, erős Isten.

Kálmán Károly tolmácsolása (Kál
mán 1913-ban halt meg különösen
Osszián-fordításai sikerültek):

Uram, óh fiúról fiúra
Híveid kegyes égi Um!
Mielőtt e világ, eme föld s hegyek itten
Te öröktől örökre vagy óh Uram, Isten!

Sík Sándor első fordítása:
Uram .te lettél menedékünk,
Mind nemzedéktől nemzedékíg.
Mielőtt még a hegyek lettek,
Föld és világ mielőtt megszütettek,
Te vagy Mindenható, öröktől-örökig.

705



1955-ben:.
Uram, te lettél menedékünk,
nemzedékektől nemzedékekig.
Mielőtt még a hegyek lettek, föld és
a világ megszülettek
Isten, te vagy öröktől örökíg,

Végül Farkasfalvy Dénes változata:
O Uram, támaszunk, állj meüénk,
míndenkor légy mellettünk, el ne hagyj!
Még míelött a hegyek lettek,
a föld s a míridenség mielőtt megszülettek,
te mindöröktől mindörökre vagy.

Szenczí Molnár Albert tolmácsolása
alighanem a magyar líra egyik örök
kincse marad. Kálmán Károlyét már
a maga korában is bírálatok érték
csengő-bongó rímel miatt, melyek el
vonták a figyelmet a tartalmi kérdé
sekről. Sík Sándor két fordításának
összehasonlítása viszont megint csak
azt sugallja, hogy első fordításaiban
tágabb teret kapott a költő, míg utóbb
egyre több körülményre volt figyelem
mel, melyek itt-ott megbénították fan
táziájának szabad szárnyalását (azzal
együtt persze, hogy 1955-ös kötete a
magyar zsoltárfordítás-történet egyik
legjelentősebb állomása volt). Farkas
falvy Dénes szabadabb, lendületesebb.
A záró sor: "te mindöröktől mínd
örökre vagy" - valamennyi fordítás
nál jobb. S hogy még alaposabb be
tekintést nyerjünk költői műhelyébe

mert az új Zsoltároskönyvnek való
ban a költőiség a legnagyobb érdeme
-, idézzük a 91. zsoltár első szaka
szát.

Sík Sándor 1955-ös fordítása:
Oly jó az Urat áldani,
nevedet, ó Fölséges, énekkel dallani :
Hirdetni reggel kegyességedet,
Éjszakánkint hűségedet.

'l'ízhúrú lanton, hárfaszóval,
citera mellett énekszóval.
Mert tetteid, Uram, énnekem örömem;
és kezed müveín örvendezem.

Farkasfalvy Dénesnél :
Uram, jó neked hálát mondani,
Fenséges dalban dicsérni neved.
Szerelmedet hirdetni virradatkor,
s az éj óráiban hűségedet.

Kísérni lanttal, citerával,
a hárfa dallamával.
Mert alkotásod ujjongással tölt el,
dalolom kezed műveit örömmel.

Az első két sort összehasonlítva mín
denekelőtt azt állapíthatjuk meg: a
legújabb változat szerencsésen kikü
szöböli a meglehetősen régiesen csen
gő "dallani"-t (amihez Sík Sándor na
gyon ragaszkodott, hiszen 1922-ben
ugyanezzel a megoldással élt). S sze
renesésnek kell tartanunk azt is, hogy
a legujabb tolmácsolás a megszólítást
a sor elejére téve annak érdekes ket
tős értelmet ad, s nem töri meg a
gondolat folyamatosságát. A második
egységben a "szerelem" szó az eredeti,
Sík Sándor kicsit "szemérmesen" for
dította kegyességnek. A "virradatkor"
egy árnyalattal szebb, mínt a "reggel",
s ugyanezt mondhatjuk el "az éj órá
iban"-ról az "éjszakánkint"-tal szem
ben is. A következő részletekben is
megfigyelhetjük Farkasfalvy Dénes köl
tői lendületét. Nem azt jelenti ez,
hogy megoldásai mindenütt jobbak
Sík Sándorénál. De az, hogy össze
mérhető vele, hogy költői erőben sem
alacsonyabb nála. s hogy valóban mo
dern zsoltároskönyvet adott kezünkbe,
jelentős könyvvé avatja vállalkozását,
mely a magyar. műfordítás történeté
nek is fontos állomása.

SIKl GÉZA

SZAMUNK íRÖI. - Domonkos László egyetemi tanár, a Youngstown-i Allamí
.Egyetem professzora. Lapunknak írt tanulmányát Dr. Péter Ernő fordította angol
ról magyarra.

Gaucher, Guy sarutlan karmelita, az egyik legmodernebb Teréz-kutató. Vezető
tagja annak a munkacsoportnak, amelyik Lisieux-i Szent Teréz műv.e~ne~ é~ a
róla szóló szövegeknek centenáriumi kritikai kiadását készítette és késziti elo resz
ben még ma is. "Lisieux-i Teréz szenvedése" c. híres könyve az orvosi tényköz~és

eszközével rajzolja meg a Szent testi-lelki szenvedéseit tükröző, sokaknak még IS

meretlen arcát. Jelen tanulmánya a centenárium alkalmával az Institut Catholique
de Paris által rendezett konferenciabeszédek sorozatában hangzott el a párizsi
Notre-Dame székesegyházban, 1973. március l3-án.
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30 ~VES A KAPISZTRÁN KÖRUS
KAMARAKONCERTEK

Puccini Messa di Gloria-já'l2al jubilált
az idén a Kapisztrán kórus. Azzal a mű

vel, amelyet fennállásának 15. évfordu
lóján (és hazánkban eWször) vezényelt
az együttes alapitó karnagya, Tamás
Alajos, aki ha élne, ebben az évben
lenne 60 éves.

,,1945-46-ban - amint Rónay László
irja az Egy nagy szándék történetében
(Vigilia, 1970 szeptember) a ferences
Tamás Alajosról - alkalmi egyház
zenei hangversenyeken vezényelte a kó
rust, de mintha már ekkor valami nagy
ra, teljesre készüWdött volna." Szándé
kát, mig élt, meg is valósitotta. Bemu
tatók, új művek irása bizonyitják: csak
az első tíz esztendőben csaknem 25 kan
táta és oratórium, tiz zenekari mise sze
repelt repertoárjukon, valamint világi
művek, motetták. Felszabadulásunk után
a magyar zenei életben jelentős munkát
fejtettek ki.

Az egyházzenében kifejtett tevékeny
ségüket Puccini Miséjének előadásán kí
vül Sztravinszkij, Gounod, Kodály szak
rális ihletésű művei, Liszt Krisztusa,
Hiitulei Messiása, Dvorák Stabat Matere
és még számos kompozíció reprezentál
ja. Ugyanakkor a karmestel'-szerző saját
szerzeményei (Lacrimae Petri, Kánai
menyegző - vallásos népi szokások fel
dolgozásai - valamint a Nándorfehér
vár 1456 című oratórium, és a Missa
populi, meiuek már az egyházzenei re
formot megelőzően keletkeztek) egysze
rűségükkel, népi ihletésükkel a zsinati
szellemet hordozták. (A Missa Juven
tutis hangszerelésben és nemzeti jelleg
ben egyszerre hagyományos és új.)

Tamás Alajos külön érdeme, hogy
gyermekkórus t is alapított, Ezzel nem
csak az utánpótlást biztositotta, hanem
a legkisebbek lelkébe korán elpalántálta
a musica sacra-t,

A lobogásnak, mellyel az együttest
irányította, e soro k írója is tanúja volt.
Egy-egy miiuétiek írása idején a hosszú
töprengések, az örökös belső hajsza, a
legjobb megoldás keresése a mindig
előbbre lépni vágyó alkotó ember pél
dája volt számunkra, akik gregorián
óráira jártunk a Hittudományi Akadé
mián.

A mindenki által szetetett "Lojzi
bácsi" halálával valóban űr támadt a
kórus életében. Az elszálló évek azon
ban azt tanúsítják: emléke, lobogása
továbbra is éi azokban, akik mind ez
ideig összetartották az együttest, amely
- bízunk benne - egyre inkább ön-

magára talál s visszaidézi a régi idd
ket, amikor karmester és kórus példa
adó összhangban dolgozott az egyház
zene értékeinek ápolásában.

•
Érdeklődéssel vártuk az Ammerland

ban (Bajorország) élő hegedűművész,

Zsigmondy Dénes kamarakoncertjét a
Kiscelli Múzeum udvarán. A művek. tol
mácsolása azt bizonyította: inkább tech
nikai felkészülésben rangos művészt hal
lottunk, mint a zenében elmélyülőt.

Lelki rokona a "Boszorkánytánc" Pa
ganinije aki ha túl is jut a bl'iliáns
csillogta'táso';' képtelen eljutni a zene
metafizikájáig. Az irracionális számára
csak annyiban érdekes, amennyiben hát
borzongató effektusokkal kifejezhető.
Természetesen a romantika gyermeké
től többet nemigen várhatunk, noha
tudjuk: századunk zenéjének egyik ih
lető forrása éppen a romantika volt.
Zsigmondy azonban meg sem próbálta
a korszerű interpretálást: hegedűjátéká

ból hiányzott a nemes egyszel·űség.

Az erkölcsi tartalom kifejezését külö
nösen Beethoven Kreutzer-szonátájának
,előadásából hiányoltuk. Csak a rutinból
fakadó könnyedséget csodáltuk, a bra
vúros vonókezelést. "Szabad~e megen
gedni, hogy akárki hipnotizálhasson egy
sereg embert s azt tehesse velük, ami
neki jólesik" - írja híres elbeszélésé
ben Lev Tolsztoj, bírálva Beetho'L'en ze
néjét. Ez a téves felismerés mintha ez
úttal is érvényre kapott volna. Jóllehet
a nagy klasszikus méster muvében szét
feszítette a hegedűjáték addigi kereteit,
ezzel azonban nem kerülte meg a zenei
lényeget. A mondanivaló heroikus len
dülete, "a természet roppant elemi erői
nek felmutatási" igénye di/dálja a szé
dületes tempót a szonáta első és harma
dik tételében. A második tétel lírai pil
lanataiban éreztünk meg valamit abból
a "mély alatti mélyből", amely a "terra
tremuit" valóban hipnotikusnak tűnd

robajából a "csendes vizek- partjaira"
vezet.

