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A Valóság c. folyóirat 1975 augusztusi száma közzétette annak anagysikerű

beszélgetésnek a szövegét, amelyet Vitányi Iván készített Dr. Dienes Valériával
1974 novemberében a filozófus, matematikus asszony életéről, munkásságáról. A
filmet a magyar televízió 1975. február 9-én és ll-én sugározta. Az adás sajtó
visszhangja páratlan, egyhangú elismerés kifejezése. volt; a tévé nézőközönsége

- azok is, akik addig talán nem ismerték még a 96 éves polihisztor nevét
sem - Dienes Valéria egyéniségének ellenállhatatlan bűvkörébe kerültek, ahogy
az egyik kritikus írta. Mi ennek az asszonynak a titka, honnan ennek a gazdag
egyéniségnek rejtett energiája, vagy - ahogy Rónay György kérdezte - mi
Dienes Valéria szellemi fiatalságának a titka? Rónay a Vigilia áprilisi számában,
beszámolva a tv-beszélgetésről, utal arra, ami az interjúból kimaradt, vagy amit
csak éppen futólagosan érintettek. Nem esett szó a transzcendenciáról. "Arról,
hogy ez a majdnem száz esztendő, emberi testbe öltözötten, attól olyan szál
egyenes és fiatal, hogy már igen régtől fogva föl.felé irányul, fölfelé néz. A For
rással és a Céllal van kapcsolatban, abban él, abból táplálkozik. Ezért sugárzik
egész lényéből az a varázsos boldogság."

Amikor az interjúban a Jászi Oszkárral és Szabó Ervinnel kötött barátság
ról esik szó (a tízes évek derekán), Dienes Valéria megjegyzi: "Akkor én teljesen
materialista voltam, és abban a hitben éltem, hogy nincsen semmi más a vilá
gon, mint egy örök matéria. Most már nem ezt gondolom ..." A fordulópontot
Bergson jelentette Párizsban. Bergson kurzusaí és a vele való személyes kapcso
lat, a filozófus eszmevilágának felfedezése. Ezt később sokszor, sok formában le
írta, kifejezte Dienes Valéria. Bergsontól megtanulja azt, hogy az ember több,
mint a teste, hogy mindegyikünk önteremtő eszmélet, hogy az átélt időn keresz
tül rányitunk a lét titkára. Az eszmélődő ember, aki az idő végtelene felé kitá
gul, valami egészen újat fedez fel: az időbeli határtalanságot, mínd a múlt, mínd
a jövő felé. "Eszméletünk múltja ébredésünkkel kezdődik, de ha egyszer ébred,
nem tud többé lezárulni. Teremtett lélek csak :Teremtőből meríthetett, csak an
nak képére és hasonlatosságára keletkezhetett." "A lét: mozdulat. A mozdulat lé
nyege, hogy lefoly. Lejár és az időben hagyja emlékét, mely megmaradásával is
folyton alakul, míndíg megőrizve dátumos egyetlen ízét és illatát. Ez az egyetlen
élményünk a valóságról... Ebben az élményben találkozom Valakivel, akinek
léte határtalanul több, szédítőbben más, a Transzcendensnek nevezett 'túlmutató'
a végtelen felé, amelyet már nem tudunk átölelni, de benne élni tudunk. Mert be
lőle vagyunk. - Abból az érinthetetlen Örök Akaratból, amely túl van a mére
teínken."

Dienes Valéria ilyen eszmélés útján ébred rá a Transzcendensre, majd ettől

a még nem tételes vallásosságtól fokozatosan eljut lelki Mestere, Prohászka hi
téig. Aztán később - filozófiailag is továbbfejlesztve a bergsonízmust, éspedig
Teilhard de Chardin távlatai felé (ne feledjük, hogy Teilhard is, Prohászka is
"bergsonista" volt, tehát egyazon szellemi "fílum"-ban maradunk!), Dienes Va
léria egvre világosabban megfogalmazza hitét, amely nem más, mínt a katolikus
Anyaszentegyház hite. Ezt éli, mondja, énekli; ez a hit járja át gondolatvilágát
és mindennapi életét. Hadd villantsunk fel most néhány színt ebből a változatos
belső életből, Dienes Valéria hitéből! Idézeteink még ki nem adott írásaiból va
lók; vallomásszerű elmélkedések,esszék, de nem titkosnaplóról van szó, termé
szetesen.