A legsikerültebb Dvorák gyakl'an ját
szott G-dúr szonátájának előadása vqlt.
A jeszültségteremtő el.~ő tétel s a ne
gyedik szenvedélyes lírája közé ékelődő

gyönyörű "Indián canzonetta" s a tl'iós
harmadik tétel egzotikus hangulata, az
idegen ég alatt", az Ú j világban szer

~ett élmény (ahogyan a szimfóniában
is) lelki tükröződéseinek konzseniális
megszólaltatása ezúttal valóban eszközte
lennek tűnt. Itt a hegedű énekelt s a
zongorakísérő Wehner Tibor hangról
hangra követte az előadót, együtt re
mekelt vele,

707



Prokofjev Melódiák című öt darabból
álló szerzeménye a neobarokk és a ro
mantika ízeit hordozza. A finom hangu
lati regisztereket (álmodozó, fanyar és
gúnyos) azonban Zsigmondy nem ére~

te ezért a mű elszürkült. Ravel "Tzl
gdne"-ja párja lehetne Paganini iménti
művének, főként ami a virtuóz előadást

illeti. A rapszódiát 1924-ben írta és
Arányi Jelly magyar hegedűművésznő

nek ajánlotta a szerző.

A műnek a magyar zenét érintő ér
dekessége, hogy egyszer a palotást, más
kor meg a verbunkost idézi fel ritmus
ban, melódiában. Zsigmondy javára szol
gált a hitelesen "cigányos" előadás,

melynek értékeiről legutóbb Sárosi Bá
lint is szólott a Cigányzene című köny
vében. A mű ürügyén elmondhatjuk: a
régi magyar. szórakoztató zenét szá
munkra európai rangú mesterek is meg
őrizték műveikben, éppen Kodály és
Bartók idejében. S manapság mit is
jelenthet a hitelesen "cigányos" előadás

mód? Zsigmondy Dénes koncertjének ez
az egyik elgondolkodtató kérdése.

A fiatalorgonaművész, Zászkaliczky
Tamás hangversenyén hat Bach mű,

valamint Kodály teljes Orgonamiséje
(Organoedia) hangzott el. (A közremű

ködő Csajbók Terézia Bartók Magyar
népdalok Il. sorozatából adott elő, Sza
bóky Márta zongorakíséretével.)

Zászkaliczky Bach interpretálásai nem
egyértelműek. Csak a g-moll fantáziát
fogta át teljes mélységében. A toccata
szerű első rész szenvedélyességét, ro
mantikus modulációkra emlékeztető

harmóniáit szépen kiegyensúlyozta a
fúga szigorú szerkesztésének ritmus
ban jelentkező érzékeltetésével, amely
nek ugyanakkor könnyedsége, feloldó
ereje van. A mester egyik legszebb
darabját hallottuk mélt6 tolmácsolás
ban. Koncertszerűség szempontjából
nem volt kifogásolni való a C-dúr
preludium és fúga meg.~zólaltatása.

Csupán a kitörő öröm hiányzott, amely
a mű alaphanguJata, hiszen a Sie
werden aus Saba alle kommen kez
detű koráIra épül. Az előadó ezúttal
az egyszerűségben rejlő korszerű tn
terpretálást összetévesztette a techni
kai fölén1lességgel, s így mintha gép
zenét hallottunk volna. Ezt éreztük a
két korálelőjáték esetében is (Wo soll
ich fliehen bin. Nun komm der Hei
den Heiland) és csak a Wir glauben
kemény hitvallása sz6lalt meg hitele
sen.

A Pastorale bensőséges lírája főleg

az 'Ariában jelentkezik, s ez könnyen
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romantikus érzelmességre ad alkalmat
az előad6nak. Zászkaliczky Tamás a
tempó fokozásával ezt elkerülte.

Kodály Orgonamiséjét teljes szépsé
gében hallottuk: kifogástalan regiszt
rálássa.l, nagy belső átéléssel. A mes
ter Couprin, Bach, Liszt, Franck örök
ségét folytatva, a háború alatt írta
Csendes mise orgonára" című múvét,

~ Mátrában, csendes miséken, harmó
niu,m mellett, ahogyan megfogalmazód
tak benne sorra az egyes tételek. Eb
ből készült a Missa brevis, az Orga
noedia, amelynek átfogalmazott formá
ja 1967-ben, Kodály halála előtt jelent
meg Londonban. A Kyrie könyörgő

éneke az Agnus Deimotíviumaiban
újra visszatér, s így az egész misének
alaphangját az a fájdalmas imádság
adja meg, amely az emberiség pusztu
lásán szinte kiszakadt a zeneszerzőből.

A Gloria drámai ereje, az Ite missa
est himnikus harmóniái, az Adj ne
künk békét sokszoros ismétlése, vala
mint a többi tételen belül is érvénye
sülő mélységes líra, árnyalt zenei tar
talom, fényesen zengett a kitűnő elő

adásban.

A FEL"OJfTOTT FlDELIO

Soha még zenemű olyan nehezen
nem született, mint Beethoven Fidelio
című operája. Erdemes belelapozni a
szakirodalomba, a bécsi mester 6n
vallomásaiba s kiderül: a hangszerek
mindentudó művésze nehezen boldo
gult az emberi hanggal. Csak egy
részlet abb61 a levélből, amely 1814
ben kelt. A címzett: Georg Friderich
Treitschke színházi titkár, aki végle
ges formába öntötte a Fidelio szöveg
könyvét: "Ez az operaügy a legfárad
ságosabb munka a világon - panasz-o
kodik Beethoven - majdnem min
dent át kellene dolgoznom . . . Nem
olyan ez, mint mikor az ember sza
badon követheti gondolatait vagy lel
kesedését. .. Hamarabb írnék valami
egészen újat, mint most újat a régi
hez. .. Hangszeres múveimben is min
dig az egészet tartom szem előtt; de
itt az egész mindenütt részekre osz
lik, s nekem mindenütt újra bele kell
helyezkednem . . . Mondhatom, kedves
Treitscke, hogy ez az opera megszerzi
számomra a vértanúk koszorúját." A
daljátékot ekkor Beethoven már har
madszor dolgozta át a Hofoper három
énekesének kérésére, akik jutalomjáté
kul választották.



Kérdés kérdésre halmozódik: valóban
Beethovennek a "vox humana" iránti
érzéketlensége okozta ezt a keserves
tortúrát, vagy inkább az, amit az imén
ti LevéLrészletben olvashatunk: "Nem
oLyan ez, mint mikor az ember sza
badon követheti gondoLatait". A szim
fonikus távLatokban gondolkodó zene
köLtő panaszkodik, a variációk ezer
lehetőségét érző és felvonultató poéta,
aki ceat: a klasszikus arányokat tar
totta köteLezőnek, hogy közöttük ro
mantikus módjára csapongjon. Szán
dél~osan emHtünk arányokat és nem
határokat. Mert a Fidelio, a késői

zongoraszonáták és vonósnégyesek szét
feszítették a határokat: Beethovennek
kevés oolt a kLaviatúra oktáv-beosz
tása, az énekhangok értéktartománya.
S aki mindig többet akar, egyszerre
újat teremt. Szinte jelképes, hogy
Cherubini az olasz és francia művelt

$égű Bécsben a Fidelio első bemuta
tása (bukása) alkalmával megajándé
kozta a mestert a párízsi Conservato
ire énektankönyvével. Ha a Fidelio
szerzője nem is tudott az akkori kö
vetelményeknek megfelelően az ének
lés művészetéről, mennyivel többet tu
dott annáL. (Ezt csak ma mérhetjük
le igazán, az avantgard idején.) Mond
hatjuk ezt spontán ráérzésnek, a zse
ni Lobogásának, de vélet.lennek vagy
szeszéLynek nem. Mert Beethoven, a
színpadi muzsikus elsősorban "homo
moralis" volt, aki fennkölt témáját
már nem a kor nyelvén, az akkor di
vatos "szabadító~darabot" nem Grétry,
illetve Paer módján (olaszos melódiák
kal, üde könnyedséggel) dolgozta fel.
Zenéjének koloratúráj,a sötét, melódiái
mélyzengésűek, áriái nem fülbemászó
ak. Minden egyes alakja valamely em
beri tulajdonságot testesít meg, s fő

eszméjében azt a szigorú erkölcsi kö
vetkezetességet, amellyel még MO:<Jart
operáiról is így vallott: ezekben szer
zőjük "méltatlan anyagra pazarolta
művészetét".

Fény és sötétség csap össze a Fide
lióban, történelmi korok időtlen fáj
dalma és reménysége. Vagy maga a
Fájdalom s a Remény? Ha Beetho
vennel kapcsolatban Goethét és Schil
lert emlegetjük, akkor az utóbbi égre
pillantó tekintetében, ahogyan benne
tükröződik a földi, felfedezzük a ze
neköltő világát. Mert inkább Schiller
hez állt közelebb, mint a weimari köl
tőfejedelemhez, aki Ritschel szobor
kompozíci6ján is a földre tekint..
Beethoven a tiszta eszme költ5je, s
(följegyzések is tanúsítják) Goethéne'k

aligha lehetett füle erre a zenére.
Az eszme végtelen távlatai, a szim

fonikus zenében n1lírnak meg igazán,
melyet nem köt a korlátoLt embe'ri
hang, a szinpad nagyon is esendő esz
köztára. A Fidelio is megmarad a
szimfóniák világában anélkül, hogy
egyetLen piLLanatra szem elől tévesz
tené a színpadot. Eszméje nem par
nasszien hideg, elérhetetlen magast.at,
hanem áttüzesitett fennköltség, amely-o
nek csak az emberhez van köze. Ha
Rilke koltészetének potenciális energi
ája van, akkor Beethovennek hő

energiája. Leonora valóban: Fidelio,
Pizarro: a Gonoszság. A kultúrtörté
net úgy tartja.számon, hogy a néme
tek a zenét és a gondolkodást adták
az emberiségnek. Beethoven operája
a kettőt együtt tartalmazza: zenébe
foglalt filozófiát. A tiszta ideát, aho
gyan az megjelenik a földön s óriási
árnyékot vet. Nem fénye jelzi a jelen
létét, hanem az árnyéka: Pizarro s a
rabok sokasága. Öket azonban már
látható fény emeli egyre magasabbra,
ahogyan a lépcsőkön vonulnak, ajku.
kon a szabadság énekével, mint a szo
láris kultusz résztvevői. A rabok só
haja testvére a finálé himnuszának,
annak a különös "istentiszteletnek",
amely a IX. szimfóniában az Öröm,
a Pastorale-ban a. Béke, s itt a Hűség

tiszta-szép megfogalmazása: "Wer ein
holdes Weib errungen. , ." (Ki egy
tiszta lelkű nőben élte hű párjára
lelt . . .)

Most, hogy az Erkel Színházban fel
újították a Fideliót, nemcsak annak
a világkövetelménynek tett eleget a
magyar operajátszás, hogy kLasszikus
dalművek mindig legyenek repertoá
ron, hanem érzékenyen reagáltak a
mai kultúrember igényére is. Manap
ság a bonyolult kérdések útvesztőiben

az eszme megjelenítése (felidézése,
amely már szinte felfedezésnek szá
mít) világos felelet lehet.

A felújított dalmű méltó volt a
beethoveni elképzeléshez. A két fel
vonás (egy-egy képpel), a második kö
zepén - mintegy küZön drámaként 
a III. Leonóra nyítánnyal, az eddigi
hagyományokat folytatta. Ami újdon
ság: a fiatal szereplők, a rendezés
"müncheni követése", a tehetséges
Medveczky Adám karm.esteri remeklé
se. Alighanem az utóbbi évek egyik
legszínvonalasabb opercte16adását lát
hattuk.

Az első felvonás friss, lendületes in
dítása a mindvégig kitúnően éneklő,
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játszó Csengery Adrienne (Marcellina)
érdeme. Messze elkerülte a szubrett
felszines pajkosságát, hazug vidámsá
gát. (A jónevű szopránénekest egy év
re a müncheni opera szerződtette,

ahol ugyanezt a szerepet James King
és Dietrich Fischer Diskau társaságá
ban énekli.) Leonórát Szőnyi Olga éne
kelte pátosz nélkül. Hangjának ke
ménysége, karaktert formáló ereje, el
mélyült szereptudása nem a hérosz

'emberfeletti magaslataiba emelt, ha
nem a tiszta eszme földi terein veze
tett, a lélek gyötrelmes útján a Jóság
forrásaihoz. Berezeilu István európai
rangú művész. Ahogyan helytartóként
belépett a színpadra, egy szempillan
tás alatt drámai kontrasztot terem
tett. Bosszú-áriája kimagasló teljesít
mény volt, egyénisége, hangja maga
a beethoveni erő. Fernandót Kováts
Kolos énekelte, imponáló könnyedség
gel, bársonyos orgánummal. Vadas

AZ ÚJ EGY R~GI TEMPLOMBAN

Mi.t lehet a szakrális művészet meg
újulásától remélni? Megszoktuk, hogy
többszáz éves templomaink átmennek
a pusztulás, megújítás. kibővítés, fel
frissítés míndennemű fázisán. Időnként

idegen kultikus célok szolgálatába is
kerülhettek, ahogy ezt a székesfehér
vári Szent Anna-kápolna falán is ta
núsítja a bájos török életfácska fres
kótöredéke, egyes templomok pedig
magukon viselik a katolikus-protestáns
csere jegyeit. Ha napjainkban épül fel
egy templom, látásunknak, áhítatunk
nak hozzá kell edződnie az új szenté
Iyek tömör blokkjaihoz, merész-mo
dern puritánságához. Tudjuk már, hogy
ráléptünk arra az útra, melyen vissza
kell találnunk a régi keresztények
igazságához. mai mértékkel.

Bármilyen régi volt a templom, 
román kori falai ott omladoznak szét
a föld mélyén, gótikus szárbaszökke
nését ma is kikövetkeztethetjük, fel
szívódik a nedvesség is a sokszáz év
vel ezelőtt lerakott kövek lyukacsos
matériájában, rr: s bárhogy szépítették
ki a rutinos kismesterek a barokk
korban, íme, eljött az idő, amikor meg
kell válnia tetszétős díszeítől, vállalnia
a kor "vakmerő"(!) újításait, kivetkóz
nie a megszokottságból.

Az egyik pestkörnyéki templomba
nagyarányú változásokra léptünk be.
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Kiss László (Florestan) mély átélésről.

rutinról tett bizonyságot. (Kár, hogy
a börtön-áriába néhány érdes hang is
becsúszott.) Polgár László (Rocca)
egyenletes, szép hangformálása, a fő

iskolás Leblanc Győző lendülete is di
cséretet érdemel. Ami kifogásolni való:
a hadsereg komikus bevonulása (csu
pa apró termetű ember!) és a fúvósok
változatlanul gyenge játéka. Békés
András díszlete a zene karakterét
emelte ki, Márk Tivadar jelmezei ala
pos ko/'- és stílusismeretre vattottak.
Külön kiemelhető a napóleoni egyen
ruhás katonák beállítása az utolsó je
lenetbe, amely finom visszautalás a
francia forradalom idején élt író, Bou
illy Leonóra-szövegére, vagy inkább II
Fidelio bemutatásának évére (1805),
amikor Bécset megszállták Napóleon
csapatai.

TÓTH SANDOR

Két lélegzetelállító, olajos fényű pannó,
jobbról-balról a szentély ívétől, szinte
elállta látásunkat. Megtörte a kelleme
sen átfestett falak barokkosan átkaro
ló rnozdulatát, mellyel gyöngéden ma
gukhoz ölelték volna a főhajót, ha
nem építették volná bele, éppen ebbe
az alig észrevehető hónalj-ívbe. "Pün
kösd" - hirdette az egyik, a hófehér
ruskicai márványambó fölött, "Utolsó
vacsora" - olvastuk a tabernákulum
fölötti felírását. A fénylő vérvörös, na
rancs- és citromsárga kerámíakocká
kon, melyek közé keményen ékelődtek

a fehérek, kírajzolódtak a motívumok,
azaz szimbólumok. Az "Utolsó vacso
rán" terített asztal látható (két jókora
arnforával az asztal végén), kemény
tojás-szeletekkel. A "jelenlevők" egyet
len vonallal jelzett tőrpengék, mágne
ses tűként veszik körül az asztalt. A
"Pünkösdön" - melynek szentírásí szö
vege így szól: "... megjelentek előt

tük kettős tüzes nyelvek és' üle min
denikre azok közül" (ApCsel, 2,3) 
narancssárga gázlángok . pislákolnak a
kerek fehér pillulákon, egy közülük
kék: Mária. S míndenütt a csorgó, ola
jos vérvörös, mely vakítóan hasítja fel
a tompasárgára és diszkrét mályva
színre festett barokkos falakat.

A rendbehozatalkor (1969) kibontot
ták a szentély ablakait, összesen ket
tőt, melyeknek finom gótikus kőkere

te ismerős mesterek munkájára utal.



Új üvegablakokat helyeztek be (1972):
jobbtelol a "Tisztaságos Anya", közé
pen a "lVIegváltonk Anyja" kompozí
cickat (ismét felirattal!). A szimmet
ria kedvéért, harmadiknak ismét kerá
miát: az "Egyház hajóját", mereven
kihúzott, óriás vitorlával, mely fénye
getöen nagyobb, mint a mellette levő

ablak Márrája és Krisztusa. Ez a csem
pe-kompozíció nemcsak megkeményí
tette, kifeszítette ismét a boltozat felé
induló falakat, hanem útját állja an
nak a követelménynek is : ne tegyük
tönkre "arányossággal" a fal szabad
menetét, képzeletbeli, kétirányú ter
jeszkedését, ne merevítsük meg szim
metriával bizonyos egyensúlytalanság
jótékonyan felkínálkozó játékát ... Vé
gül történelmileg: a templom minden
bizonnyal vártemplom helyén épült
1270 körül, e korban észak felől nem
törték át a templomfalat ablakkal. A
soha meg nem levő ablaknak a helyét
foglalta el tehát az odatolakodó, har
sogó kompozíció.

A főhajó északi és déli falán kerá
mia-astácíók, gondosan kikalkulált,
szimbolizálni óhajtó színekkel, melyek
ezúttal bonyolult árnyalatokban csat
lakoznak az előző látványhoz. Az ala
kok, főleg Krisztus alakja, nemcsak
leegyszerűsítettek, hanem inkább vé
konyan kemények, élettelenek, Krisztus
pietisztikusan elaggott. A stációk nin
csenek semmiféle összhangban a pan
nókkal, - furcsa mód éppen az "ala
posan tanulmányozott" színkeverés mi
att. De mindannyian hozzájárulnak ah
hoz, hogy sematikus kaptafára húzzák
fel a mondanivalót, felmentsenek az
átérzés mélységétől. A szimbólumokon
nem izzik át semmiféle "spirituális"
tartalom,az absztrakciók nem a spiri
tualizmus, hanem az élettelen puritaniz
mus felé tartanak.

A szakrális művészetben eddig jól
megtűrték egymást a legkülönbözőbb

alkotások, s nem bontották meg az
egységet, a tér egységét, mely elsőren

dűen fontos. A templom nem azért
szép, mert "Isten háza" - hiszen ezért
nem is lehetne eléggé szép... A temp-

Idő

Idővel megjön az a nyár,
mint a pályán a villamos,
amely a nedves ég alatt
tücsköt-bogarat visszahoz.

lom hitünk otthona: mindannyiunknak
más és más erősségű, más és más hal
mazállapotú hitée, Díszítése ma első

sorban az értelemhez szól, logikus kí
ván lenni, utaló jellegű. De milyen
vallásosságot követeljünk, várjunk el
a tömegektől, amelyek nem mindenkor
a kiváltságosak kultúrájával vagy ed
zett látásával élik bele magukat a ké
tesen értelmezhető vagy gyatra kivite
lű szimbólumokba ? (Bizonyíték rá je
len esetben mindenütt az oktató fel
irat, még az üvegablakok alatt is, a
falon!) Mit várjunk a zsenge fiatalság
tól, pajzán gyerekektől, akikkel nehéz
elf'ogadtatní Krísztus testét szendvics
formájában? Nem ürülnek-e ki a tu
datban s az emlékben később még
könnyebben ezek a majdnem karika
túra-képek, melyeknek főbűne nem a
koncepcióban, az "ikonográfiában" ha
nem a mű szűkösségében, technológiai
oda-nem-illőségében rejlik. A "tudo
mányosan kikalkulált színfelépítéssel"
áttörték a templom egységét: a színek
és a kompozíciók . elhelyezése túlkia
bálja a teret, megtépdesi az entéríőr

finom egységét, eltünedező középkori
hangulatát, belesüvölt harmóniájába.