"Aki nem érzi bele Istent a valóságba, az töredékéletet él. A lét anyagi ar
cának megszállobtja és börtönben él. Ha csupasz és belső fény nélkül valódi föl
di tényekre nézel, ha szeretteidért való rettegésed az ő életüknek csak a hüve
lyét állí·tja eléd, ha saját életed rombolódását csupán a maga sivárságában látod,
akkor börtönben élsz. De börtönöd falai azonnal átlátszókká válnak, és áthatol
hatatlanságuk is megszűník, ha élettényeid hüvelyében megpillantod Istent. Min
den történés Isten válasza a te szabad tetteidre. Az emberélet Istennel való pár
beszéd, szabad akaratod társalog benne a Végtelennel. szavak a tetteid és az Ö
történései. Kozmikus hullámok hordoznak téged őseid örökségétől szabadságodig
és szándékaidtól Isten akaratálg. Életed az »ítt--nek és a »most-s-nak sorozata,
szabad lelkednek és Isten szándékainak közös alkotása, 'opus', amely nem egye
dül a tiéd, mert társszerződ az Isten. Gondold meg, hogy szabadságod ajándék-
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ba-adásával O választott ki téged erre a kollaborácíóra, és munkatársí viszo
nyod az örökkévalóságra szól, Ez a munkaközösség nem szünetel és nem sza
kad meg soha. Nem szakad meg a halállal sem. Csak más arányban folytatódik.
Nem szünetel a bűnnel sem. Csak bánattal és bűnhődéssel szerveződik. Ebből

a közösségből nem léphetsz ki soha, és ujjongjon fel a lelked erre a tudomásra.
Ennek a látásnak neve: míndenben Isten, Isten, Isten."

Nem panteizmus ez, hanem a szeritpáli és a teilhard-i panentheizmus. A
mísztíkusok míndenben-Isten-Iátása,

Dienes Valéria Istene Jézus Istene: az Atya, a mi Atyánk. "Abba! Ez a
neve. Számunkra ez a neve, és ezt Fia mondta, aki az embernek is fia. Földi
látóhatáron, földi összetartozásokban nem talált ennél megfelelőbb nevet, ame
lyen megszólíthassuk az Istent. A régi félelmetes nevet nem volt szabad kiejteni.
Az messze Isten volt. Hatalmas és büntető. Ez közeli Isten. Azt véres áldozatokkal
kellett imádni, annak a nevét a vér szentelte meg. Mi szenteli meg a közeli
Isten nevét? .. Mivel szentelem meg? Azzal, hogy szeretem. És ennek a sze
retetnek minden jelével. Ez ott kezdődik, hogy nem félelemből, hanem szeretet
ből teszek meg neki mindent, és nem teszek semmit ellene. így beleilleszkedem
akaratába, úgyszólván elrejtőzöm belső Iényébe, elmerülök tekintetében, életem
ben az O szavait szólom és az O gesztusait cselekszem. Komolynak és vissza
vonhatatlannak tekintem vele való azonosulásomat, belőle-származásomat, és tőle

eredő örökkévalóságomat." -
Igaz, amikor a "Miatyánkról" elmélkedve a teremtést és a teremtményi ma

gatartást akarja kifejezni, akkor a Plotinosz-féle processio és conversio eszméjé
hez folyamodik, de "megkereszteli" a görög filozófust. "Kilépek és visszalépek.
E kettő között van az életem és minden eszmélő érintkezésem e létem Forrá
sával, Vele, 'az Atyával', aki engem visszavár, miután megszenteltern az O ne
vét".