"A festészet számomra állandó és tü
relmes haladás valamiféle kiürülés fe
lé, azzal az abszolút hittel, hogy az
út végén ott van a csoda", jegyezte
meg Manessier, a kölni, a Les Bré
seux-í, a bázeli üvegablakok tervezője,

aki semmi, de semmi "rendbontót"
nem vitt bele ezekbe a kényes terek
be. Vallomása egyképp vonatkozhat
áhítatunkra is: ha belépünk egy temp
lomba s elmélyedünk gondolatainkban,
a végén: ott van a csoda... Legerő

teljesebben Thomas Zacharias tervező

formálta meg ítéletét, ezelőtt tizenöt
évvel, a szakrális művészet legújabb
kori fellendülése kezdetén: "A modern
templomok kialakítása nem a tetsze
tősség, hanem a keresztényi fennma
radás egyik életfontosságú problémája"
(Münchener Klerusblatt, 1960 novem
ber).

BOZÖKY MARIA

vel

Idővel nem kell az a nyár,
se a gyerekkor, se a fény,
csak állsz a mozdulatlan ég
alatt sajátmagad helyén.

GYURKOVICS TIBOR
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R~I JÓZSEF EMLf:KE LEMEZEN

Szinte hihetetlen, hogy az a csodá
latos lemez, mely Réti József Mozart
szerepeiből ad ízelitőt, a művész utol
só űzenete (SLPX 11679). (S milyen
kenesekhez juthatott el! Megjelenése
óta is egyike a legkeresettebb s a csak
itt-ott, nagynéha felbukkanó lemezek
nek.) Két éve halt meg, 48 éves korá
ban, művészi kvalitásainak teljében, a
nagy beérkezés küszöbén. Európa-szer
te úgy emlegették, mint az egyik leg
nagyobb oratórium-énekest, de Mozart
és Rossini szerepeivel is elismerést
keltett mindenütt. Csak itthon kellett
ef/Y kicsit hosszú ideig várnia. Ű volt
az a művész, akit a kritika rögtön ér
deme szerint méltányolt, az Operaház
azonban kevésbé, Termete miatt talán?
Igaz, ami igaz, nem volt "hőstenori al
kat". De amikor megjelent a színpadon,
mínden gesztusának, minden hangjának
atmoszférája volt. Neki a Cosi fan tutte
ban elhittük, hogy hódító lovag, s hody
Ory lenyűgöző grófja. Utóbbi szerepében
élete egyik legremekebb alakítását nyúj
totta Melis György oldalán. Kettejük
komédiázása és Gardelli pezsgő zenei ér
telmezése tartotta színen ezt a különben
nem kiemelkedő Rossini-operát. A Se
villai borbélyban megint csak a komé
dia nagymesterének bizonyult.

Ezekben az években már a közönség
egyik kedvence, de még mindig betel
jesületlen vágyairól, szerepálmairól nyi
latkozott. Aztán végre ráosztották Dávi~

dot a Nürnbergi ,mesterdalnokokban, s
ebben a szerepében a magyar opera
színpad egyik remeklését formálta meg.
Mert minden alakról megvolt a maga
legsajátosabb elképzelése. Minden sze
repből ki tudta hozni azt a drámai
vagy vígjátéki .teljességet, amiről nem
csak a zeneköltő, hanem a szövegíró ís
álmodott.

Akik nem látnak a kulisszák mögé,
elképedve és megdöbbenéssel fogadták
a hírt, hogy felbontotta szerződését, mely
az Allami Operaházhoz fűzte. (Azóta
módunkban volt az ilyesmít is meg
szokni. Erejük teljében lévő világnagy
ságoknak kell nyugállományba vonul
niuk: külföldi meghívásoknak ifjúi fris
seséggel tesznek eleget, miközben itthon
"kiöregedtek".) A Zeneművészeti Főis

kola 'Énektanszakának tanára maradt,
s volt mit tanítania! Mert úgy, olyan ér
telmesen egyetlen magyar énekes nem
tudott szöveget mondani, mint ő. S olyan
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kristálytiszta világossággal is kevesen
építették fel szerepeiket, mint Réti Jó
zsef.

Igazi területe a dal- és az oratórium
éneklés maradt, s ez utóbbi hálálta meg
igazán a sok belé fektetett munkát és
alázatos lemondást: Réti Józse! elsősor

ban oratórium-szerepe'Ível emelkedett
európai hírű énekessé. O volt az evange
lista,. Döbbenetes és felejthetetlen volt
minden frázisa, minden hangja Bach
János és Máté passiójában. (Milyen ki
vételes öröme lehetne a magyar hang
lemez barátainak, ha akadna valahol egy
hangszalag, mely megörökítette őt a
Máté passió evangelistájaként, s ez meg
jelenne lemezen! Méltó elégtétel lehetne
a hibás kivitelezésű János passióért.)
Amikor ő ezt énekelte: "Erre Jézus is
mét hangosan fölkiáltott és kilehelte
lelkét", az Erkel Színházon valóban 'lJé
gigsöpört a dráma szele, s aszemekből

olykor bizony kicsordult a könny.
Szinte 'vég nélkül lehetne sorolni ra

gyogó oratórium-emlékeinket, melyek
mind az ő nevéhez is fűződnek. Nemze
dékek vihették magukkal életre szóló
üzenetül az ő hangján, hogy "csak tiszta
forrásból ..." Vele és általa tanultuk
meg igazán szeretni Bach kantátáit. A
Hi:indel-oratóriumoknak bámulato.s erejű,

szuggesztív tenoristája volt. S Bach Mag
nificatjában évről évre fellépett annak
a szólista-négyesnek egyik tagjaként,
melyről úgy fog majd megemlékezni a
magyar zenetörténetírás, mint a harmin
cas évekbeli nagy együttes méltó utód
járól.

Mégsem érdemes tovább emlékezni
szerepeire, felejthetetlen tolmácsolásaira,
mert egyre fájóbb lesz az űr, amit maga
után hagyott, s egyre nyilván'Valóbbá,
milyen pótolhatatlan veszteség érte ze
nei életünket az ő kiválásával. Valóban
igazán nagy művész volt, és felejthetet
len, derűs egyéniség. Ez a lemez, ez a
síron túli csodálatos üzenet is a költő

szavát igazolja:
De bármily szomorü, talán mégsem
reménytelen.
Valami, talán. mégis megmarad: a
Teljesítmény
névtelen érdeme. A kútfejből itatót
fed! a téU föld már; de él s nem tűr jeget
a Tiszta Forrás.

Non omnes ,moriamur.

(Rónay György: Gyászének Réti József
halálára)

R. L.



KASSAK, CZÖBEL gs' MASOK

Iványi Katalin akinek festmé-
nyeiböl, kollázsaiból és színes grafikái
ból a Helikon Galériában nyílott nem
régiben kamara-kiállítás - művészetí

alapismereteit a Dési Huber-szabadis
kolában szerezte meg; itt Gráber Mar
git, Tamás Ervin és Fenyő A. Endre
voltak a tanárai. A művésznő tizenöt
évvel ezelőtt lépett első ízben a nyil
vánosság elé ("Képzőművésznők Nem
zetközi Kiállítása", Budapest, 1960),
1971-ben önálló tárlata volt a Fényes
Adolf-teremben, majd Párizsban járt
tanulmányúton.

Érzelmekben és hangulatokban gaz
dag, színbelileg nagyon kultúrált, a
nonfiguratív és az ábrázoló festészet
határmezsgyéjén járó munkáiról azt
szokták a kritikusok megállapítani,
hogy azok a szentendrei iskola egyik
vezető mesterének: Bálint. Endrének
világához állanak közel. Maga a mű

vésznő is képeinek címadásával ("Gro
teszk szerenád", "Komor angyalok",
"Ligetben" stb.) nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy munkásságát Bálint End
rééhezkötik; valójában azonban a Bá
lint-inspiráció nem oly erős, mint aho
gyan emlegetni szekták. Iványi Kata
lin álmodozó és poétikus alkatú, ro
konszenves és kvalitásos művész, aki
festőnőínk legjavához (Vaszkó Erzsébet,
Vajda Júlia, Anna Margit, Szántó Pi
roska, Ország Lili, Berki Viola .stb.)
tartozik, Néhány munkája - így első

sorban az "ünnep" (amelyen a sötét
alapból világos, élénk színfoltok szik
ráznak fel), a "Régvolt hölgyek", "A
varázsló", a "Régi vasárnapok" és az
"Utazás Szindbád körül" (ez utóbbi
pasztellkép, az előbbiek olajfestmé
nyek) -, a kortársi magyar piktúra
nemes hangú darabjai. A tárlatot Ury
Endréné művészettörténész rendezte
meg, gondosan, hozzáértően.

Biai-Föglein István festő (1905-1974)
születésének betvenedik évfordulója al
kalmából - a művész míntegy hat
van-hetven festményéből - júniusban
emlékkiállítást rendezett a Nemzeti
Galéria. Biaí-Fögleín - aki a buda
pesti Képzőművészeti Főiskolán (Va
szary János és Csók István tanítvá
nyaként) végezte tanulmányait a 20-as
években - az impresszionizmusnak és
a posztimpresszionizmus dekoratív ágá
nak szellemében festette munkáít, ame
lyeknek legtöbbje tájkép, csendélet,
enteriör és clownokat ábrázoló cirku
szi jelenet. Sajnos, a festő (aki egyéb-

ként igen művelt, világot járt, a mű

vészettörténetben is rendkívül tájéko
zott ember volt) nem tudott ellenállni
a múkereskedelem és a publikum kis
igényű rétegei részéről megnyilvánuló
érdeklődésnek, így azután munkái (fő

leg kései festményei) egyre hígabbá,
egyre konvencionálisabbá váltak C.Vi
har előtt", "Arnyékos út", "Kisoroszi
részlet"). Biai-Föglein - annyi társá
val együtt - egy napon elkezdett a
"piac" számára dolgozni, s ezen az
úton nincs megállás ....

Matisse 1945-ben nyilatkozatot adott
Léon lJegand francia újságírónak; @
ben ezt olvassuk: "Sok festő -: tragi
kus hibát vétve - így gondolkodik:
»Egy darabig engedményeket teszek a
közönségnek, és ha majd már elég
pénzt kerestem, attól kezdve magam
nak fogok dolgozní«, Ettől a pillanat
tól fogva el vannak veszve... Ú gy
viselkednek, mint azok a nők, akik el
határozzák, hogy addig róják az utcát,
amíg összegyűjtenek egy bizonyos ösz
szeget, és azután férjhez mennek ...
Az erkölcs olyan, mint a gyufa, "
csak .egyszer használható, - mondja
Marcel Pagnol a Marius-ban. Ugyanez
áll a festökre ..."

így Bíaí-Fögleínre is, aki kétségte
lenül tehetséges ember volt, jól indult
("Játékvilág", 1931), de azután a tehet
ségét aprópénzre váltotta. A tárlat
anyagából mindössze egy-két mű emel
kedik ki, így "A művész felesége ku
tyával", a "Szinetár Miklós arcképe",
az artisztikus, színben igen finom "lCo
mód virággal" és a "Kalácsok és fes
tőállvány" című szépen komponált
munka. Ismerjük Bíaí-Föglein néhány
figyelemre méltó aktfestményét is; a
hevenyészetten megrendezett Galéria
beli emlékkiállítás azonban egyetlen
egyet sem mutatott be ezekből.

A Győri Xántus János Múzeum Kas
sák Lajos-emlékkiállítása (június-júli
us) a magyar avaritgarde atyameste
rének - a győri vagongyár egykori
lakatosának képzőművészeti tevé
kenységéről adott áttekintést. (Lénye
gében a győri kiállítás anyagát mutat
ták be augusztus 15 és szeptember 15
között az esztergomi Vármúzeumban.)
Az ún. "Napóleon-ház"-ban több mint
száz Kassák-mű: olaj- és pasztellfest
mények, akravellek. kollázsok, rajzok
és linóleummetszetek függöttek a fa
lakon, - azt dokumentálva, hogy a
magyar képzőművészetben Kassák volt
a konstruktivizmus legfőbb úttörője, s
hogy e képarchitektúrák nem margi-
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nális jelentőségű melléktermékei a
mester írói és költői munkásságának,
hanem időtálló műalkotások, a geo
metrikus absztrakt művészek: Mond
rian, Van Doesburg, Frantisek Kupka,
Malevics, Sonja Delaunay-Terk, Augus
te Herbin kompozícióinak testvérei.

Kassák - 1920 körüli ".... bécsi kép
zőművészeti munkásságát sajnos éppen
csak jelzi egy-két mű, - annál gaz
dagabban van viszont képviselve a
mester 60-as évekbeli piktúrája. Szé
pen írja e kompozíciókról Körner
Éva: "Derus, nagy lélegzetű képek
ezek, egy kiteljesedett élet érett gyü
mölcsei . .. Utolsó éveinek munkái a
dolgok végső összefüggéseit kutató em
ber hatalmas érzelmi és szellemi táv
latának vetületei."

A Kassák-műveken kívül a mester
barátainak, küzdőtársaínak és tanítvá
nyainak (Czóbel, Barcsay. Vasarely,
Schöffer Miklós, Korniss Dezső, Bálint
Endre, Gyarmathy Tihamér, Fajó Já
nos stb.) egy~egy - Kassák romolha
tatlan életműve és keménykötésű em
beri lénye előtt tisztelgő - munkáját
is bemutatta a győri kiállítás, amely
nek létrejöttéért a műtárgyakat készsé
gesen odakölcsönző Kassák Lajosnét
és a tárlatot megrendező Salamon
Nándor művészettörténészt illeti meg
az elismerés.

A Miskolci Galéria - néhány év
óta rendszeresen megrendezi a
"Rajzok" című tár1atot. Ezeken a ki
állításokon az észak-magyarországi gra
fikusokon kívül az ország egyéb ré
szeiben élő művészek legjobbjai is
részt szoktak venni, mint meghívott
vendégek. A miskolci kezdeményezés,
amely a rajzművészet sarkalatos je
lentőségére hívja fel a figyelmet, pél
damutató; e rajzkiállítások rendezői

tudatában vannak Michelangelo szavai
igazságának: "A rajz, amelyet máskép
pen a vázlat művészetének is nevez
nek, lényege a festészetnek, a szobrá
szatnak és az építészetnek ... Aki oly
sokra vitte, hogy a rajznak mestere
lett, arról elmondhatjuk, hogy drága
kincs jutott a birtokába."

A "Rajzok 1975" Clmu tárlattal
Munkácsy Mihály (1844-1900) halálá
nak 75-ik évfordulójára emlékeztek a
rendezők és a kiállítók. A magas szín
vonalú kiállítás anyagából főleg Ma
zsaroff Miklós "Mediterrán táj" című

konstruktív szellemű tusrajza, Radics
István "Lábmosás" círnű friss, eleven
tanulmánya, a Kossuth-díjas Reich
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Károly "Fekvő akt" című - a női
test szépségét és ifjúságát ünneplő 
könnyed futamú ceruzarajza és a Sa
jószentpéteren élő Demeter István.
"Arc" című - drámai erejű -:... gra
fikai lapja emelkedett ki.

Az 1895-ben született, nyolcvan esz
tendős Nyergesi János festő- és grafi
kusművész jubiláris gyűjteményes ki
állítását az esztergomi Balassa Bálint
Múzeum rendezte meg júniusban. A
"tizeneves" Nyergest 1910 körül mo
dellje volt Nyergesújtalun Kernstok
nak (és Czóbel Bélának), majd Kerns
tok - tehetséget látva benne - a sze
gény családból származó fiatalembert
beíratta az Iparművészeti Iskolába.

Nyergesí János 1923 óta állít ki. A
két világháború között tagja volt az
akadémíkus-naturalísta hivatalos mű

vészettel szembenálló KÚT-nak «"Kép
zőművészek Új Társasága") ; művei
Bálint Aladárnak(a Nyugat és a Nép
szava képzőművészeti kritikusának),
Kállai Ernőnek, Rabinovszky Máriusz
nak és Móricz Zsigmondnak elismeré
sét is kiváltották.

Nyergest munkáinak legtöbbje akva
rell és színes rajz. Túlnyomórészt du
nántúli tájakat, falusi utcákat; mun
kálkodó, megpihenő vagy tereferélő pa
raszt- és munkásembereket ábrázol,
leggyakrabban azonban önmaga arcvo
násait; önportréinak száma több száz
(I). Nyergesi élesen figyelő pillantással,
gyors, lendületes ecsetvonásokkal, nagy
fokú tömörítő-semmázó képességgel, a
kicsinyes részletezés, az aprólékos pe
pecselés kátyúít messzire elkerülve al
kotja (pontosabban: rögtőnzi) vízfest
ményeit és grafikáit. Művészi médsze
rének alapja a spontaneitás, az imp
rovizáció. Nem széles skálájú művész,

életműve azonban imponálóan egysé
ges és következetes. Mai művészetünk

ben talán ő az egyetlen, aki megható
hűséggel őrzi tanítómestereinek. a szá
zad eleji modern magyar festőknek. a
"Nyolcak"-nak (Kernstok, Márffy Ödön
stb.) szellemét.

Ez év nyarán Szentendrén megnyílt
a kilencvenkét éves Kossuth-díjas mes
ter, Czóbel Béla festményeinek állan
dó gyűjteménye: a Czóbel-múzeum.
Czóbel az első magyar festő, aki meg
érte, hogy művei még életében külön
múzeumot kapjanak. . . A művészt

bőségesen megillette ez a megbecsülés,
hiszen hét évtizedet felölelő pályája
folyamán olyan remekművekkel gaz
dagította a magyar kultúrát, mint a



"l~jslány ágy előtt" (190'5), a "Fiú lab
dával" (1916), a "Párizsi utca" (1926),
a "Múzsa" (1930), a "Madonna" (1937),
a "Hátakt'" (1941), a "Szentendrei Vé
nusz" (1968), az "Erdélyi blúzos leány"
(1973) vagy az egészen újkeletű "ön
arckép" (1975), amelyen még éppen
csak hogy megszáradt a festék,

Czóbel korai - 1905-ben, a párizsi
Salon d'Automne-ban, a "Fauves"-te
remben kiállított munkáiról joggal írta
a nemrégiben elhunyt művészettörté

nész, Pataky Dénes: "Ekkor Czóbel
Bélával ismét ott állott a magyar mű

vészet, ahol 1870 körül Szinyeí Merse
Pállal és az l890-es években Rippl-Ró
naival: az élvonalban, Európa vezető

művészete, a francia. mellett ..."
A magyar festészetben - sajnos 

gyakoriak a nagyszerű indulás utáni
rnegtorpanások, az elszürkült, megre
kedt, torzóban maradt életművek. Cz6
bel a ritka kivételek egyike. Festés
média, komponálása, kolorltja válto
zott-m6dosult ugyan az évek-évtizedek
előrehaladtával (fiatalkorában a szen
vedélyes, robbanó erejű színkontrasz
tok, élete delelőjén a mély, borongós,
fátyolos színek, újabban a derűs, lágy,
világos színharmóniák uralkodnak ké
pein), de piktúrájának érzékletessége,
hőfoka, magas kvalitása, sejtélmessége,
költőísége sosem fogyatkozott meg, s
művészete míndig független maradt
kortársainak (s barátainak): Modigli
aninak. Picass6nak, Marcel Gromaire-

AZ "ARVA BETHLEN KATA"
A BUDAVARI KIRÁLYPINC1i:BEN

Kocsis István romániai író, közelebb
ről erdélyi. Erdély pedig aballadák,
tragédiák, véres drámák földje. A föld
most visszatermi vérvetését: Kós Ká
roly, Nagy István után sorba jönnek
új ottani drámaírók, Sütő Andrá.~,

Páskándi és most Kocsis István, hogy
a könnyedebb mai életet tükröző Mé
hesről, Bálint Tiborról ne is beszél
jünk. A romániai hét magyar színpa
don egyre jobban érvényesül az ön
ellátás szelleme s erre a román nyelvű

drámaírás fölfejlődése is biztató pél
da. S biztató példa nekünk is.

Má,' Németh László minden magyar
ütközéspontot kifigyelő szeme rávillant
Bethlen Kata alakjára. 1939-ben írta
meg róla szóló drámáját, drámaírói
pályafutása kezdetén. Nem szabadult
még ekkor eléggé a színpadainkon si-

nek, a "Die Brücke't-csoport német
expresszionista festoinek (Heckel, Kirch
ner, Scnmíut-Rottíuífj stííusától.

A Czóbel-rnúzeum előterében elhe
lyezett felirat. szövegénél tömörebben,
találóbban .nehéz lenne összefoglalni a
czóbeli művészet lényegér: "Czóbel Bé
la - a Párizsi Iskola legkiválóbb ma
gyarországi képviselője - a legna
gyobb világégések közepette is meglel
te a lehetőséget az élet szépségeínek
a festészet nyelvén való kifejezésére.
Az embert és az ember környezetét
varázsos színfoltokkal, érzékeny ecset
vonásokkal megelevenítő művészete ha
sonlatos a természethez, amely foly
tonosan újjászületik és az ifjúsághoz,
amely teli van derűvel, felszabadult
sággal, életörömmel."