Csodálatos az, hogy Dienes Valéria mílyen játszi könnyedséggel építi be ví
Iágnézetébe, hitébe a legkülönbözőbb filozófusokat. Vagy helyesebben: nem akár
melyiket épHi be, csak azt, akiben önmagára ismer: "Minden filozófusen I vé
gígvándoroltam, I mire megértettem, / míndegyík én voltam ..." - Világszemléle
tében első helyen áll, természetesen, Bergson. Bergson idő-víziója és annak to
vábbfejlesztése, kiegészítése a Teilhard-i evolucionizmussal : ez a paraméter, a
rendező elv. Hihetetlenül koherens szemlélet. (Teilhard a koherenciában az igaz
ság egyik kritériumát látta.) Amikor például az Eucharisztiáról, Jézus itt-ma
radásáról elmélkedik, így kezdi: "Ez élő itt-maradás. Csak az élet, amelyben
mindig teremtve ott lüktet a múlt, és csak az élet, amelyben mindig új létben
megújulva ott sugárzik a jövő ..." Dienes Valéria tudja, hogy a kínyilatkcztatás
- így az Eucharisztia titka is - Isten váratlan, teljesen ingyenes és természet
feletti ajándéka, de hogy ezt az ajándékot megértsük és befogadjuk, fel kell
készülnünk. érzékenynek és készségesnek kell lennünk. Az Eucharisztia a hit
titka. De-hogy ezt a titkot megközelítsük, eszmélődnünk kell, tisztáznunk kell,
mi is a szellemi jelenlét. A filozófusnak a filozófia a "lépcső" vagy az út a
teológiai' igazságok mélyebb megértéséhez. a hit elmélyítéséhez. Az értelem is
Isten ajándéka, használnunk kell. Hiszen a hit nem irracionális tett, hanem ész
szerű hódolat.

De a tudós filozófus, aki végigvándorolt minden filozófuson a görögöktól
napjainkig, egészen egyszerű is tud lenni az Oltáriszentség előtt. A mise szöve
geit versbe szedi, gyermekversikékbe, aztán a legszebb pillanatoknál már nem is
skandálja, hanem énekli: "És azon az éjszakán I Kenyerét kezébe vette / Te
metése szent torán l Érintéssel megszentette / és azon a vacsorán / - legszen
tebb volt az az este, / ne csodálkozz e csodán - / Megmondta hogy AZ A
TESTE ..." Miként az "Amor Sanctus" középkori himnuszköltői - nagy filozó
fusok és teológusok - Dienes Valéria is himnuszokat ír, versbe szedi hitünk
valamennyi titkát, egészen. a rózsafüzér titkaiig. A szlmbolíka problémáiról tart
előadást, Teilherd-t fordít, kidolgoz egy sajátos evologíkát, ugyanakkor a Mi
atyánkról és a keresztútról elmélkedik és a Levendula utcai rigókkal együtt
énekelve zenét szerez verseire.

Befejezésül álljon itt egyik verse, a nagy hivő Parúzia-várásának kifejezése:
"Jön az Isten / útja titkos út / végtelenből / végtelenbe fut / minden percet
/ öröklétbe állít / odahallja / emberek imáit... S jött az Isten I lelke rámbo
rult / pillanat van / nincs jövő se múlt / megéríntett: / így gondolt el engem /
látom így kell I végtelenné lennem ..."

SZABÓ FERENC
206



MINDENNAP EGYUTT AZ ÚRRAL-

A Cserháti József pécsi püspök szer
kesztésében megjelent Mindennapi
kenyér sorozat három egymást követő

kötete kétségtelenül a hazai katolikus
könyvkiadás nagy bestsellere lett, így
nagyon is indokolt volt e vállalkozás
valamiképpeni folytatása. Hiszen ez a
siker - ma már e könyvek kaphátat
lan rrtkaságok - újra fölhívta a fi
gyelmet arra, hogy korunk emberének
az imádság-igénye is megújult. s az
imát, az Istennel való beszélgetést,
párbeszédet az életnek új struktúrájá
ba kell beágyazní, A régi imakönyvek
egyre inkább fölkerülnek a polcokra,
s újakat használnának az emberek, ha
- volnának. Világjelenség az ima át
alakulása, s ezzel párhuzamosan az is,
hogy az imakönyv hagyományos mű

faját mindenütt igyekeznek megújíta
ni, korszerűsíteni. Az élet maga is
megváltozott. az életszentség mínősége