A szentendrei Cz6bel-képtár anyagát
Mucsi András művészettörténész válo
gatta össze és csoportosította; a képes
katalógus előszavát Kratochwill Mimi
írta; a múzeum itáliai hangulatú kis
udvarán Varga Imre szebrász bronz
ba öntött, rendkívül karakteres Czóbel
büsztjét helyezték el; többen (André
Dunover de Segonzac francia festő,

Anette Massiani stb.) fontos Czóbel
kompozíciókat ajándékoztak az új köz
gyűjteménynek. .. Köszönet. jár mínd
azoknak' (nem utolsósorban Kathy Im
re tervezőépítésznek), akik közremu
ködtek Magyarország egyik kívül-belül
legszebb mázeumának létrejöttében.D: t:

keres (Herczeg Ferenc-i), nagy hőseink

életéből csak egy kúpszeletet kihasitó
színpadi ökonómia varázslatától. Arva
Bethlen Kata megpróbáltatásos életé
nek is· csak egy szeletét,a Haller Lász
lóval kötött első házasság drámáját ír
ta meg. Bethlen Kata anyja, Borbára
katolikus férfihoz ment férjhez, a há
zasság sikerült és Borbára asszony így
biztatja leendő vejét, a katolikus Hal
ler László grófot: "A te hajlandóságod
őt a maga gyengeségire emlékezteti.
Ha könyörgésednek enged, gyanús lesz,
hogy a maga gyengesége, ami vallásá
ban megtántorította. Az ilyen maguk
ra gyanús természetekre kötelességül
kell rájuk mérni, amit szívilk rejteké
ben mint gyönyörűséget remélnek."
Mire László megöTÜlve: "Ez a nén~m

asszony gondolatja. S vallásunk két
félesége?" Borbára: "Kevélyked~smind.
Az ő kevély fiatalsága a vallásban
akar dölyfösködni. Az anyjának j6 volt
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egy katolikus ember. Ű különb. Ha
megne'veled, hasznodra lesz az ő nagy
magáratartása." László: "Asszonyom
anyám pártfogásba veszi hát az én
ílyűrűmet?" Borbára: "És ha lánc vol
na, avval is odakötöm szerencséjéhez."

Kata kezén valóban lánc lett ez a
gyűrűváltás. Rövid házasélet után már
így tör ki belőle féktelen természete,
ura békítő szavára: "Én pedig arra
kérem az Ó Irgalmasságát, hogy esz
tendő ilyenkorra legyünk elválva egy
mástól: vigyen el az Isten vagy enge
met, vagy kegyelmedet . . •" László:
"Kata, megátkoztál." Kata: "Meg 
mind a kettőnket."

S Haller László rövidre rá pestisben
meghal. Idáig tart csak Németh Lász
ló Kocsiséhoz mérten csonkának tetsz6'
drámája. Mert Kata még. hosszú év
tizedeket él meg. Újra férjhez megy
egy hitebéli Telekihez s eleinte örül
az új rokonságnak, de férje korai ha
lála után rácsap a Teleki rokonság, ki
akarja forgatni vagyonából. Hallertől

származó gyermekeit elveszik tőle, a
Telekitől származók sorra elhalnak,
csak acsarkodó, vagyonéhes rokonok
maradnak. Kata a sok mérhetetlen
gyász után a filantrópiába menekül.
Előbb Bethlen rokonfiút vesz a szár
nyai alá, hogy tanittassa s legyen, aki
orációt mond fölötte a saját hite sze
rint. De ez a szépreményű gyermek
~s ·elhal. S akkor még a Bod Péter
anyátlanul maradt árváját is elűzi ma.
gától, mert úgy érzi, átok van a há
zán, a saját átka leng fölötte kien
gesztelhetetlenül. Vagy pedig az Úr
így akarja megpróbálni őt predestiná
ctös hitében.

Kocsis István Németh Lászlón túl
haladva ezt az egész életsorsot másfél
órás monodrámába önti-forrasztja, mint
Bethlen. Kata önvallomását, egészen
addig a pontig, amíg fél évszázadon
'is túlmenő élete végén már cs'ak a
keserű diadal marad számára, hogy ro
kon-ellenségei örömére nem halt meg,
kikelt halálos ágyából is, és talán mé
gis tartogatja valamire a Gondviselés.

Kocsi$ István drámaírói érzékét di-
.-t:séri, hogy egy darabból faragott mo

nodrámába sűrítette ezt a végletekben
csapongó életet. (Írása a "Forrás" ci
mű kitűnő kecskeméti folyóirat hasáb
jain is megjelent a szeptemberi szám
ban.) Németh László Bethlen Katáját
nem láthattuk hazai magyar színpa
don. Most talán erre a kissé epizodi:"
kus Németh-darabra is sor kerül szin»
padjainkon a testvérdarab nagy sikere
folytán.
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Kocsis István Bethlen Katája ugyan
is ugyanolyan szivetcirógató meqtepe
tése a magyar szinpadnak, mint Pás
kándi "Vendégség"-e, vagy Sütő And
rás Kleist adaptációja, az "Egy lócsi
szár húsvétvasárnapja" volt. S már be~

mutatásra vár Pesten Sütő újabb da
"abja a Servét Mihályt elégetni kény
szerült Kálvin drámája, amelyben a
toleranciát eleinte hévvel hirdető Kál
vin végül is odajut, ahol az általa. ost
romolt inkvizició. A történelem vas
törvényei súlyositják ezeket az erdélyi
darabokat, de a boncolgatásnál kide
rül, hogy tévedéseikben is jóhiszemű
ellenfelek állottak egymással szemben.
Bethlen Kata is beleszeret rövid há
zassága folyamán a katolikus Haller
Lászlóba, 8 pestises lázában tenyeré
vel hűsítgeti a halálba menő homlo
kát. Az emberi küzd itt a korszülte
torz ideákkal. A múltak ebbéli rém
képeit okulással szemlélheti a néző s
a csatabárd elásása nemcsak jelképes,
hanem katartikus.

Hogy Kocsis a monodráma formáját
választotta, annak van egy művészi és
egy gyakorlati oldala is. A művészi

az, hogy nem akart ötfelvonásos, vé
gét nem érő múlt .századi drámát
szerkeszteni, mint ahogyan Németh
László is visszariadt ettől s inkább
trilógiát tervezett. A gyakorlati az,
hogy a romániai szórvány magyarság
kisebb településein is igénylik a ma
gyar nyelvű és ihletű szinjátszást. S
egyszál színésznő néhány üszkös, tűz

égette gerenda alatt elmondhatja Beth
len Kata majdnem balladás élethistó
riáját a legkisebb faluban is, ahogy
el is mondják sokan. A katarzis Ze
telakán vagy Farkaslakán mégis ugyan
az. Csak éppen színésznő legyen a tal
pán, aki előidézi.

A budapesti, azaz egyelőre budai
előadás rendezője szerencsés kézzel
keltette fel Ronyecz Mária ambíciójlit.
Egy egész hónapon át s aztán még ki
tudja hányszor egyes-egyedül a szín
padon lenni .és lefolytatni egy szenve
dély Niagaráját: nem gyerekjáték. Já
ték a javából. SzínésZi munka, er6fe
szítés és próba. Ronyecz Mária meg
állotta ezt a próbát. Színezésében, ér
telmezésében találhatnánk gáncsot, a
teljesítmény azonban hódolatra késztet.
Nem is a színezésben akadt nála pa
rányi hiba, inkább a túlszínezésben.
A színpadi hatás csábította néha rá,
iuxru ezt az istenhiv6 Katát boszorká:"
nyabbnak jelenítse meg, mint amilyen
volt. A hisztériát súrol6 kitörései "e
mekül színezték az el6adást, de az el-



mélyültebb istenhit csorbát szenvedett
ezekben a kitörésekben. Vad nőstény

is tudott lenni hite álcájában, átok
mondó szavában,· teste 'l'ángásában, de
"eméljük, ezek a kiéleződések az elő

adások hosszú során át letompulnak,
s egy igazán hivő Kata alázatáv.á sze
Hdülnek, aki már nem azt írja levele
végeztére: gróf Bethlen Kata, hanem
azt, hogy: Arva Bethlen Kata. Hiszen
így fér a szívünkhöz legközelebb.

Mert mi a Kata bűne? Miért bűn

hődik? A kor bűne a mi bűnünk is.
Az addig független, vagy .csak laza
rabláncon törökös és protestáns Er
délyre rázuhan az egész céltudatossá
gában és álszentségében tündöklőHabs
burg birodalom. Neoaquistica Comissio,
hajdani katolikus templomok protes
tánsoktól való erőszakos visszavétele s
anyagi-udvari javakkal való i4zérkedé
ses térítés. Ebben az akkori .szemmel
fölfordított világban egy talán léha
anyjától is idegenkedő "agere contra"
személyiség szabadságha1'ca az elnyo
mó s mindent kisajátító hatalommal
szemben. Ronyecz Mária a hősnőnek

ezt az életvonalát hangsúlyozta. Em
lékezetesen.

A rendezés - Vadász Ilona munká
ja - is hajlíthatta erre. Kitanő rende-

Tájékozódás

Gazdag. izgalmas és modern iról világ tá
rul a szemünk elé Mészöly Miklós Ala
kulások (Magvető) címü kötetéből. A ma
gányos, kiszolgáltatott ember rémületét fo
galmazza meg új és új változatokban, hal
lattanul pontos és tudatosan egyszeru ké
pekben. (Nem véletlenül volt egyik legjobb
kötetének címe Pontos történetek úközben.)
Nem Ismeri a magasra lobbanó, vakító
lángra csapó, majd kesernyésen kihunyó
érzelmeket, mert hőseinek érzelmi élétét
szinte a mínímumra redukálja. Nem érzi
fontosnak a környezetet, a helyszínt, mert
csak azok a reflexek érdeklik, amelyek ál
talánosíthatók, s melyek minden ember
életében jelentkezhetnek ilyen vagy olyan
formában. Kétségtelen, hogy egyfajta em
beri életérzésnek (nevezzük ezt jobb híján
egzisztencialistának, bár Mészöly Miklós
nem egzisztencialista író) lényeglátó kröní
kája az Alakulások, bár itt-ott kísért az
olvasóban az az érzés. hogy kicsit több
megértéssel, humánummal közelebb érne
céljához az író.