is más, mint régebben. Talán időnk

sincs a hosszú imádságokra.
Az Istenhez fordulásnak olyan cso

dálatos, tömör példái lebegnek előt

tünk, mint Edith Steiné, aki, mielőtt

lezárták volna azt a tehervagont. mely
Auschwitzba vitte, a következő üzene
tet juttatta el az echti közösségnek:
"Mindennel nagyon elégedett vagyok.
A Scientia crucis-t csak akkor ért
hetjük meg igazán, ha megéljük a
Kereszt titkát. Az első perctől kezd
ve meg voltam erről győződve, azért
mondtam teljes szívemből: 'Ave crux,
spes unica'." Nem a legcsodálatosabb
imádság-e ez a néhány mondat? Vagy
nem imádság-e, nem a legszebb kö
nyörgés-e az a néhány szó, melyet Diet
rich Bonhoefer mindott, amikor le
tartóztatták, mert közvetve részese volt
egy Hitler elleni merényletnek: "Ez a
vég, de számomra az élet kezdete" ?
S hadd jegyezzem ide Újváry Júlia
szép tanulmányából azokat a szava
kat, melyeket Helen Keller, korunk
egyik legnagyobb önfeláldozója jegy
zett le az élet értelméről: "Hiszem,
hogy az életet azért kaptuk, hogy nö
vekedjünk a szeretetben, és hiszem,
hogy Isten bennem van, ahogy a nap
a fényben és az illat a virágban; a Fény
az én sötétségemben. a Hang az én
csöndemben . .. Hiszek a lélek halha
tatlansázában, mert halhatatlan vágya
kat hordozok magamban... Hiszem az
örök életet. hiszem, hogy ott enyémek
lesznek azok az érzékek, amelyeket

most nélkülözők, hiszem, hogy odaát
csodaszép otthonom lesz, telve színnel,
zenével, a virágok beszédével és sze
retteim arcával. Félelem nélkül megyek
az elvarázsolt erdő felé, ahol mindig
zöldek a levelek ..." Ezeket a sorokat
egy olyan csodálatos életű ember írta
le, aki nem hallott és nem látott, s
aki mégis ki tudta fejezni mindazt,
mégpedig sokkal teljesebben a látók
ná! és hallóknál, amit Istentől remé
lünk és kérünk, tehát az ima leglénye
gére tapintott (mint ahogy egész élete
is az ima szavainak valóra váltása je
gyében haladt).

"Amikor imádkozol, menj be szobád
ba, zárd be ajtaját, és imádkozzál a
rejtekben Atyádhoz!" (Mt 6,6) - ez a
figyelmeztetés minden kor minden em
bere számára érvényes. Meg kell talál
nunk a lélek csöndjét, hogy magunk
ban imádkozni tudjunk. Ez a benső ön
átadásnak és elmélyülésnek az a cso
dálatos állapota, melyet oly gyönyörűen

érzékeltetnek a nagy misztikusok, s
amelyet a modern költészet is sok
alakváltozatban jár körül, amikor a
szó és a hallgatás peremén egyensú
lyozva igyekszik legalább szemmel kö
vetni a lényeget, mint Pilinszky - Já
nos egyik háromsorosában :

:f!:n gyenge voltam, kevés voltam,
nekem egyedűl az maradt,
hogy üdvödet szemmel kövessem.

O;:n gyenge voltam)

Miért is tagadnánk: manapság mín
den gondolkodó embert megérint az
egzisztencialista kiszolgáltatottság és
árvaság rémülete, mindnyájan vívódva,
küszködve kiáltunk az égre a magány
nak abból a burkából, melyet ugyan
csak Pilinszky János ábrázol maradan
dó nagy erővel a Vonzások közt-ben:

Vonzások közt, de hívás nélkül,
elég lehet az égboltnak talán,
de nem annak a nyomorúltnak,
ki lát és hall, vagy éppen megvakúlva
hideggel, hővel, méretekkel küszködik.

'l'ennészetesen nem. "hívás nélkül"
küszködünk. De kétségtelen, hogy ég
és föld között van egy feszültség, s
épp ezt kell kitölteni az imádsággal.
Az öregedő, halálos beteg, a halál ké
pétől rémüldöző Kosztolányi kitekin
tett az éjszakai tájba, s káprázó szeme
előtt hirtelen fölsejlett az a csodálatos
égi vendégség, melyet nála szebben
senki nem írt le (aki nem hiszi, 01-

·Liturgikus szövegek és elmélkedések (Szent István Társulat, 1975)
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vassa el a Ha;nali részegséget). A mo
dern ember imájának épp ez a Iénye
ge. Olyan indításokra van szüksége,
melyek nyomán kitágul körülötte a
világ, s a földi dolgokhoz láncolt lé
lek egyszeriben megérzi szárnyainak
erejét is.