Természetesen más eszközökkel, de ugyan
ebbe az irányba tapogat Gyurkovics Tibor
Szeretlek, akárki vagy (Szépírodalmt) címü

zői ötlete volt, hogya· hét fuvolás és
éneklő leánka szerepét beiktatta a
szerző monodrámás szikársága ellené.,
re a darabba. Kell egy lélegzetvétel
nyi pihenő annak az Arva Bethlen
Katának, míg kifújhatja magát két
drámai kitörése közt a színpad háts6
terében, talán· még köhinthet is egyet
ebben a hűvösre fordult kora .őszben

ott, a budavári Királypince barlang
ban. De nem lett volna-e okosabb, ha
a szerzővel megegyezkedve az alig
érthető zongemények helyett két ká
rust állítanak be a szerző utólag be
iktatott soraival. Egy protestáns k6rust
képzelünk és egy katolikusat. Az egyik
erre inti a hősnőt, a másik arra. És
az igazi megbékélés a Kata megnyug
vása, filantropikus munkája: árvahá
zak, nevelőiskolák, magyar könyvek ki
adása. -A magyar felekezeteken belüli
megbékélése az a katarzis, amin az
egész nemzet átvészelte magát, békes
séget teremtett egymás közt protestáns
és katolikus oldalr61 eayaránt. J6 né
ha a történelem tükrébe nézni és j6
is tanulni belőle. Bethlen Kata sorsa
így lett nagy tanítónk. Alakja azért
él bennünk ma is olyan elevenen.

POSSONYI LASZLÚ

kötetében. A versek nagy erővel vallanak
a szeretethiány tragédtájáról, s hatásukat
az sem csökkenti, hogy a költő néhol túl
zottan és erőltetetten modem akar marad
ní. Mihelyt az a kiSugárzó vagy pontosab
ban kísugározní kész szeretet, meíyröí ír,
megtalálja tárgyát, bizonyára világa is ki
szélesedik és egyensúlyba kerUl.

Tanulmányt - jó néhány tanulmányt 
érdemelne Kassák Lajos A fal mögött áll
és énekel eírnű novellagyűjteménye, melv
ből irodalmunk e .korszakot nyitó óriásá
nak kevésbé ismert és méltányolt reme
kelt ismerhetjük meg. Kassák ugyanolyan
nehezen indul hódító útjára, mínt annak
idején Bartók Béla. De az ő világa ugyan
olyan szilárd, ugyanolyan kikezdhetetlen er
kölcsi alapokon áll, mint nagy zenész kor
társáé. S újításain. rnerészségén túl ez te
szi maradandóvá és élménnyé rnínden írá
sát.

Zenei könyvújdonságok:
Oldal GlibOr: A vájtfülil kutya esete (Ze

nemükíadö), A modern világ ktrlturálts rob
banásának egyik legjelentősebb eseménye a
hanglemezgyártás megindulása volt. A le-

. mezek a legtisztább müvészee hordozói is
lehetnek, S ezt oa gondolatot egy pillanatra
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sem téveszti szeme elől izgalmas, szellemes
könyvében - mely tulajdonképpen a hang
lemezgyártás történetének keresztmetszete
- Oldal Gábor. Ez a könyv !EL legjobb ér
telemben vett ismeretterj esztést valósítja
meg, s nyilván minden hanglemezbarátnak
kedvelt olvasmányává válik.

Dreuer János: Harminc év magyar zene
kultúrája (Zeneműkiadó). A joggal népsze
rű Zeneélet címü sorozat egyik legizgalma
sabb, vitára serkentő kötetét adta közre
Breuer János. Jól ragadta meg e harminc
-esztendö zenei fejlőClésének legfontosabb
csomópontját, és sok helyütt a fejlődés

legjelentősebb összetevőit is sikerült érzé
keltetnie. Ezúttal csak egy vitapontra mu
tatnánk rá: Breuer János is beleesett ab
ba .a hibába, amibe a magyar zenekritika
nagy része: nem vesz tudomást az egy
házzenei életről - pedig nincs szégyellni
valónk világviszonylatban sem! -, s így
a hiarminc év zenekultúrájából kiesik an
nak egy fontos összetevöfe, Ezért természe
tesenaz összképet is hiányosnak, csonká
nak érezzük.

A hét zenemúve 1975/3 (Zenemükiadó) ez
úttal is kitanó elemzésekkel segíti a tájé
kozódni vágyókat. Az avatott zenetörténé
szek elemzéseiból mindenütt a szépség és
harmónia tárul fel; Külön kiemelnénk Mol
nár Antalnak Kodály énekkari müveiról
szóló elemzését, mely nemcsak zenei mao
gyarázatot, hanem a kortársnak·a közös
harcok részesének forró, átélt vallomása is.

Ady Endre meglehetősen keveset foglal
kozott a zenével, de mínt gyakorló újság···
fró természetesen olykor zeneí tárgyú írá
sokat is közölt különböző lapokban. Ko
rántsem egységes ízlésről árulkodnak ezek
az alkalmi cikkek,' inkább azt érezni ben
nük, hogy a zenéhez is volt érzéke. de
mínt mindent, azt is a maga egyéniségé
nek szüröjén át értékelte. A Péntek esti
levelek (Zeneműkiadó) címmel megjelent
válogatás (Varga József értő munkáfa) ezért
izgalmas és tanulságos olvasmány.

A Gondolat KönyvkIadó érdekes váloga
tást adott ki A. V. Lunacsarszkijnak, a
szovjet zenekritika egyik jelentős első mü
velőjének írásaiból (A zene viI4ga). Kor
történeti munka ez ma már, amety zene. és
társadalom, müvészet és közönség kapcsola
táról, zenetörténeti kérdésekről tesz fontos
niegállapításokat.

A Szépirodalmi KönyYkiadó jelentette meg
Benamy Sándor kitűnő kísregényét, A pa
kompartos, az agglegény és' a kisfiú-t. A
neves idős író a magányos öregkorról,
nemzedékek értettenségéröl, a hamis nyo
mot követő indulat robbanast jelző feszült-
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ség-terheiről vall mesterien megszerkesztett,
gondosan motívált figurákat ábrázoló .•mü
vében.

Századunk irodalmának egyik legjelentő

sebb költő-egyénisége kétségtelenül József
Attila; annál fájóbbnak érezzük, hogy
mmdmaíg nem készült róla összefoglaló
monográna. Pedig ma még talán .valóban
"életközelben" van, még élnek, akik sze
mélyesen ismerték, "holnapra" azonban
ugyanezek az adatok jóvátehetetlenül el
enyésznek. J!:pp ezért rendkívül fontos,
hogy nagyjából egyidőben jelent meg a
költő élete két fontos tanújának, Vágó
Mártának és Fábián Dánielnek a .röía szö
ló könyve (míridkettőnek József Attila a
címe, az előbbit a Szépirodalmi Könyvkia
dó adta ki, az utóbbit ft szerzö Szíj Rezső

közremüködéséveí), Félelmetesen hiteles írás
mindkettő. Iszonyúan tragikus életút bom
lik ki belőlük, melynek igazi drámaíaágát
az adja, hogy maga a költő is tisztában
volt betegsége szörnyü terheivel, s amíg
bírta, küzdött is ellene kemény, szinte em
berfeletti önfegyelemmel. Vágó Márta köny
vének némelyik lapja megrázó olvasmány;
mint ahogy egy zseniális tehetségnek, aki
nek egyre inkább "a semmi ágán ült szí
ve", fájdalmas sikoltásal azok a levelek,
üzenetek is, melyeket Vágó Mártához inté
zett. Fábián Dániel jó néhány eddig ho
mályban maradt irodalmi kapcsolatát elem
zi József Attilának, Vágó Márta könyvé
ből pedig jelenvaló hitellel lép elénk ma
ga a tépett, tragikus ember, aki így is,
sőt épp így alkotta századunk egyik leg
szebb és legtágasabb Urai épületét.

Szerkesztöségünkhöz beküldött. külföldön
megjelent magyar kiadványok:

Mehrle Tamás: Egy az Isten. A Rómá
ban megjelenő Teológiai Kiskönyvtár uj

. kötetének szerzője három részre osztotta
könyvét. Előbb a szentírásnak Istenre vo
natkozó tanításait foglalja össze, majd az
egy Istenről szóló tan bölcseletteológiai ki
fejtésének szükségességét és nehézségeit vá
zotja, végill pedig Isten Iényegét tanulmá
nyozza (Szent 'Damás alapján); Korántsem
könnvű olvasmány, de valóban Isten lé
nyegét ismerhetjük meg belőle és általa.

Emmerlch András: Entstehung und Ent·
wlcklung der sogenannten Völklschen ne
wegung ln Ungarn (Wien, 1974). A doktori
értékezésnek készült könyv círnét így for
díthatjuk magyarra: "Az úgynevezett népi
mozgalorn keletkezése és fejlődése Magyar
országon". A szerzö rendkívül sok adatot
feldolgozó, a kor társadalmi, ídeolőgtaí

mozgésára is gondosan figyelő. komoly
szoetográfíaf kitekintéseket tévő könyve je
lertős nyeresége a népi mozgalommaí fog·
lalkozó irodalomtörténetírásnak.
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SO MM AIR E

Dans l'étude publiée par le Prof. Tamás Nyíri sous le titre Jésús est vivant,.
nous relevons le passage qui suit: Peu apres la mort de Jésus de Nazareth,
les disciples n'ont pas tardé il faire une expéríence extraordinaire: ils ont
vu leur Maitré crucifié vivant. Ils en sont venus fl comprendre que Dieu était
intervenu pour son Fils, le déllvrant de la puissance du péché et de la mort
et le faisant Seígneur du monde. Cette expérience du Crucifié ressuscíté, loin
d'étre un phénoméne subjectif ne correspondant il aucun fait objectíf, repose
sur un événement historique qui a réellement eu lieu et qui n'a pas manqué
de bouleverser la vie des dísciples, Aussi leur térnoígnage ne peut-il étre
enregístré comme le produit de quelque mystification ou comm~ le dérivé d'un
plus ou moins long processus historique. Et la benne nouvelle du Royaume
de Dieu et de son proche avenemént fut de nouveau annoncée. - Dans son
étude, Margit Széll traite du transcendentaHsme de Joseph Maréchal, phílosophe
décédé en 1944. L'auteur démontré par quel cheminement de pensée Maréchal
est arrivé fl formuler la thsse qui constitue l'acquisition majeure apportée au
transcendentalisme de Kant. Cette acquisition se résume en ceci: La connaissance
transcendentale est susceptible d'accéder fl l'étre transcendent. Toute connaissance
relative a une parcelle de l'étre implique nécessairement, par anticipation, l'idée
de la totalité de l'Etre Transcendent, mobile et fin de notre dynamisme in
tel1ectue1. - Dans la série des conférences organísée en 1973 par l'Institut
Catholique de Paris et donnée dans la cathédrale Notre-Dame, pour commé
morer le centenaire de la naissance de sainte Thérese de Lisieux, Guy Gaucher
a faite une conférence sur La Passion de TMrese ou l'épreuve de la· foi. Nous
en publfons la traduction hongroisedue ci Monika Kis. - Sándor Bálint fait
connaitre une représentation inconnue de Saint Franccis d' Assise. - Dans son
étude, László Domonkos, Professeur fl l'Universtté de Youngstown (U. S. A.,
Ohio), retracel'histoire de l'Université que Sigismond, roi de Hongríe, puís
empereur germanique fonda en 1395 fl Óbuda (actuellement le lIle arrondísse
ment de Budapest). - Imre Varga poursuit son étude historique en présentant
le vlllage Mezőörs apres l'occupation turque. a travers des documents d'archí
ves orlgínaux. - Gfzella Dénes fait le portrait de trols éminentes femmes écrl
vains hongroíses.