Mert e szárnyakat és képzeletünk
erejét is szívesen használjuk másra, s
nem az imádságra. Valóságos tevékeny
ségi lázban égünk, mindent az utilita
rizmus vonatkozásában ítélünk meg, s
elvontnak, papírízűnek érezzük az
imádságot. Szívesen hangoztatjuk, ha
kéréseink nem teljesülnek azonnal, hogy
lám, nincs értelme imádkozni, hisz Is
ten nem hallgatja meg szavunkat. Mint
ahogy a sokáig érvényben lévő paran
csok, szabályok, az imádságok meg
határozott időhöz való kötése valóban
gyengítették is az ima hatékonyságát;
a szabályozottság, az a tény, hogy va
lami kötelező, rendszerint nem lelkesíti
az embert. Még a kisgyermek nevelé
sekor is vigyázni kell arra, hogy az
ima - épp a mí megkötéseink miatt
- ne legyen gépies. Hogyne lenne gé
pies a felnőtt időhöz kötött imádsága,
aki amúgy is mindig a személyes sza
badság eszményét igyekszik kiküzdeni?

A Zsinat is hangsúlyozta, hogy Is
ten népének imádkoznia kell, közösség
ben is, de egyénenként is. A Szent
István Társulat kiadásában megjelent
Mindennap együtt az Úrral az egyén
imaéletét mélyíti el, teljesíti ki. "A leg
szebb imakönyv mindig a szívünk ma
rad" hangsúlyozza bevezetésében
Cserháti József, s a napról napra szó
ló elmélkedési szövegek elsősorban va
lóban a szív imádságát indítják. Arra
késztetik olvasójukat, hogy elmélked
jenek a szövegeken, igyekezzenek be
hatolni titkaikba, megérteni értelmü
ket, s ezen az úton induljanak Isten
felé. Nem is olyan könnyii út! De
feltétlenül közelebb visz a Iényeghez,
mint ha valaki sokszor az értelemre
való figyelem nélkül "eldarálja" a leírt
Imaszövegeket, Ebben a vonatkozásban
a Mindennap együtt az Úrral - ma
gyar nyelvterületen - úttörő munka, s
csak sajnálni lehet, hogy sokan nem
juthattak hozzá ehhez a kötethez sem.

Minden naphoz több szöveget olvas
hatunk, melyek vagy az olvasmány, a
lecke, vagy az evangélium egy közpon
ti gondolatát bontják ki, mélyítik el,
teszik teljessé. Akadnak egészen kitii
nő részletek, melyek díszére lehetnének
bármelyik hasonló vállalkozásnak. Csak
találomra hadd említsem például az év
közi 5. hétfő elmélkedési anyagát. Pro-
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hászka Ottokár, Theodor Haeker, Gert
rud von Le Fort és Karl Ranner egy
egy tömör, szép gondolata bontja ki az
aznapi zsoltár értelmét, mondanívaló
ját. .I1:s nagyon sok hasonló példát idéz
hetnénk, melyek azt bizonyítják, hogy
az a közösség, melyet előszavában név
szerint is köszönettel említ Cserháti Jó
zsef, valóban hatalmas és eredményes
munkát végzett a szövegek válogatá
sával és tolmácsolásával. (A könyvecs
ke értékét és lényegér, azt tudniillik,
hogy "indít", előnyösen fokozta volna,
ha a szövegek mellett, vagy a tartalom
jegyzékben a források jegyzékét is 01
vashatnánk, hiszen egy-egy gyönyörű

részlet minden bizonnyal fölkelti a
kedvet az egész ismeretére ís.)