Le théologlen Péter Ernő aborde la question des différends d'ordre pro
fessionnel que peuvent avoir les pretres et les travailleurs employés par l'Eglise.

INHALT

Tamás Nyíri: Jesus lebt. In seinem Essay schreibt der Autor unter anderen:
"Die ersten Christen erfuhren kurz nach dem Tode Jesu, dass der Gekreuzig
te lebt. Es wurde ihnen klar und sie vergewísserten sich der Tatsache, dass
Gott im Interesse des Jesus von Nazareth in die sündhaften Machinationen
der Welt eíngríff, ihm von der Macht des Todes entriss und zum Herrseher
der Welt machte. Die Wirkung in ihrer Seele ist nicht unabhangíg von dem
Glauben, abel' die Wirklichkeit des Ostererlebnisses ist eine geschíchtlíche Tat
sache. Es ging nicht von ihnen aus, sondern brach von aussen her in ihr
Leben, man kann es nicht als Ergebniseiner Intríge, einer Verschwörung oder·
einer langeren geschíchtlíchen Entwicklung verbuchen. Diese Christen hatten
sehr bald nach dem Tode Jesus die fantastísche Erfahrung, dass Jesus lebt.
Und seine Botschaft über Gottes Reich fing an síeh wíeder zu verbreiten." 
Margit Széll bescháftígt sich in ihrem Artikel mít dem Trcmszendentalismu$
von Joseph Maréchal und stellt fest, dass "er die Wahrheit, die Einheit und
den Frieden, von dener er so víel lehrte, auch persönlich erlebte. Die Mystik
interessierte ihn nicht nur theoretisch, sondern persönliche Erfahrungen ver-
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knüpften sich mit dem "Gegenstand" seiner Forschungen. Er respektierte die
Wanrneit eines jeden Menscnen, weil er den in ihm tatigen Gott erkannte." 
Wir veróffentlichen einen Vertrag von Guy! Gaucher den er im Rahmen einer
Konferenz-Serie des Institut Catholique de Paris über die Heílige Therese von
Lisieux im Pariser Notre Dame hielt, übersetzt von Monika Kis. - Sándor
BáUnt würdígt eine bisher unbekannte Daratellung .des heiligen Franziskus von
Assisi. - László Domonkos, Professor an der Universitat Youngstown (USA)
schildert die Geschichte der Uníversítat von Alt-Ofen, gegrundet im Jahre
1395 von dem ungarischen König und deutsch-römischen Kaiser Sigismund. .....;
Imre Varga schreibt diesmal über die Geschichte des ungarischen Dorfes Me
zőörs in den Zeiten nach der tiLrkischen Besetzung. - Gizella Dénes zeichnet
je ein Iíterarísches, Portrait über drei namhafte ungarísche Autorinnen. - Im
Literaturteil Gedichte vonp Tibor Gyurkovics, Tamás Tűz und Pál Toldalagi,
eine Erzahlung von Béla Hegvi. \

Der Theologe Péter Erdő wirft die Frage eines kirchlichen Arbeits-Schieds
gerichtes für die Lösung von Arbeítskonflíkten bei Angestellten der Kirche
und bei den Priestern auf. Er schreibt unter anderen: "Als das allgemeine
Gesetzbuch der Kirche, der Codex Iuris Canonici im Jahre 1917. erschien, war
die Regelung der Arbeitsverhiiltnisse auf der ganzen Welt noch sehr unent
wickelt. Die Vorschriften von Diözesan-Konzile zeigen den Weg auf dem die
Sozíalregelung der kirchlichen Arbeítsverháltnisse vorangesehrítten ist.

Die letzten Jahrzehnte brachten insofern eine Entwicklung, dass diese
Statuten, teilweise wegen widersprüchlicher Rechtsgewohnheiten, teilweise durch
Verordnungen bischöflicher Zirculare in vieler Hínsieht ausser Kraft gesetzt
wurden. In der Frage des Urlaubs z. B. wurde in der Erzdiözese von Esztergom
im Jahre 1963 eine neue Regélung eíngeführt. Dementschprechend sind für
den Urlaub der weltlichen Angestellten . die Vorschriften des ungarischen Ar
beitsgesetztbuches massgebend. Man sollte aber auch im Falle von kirchlichen

. Persönlichkeíten im Sinne desselben Gesetzbuches verfahren. Der bezahlte Urlaub
der Pfarrer, der selbstándígen Seelsorger sowie Kirchendirektoren, ist einheitlich
ein Monat. Die Urlaubszeit der Zugeteilten (Kaplanen, Aushilfe-leistende usw.)
besteht aus einem Grundurlaub und einen Ersatzurlaub. Der Grundurlaub ist
einheitlich zwei Wochen, der Ersatzurlaub je ein weiterer 'rag nach je zwei
Díenstjahren, berechnet von der ersten Disposition. Der Ersatzurlaub kann
höchstens 14 'I'age erreichen.

Wie bekannt, im Falle von Arbeitskonflikten der ungarischen Werktátígen
ist als erste Instanz das Arbeíts-Schleds-kommissíon des Unternehmes zustán
dig, wobei die Interessen der Arbeitsnehmer von der Gewerkschaft betraut
bzw. vertreten werden. Zweckmiissig wiire nach diesem Beispiel auch für die
kirchlichen Angestellten einen iihnlichen Schlíchtungseusschuss ins Leben zu
rufen der für die Geltendmachung der Vorsehriften des Arbeítsgesetzbuches ver
antwortlich ware, Kirchenrechtlich ware diesel' Ausschuss als Fríedensgerícht
qualifiziert. Seine Entscheídungen würde er - im Gegensatz zum gewahlten
Schíedsgerícht - nicht den gesetztlíchen Vorsehriften, sondern der Einsicht der
Friedensrichter entsprechend bringen, Diese Einsicht würde sich selbstverstiindig
dem Arbeítsgesetzbuch anpassen,. der zwar nicht als kirchliches Gesetzbuch
gtlt, doch in einigen Punkten kirchliche Vorschriften inspirierte. Das ganze
Verfahren würde in Form gegenseitigen Entgegenkommens abgewickelt, das die
-Vermeídung von Prozessen ermöglíchen würde. Sollte man abel' doch nicht
zur Einigung kommen, dann könnte man auch einen Prozess einlelten undzwar
VOl' dem weltlichen Gericht, da viele Arbeítsfragen kirchlich nicht geregelt sind,
also gelten sie nicht als Causa (sie können nicht als Anlass zu Prozessen VOl'
kirchlichen Gerichten dienen). Ein Prozess vor weltlichen Gerichten dagegen
4st vernünftígerweise nicht auszuschliessen da dies ebenso ein Bürgerrecht des
Atbeitnehmers wíe des Arbeítsgebers ist und die Sache, mangels rechtlicher
Vorschríften, auf kirchlichen Níveau nicht zu erledígen íst. Von dlesbezüglíchen
Verboten könnte man eine allgemeine Dispensation geben.

Auch die Aufstellung eines Friedensgerichtes der aufgrund des staatUchen
Arbeitsrechtes funktioniert wiire möglich, und es würde die 'Interessenvertretung
samtlíche kirchlichen Angestellten (die Priester inklusive!) begünstígen, eben
so, wie die Geltendmachung der Rechte der kirchlichem Arbeítsgeber. So würde
das kirchliche Arbeítsverhaltnís weder als Prívíleg, noch ausbeuterisch erschei-
~~ .
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XV. SZAZADI EURÚPAI
LANTZENE

MAGYAR GREGORIANUM
Középkori dallamok

Kecskés András - lant

Méth Agnes - köcsögdob,

csörgődob

SLPX 11721 ára: 60,- Ft

Schola Hungarica

(Karigazgató :

Szendrey Janka)

Vezényel: Dobszay László

SLPX 11477 ára: 80,- Ft

HAYDN
FÚVOSDIVERTIMENTOK

Pongrácz Péter,

Hock Bertalan - oboa

Medveczky András,

Mesterházy Dezső - kürt

Fülemile Tibor,

Nagy András - fagott

SCHUMANN
a-moll gordonkaverseny

LALO
d-moll gordonkaverseny

Onezay Csaba - gordon

ka, MRT Szimfonikus Ze

nekara

Vezényel:

Jancsovics Antal
SLPX 11719 ára: 60,- Ft

SLPX 11705 ára: 60,- Ft
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Guy Gaucher:

A hit próbatétele

Nyíri Tamás:

Jézus él

Széll Margit:

Joseph Maréehal

Bálint Sándor:

Szent Ferenc i8'llleretlen
ábrázolása

Domonkos László:

Az óbudai elu'etem

Erdő P éter:

Egyházi Munkaügyi
Döntöbizottság?

Dénes Gizella:

Emlékeztető emlékezés

Gyurkovics Tibor, Toldalagi

Pál és Tűz Tamás "Versei

Hegyi Béla:

Vastagh Mária (elbeszélés)

Bozóky Mária:

Az új eu;y régi
templomban

Tájékozódás

1975 október

Ára 12 Ft

FERENCZY DÉNl GRAFlKÁJA

KRITIKA

ZlIoltáJ"o8k3nYT (Síki Géza), Kallllák, Czóbel éli

mállok (D. I.), SO éTell a Kaplllztrán kÓJ"UIII

A FIdeIlo t'elúJitálla (Tóth Sándor), ÁJ"va

Bethlen Kata (Possonyi László), ,R é ti Jözllef

emléke lemez«'n (R. L)
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