A soron következő válogatásokra is
ügyelve félszemmel, hadd tegyek né
hány olyan megjegyzést, mely koránt
sem csorbítja a Mindennap együtt az
Úrral alapvető értékeit. Olykor szinte
teljesen érthetetlen, hogyan kerülhet
remekmívű szövegek és elmélkedési
anyagok társaságába dilettáns vers. Saj
nos, irodalomszemléletünkben ma is
kísért az a veszély, hogy csak azt
tartjuk elmélkedésre indító műnek,

amelyik hangsúlyozza vallásos monda
ritvalóját vagy valláspedagógiai célza
tát. A húszas-harmincas évek baljós
emlékezetű "harcos katolicizmus"-ának
így "sikerült" kiiktatnia a katolikus
költészetből például. Babits Mihályt s
gyanússá tennie Sík Sándort. Holott
épp ő hangoztatta, hogy nem a szavak
a fontosak, hanem a mű immanens ér
téke és szellemisége. Az elmúlt időszak

történeti tapasztalatai megtaníthattak
arra, hogy nem szabad könnyelműen

gazdálkodnunk költői értékeinkkel, s
épp a líra iránt megnövekedett nagy
méretű társadalmi érdeklődés hatására
több figyelmet kellene fordítanunk ál
talában a költészetre, s még inkább a
költői szövegek megrostálására egy
ilyen jelentős vállalkozásban. Az efféle
szövegek: "Jelentem: sebem bárhogy ég
is, - derítsz rám szép napot mégis",
vagy: "Oszbe se lát a négy kicsi szem,
- Messze a tél még. szép a i elen",
vagy: "Uram, Teneked sok a Pétered.
- sokak a nagycsütörtök éiszakáíd ..."
(ez ráadásul nyelvünket is alaposan
.measzorongatía'') semmiképp sem il
lenek Ady Endre, József Attila. Sík
Sándor és a többi kitűnő költő alkotá
sai mellé. Ezt az alapvető értékű köny
vet nyilván a katolikus értelmiség for
aatfa elsősorban, amelyiknek aligha áll
ízléséhez közel az ilyen poros ihletésű

költészet.
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A következő kötetekben feltétlenül
egységesíteni kell a szövegek lelőhe

lyének megjelölését. Ha egy helyütt
részleteket olvashatunk Vas István Hús
véti énekéből, akkor a másik helyen
miért nem tudhatjuk meg, melyik ver
séből olvasunk? Ha a magyar szer
zőktől vett szövegek esetében többnyi
re feltüntetik a címet, míért nem te
szik ugyanezt a külföldiekkel is? (Ar
ról már nem is szólunk, hogy ha egyik
helyen megjelölik a fordító nevét, mí-

PECS EGYBAZZEN:EJEROL

Orgonaavató egyházzenei koncert volt
decemberben a pécsi székesegyházban.
A hajdani pneumatikus rendszerű Angs
ter orgonát építette újjá az egyházme
gye orgonajavító műhelye s jelentősen

bővítette. Elektromos vezérlést kapott
s új, négymanuálos játszóasztalt a né- 
met Laukhuff cégtől. A meglévő 52
szólóregiszter 71-re, a sípok száma pe
dig több mint két és félezerrel növeke
dett. Ennélfogva a hangszer az ország
első öt orgonájának sorába lépett.
Hangzásképéről. hangszínéről Gergely
Ferenc orgonaművész elismerően nyi
latkozott. Nem túlozunk, ha megerősít
jOk Cserháti József megyéspüspök-kíje
lentését: az új orgona Pécs zenei életé
ben is jelentős esemény.

A székesegyház első orgonáfa 1887
ben épült, s mintha jelképes lett volna
akkor első hangjának felcsendü1ése, el
indítva azt a fordulatot a hazai egy
házzenében, amely szorosan kapcselő

C!ott a múlt század derekán szerte Né
metországban megindult ceciliánus moz
galomhoz, a regensburgi iskola közve
títésével. Mit jelentett ez a mozgalom?
Reformot. A XVIII. században elbur
jánzott, a klasszicizmusban folytatódott,
színpadi hatásokra törekvő egyházzene
után visszatérést a gregoríánhoz, Palest
rína krístálytíszta polifóniájához, a tri-

.. denti zsinaton elfogadott stílushoz. Az
történt, hogy 300 esztendő elteltével
meg kellett keresni, amit aranyleplek
takartak el a barokk korban annyira,
hogy már mindenki elfelejtette a szerit
séget, egyetemességet, művészi formát
tartalmazó valódi musica sacrát. Ez
utóbbi jegyeket I903-ban X. Szent Pius
híres Motu Proprio-ja határozta így
meg s tette .az elköTetkező idők egy-

ért nem tudhatjuk meg ugyanezt a
nevet egy oldallal később?)

Mindezt persze - és ezt újra hang
súlyoznunk kell nem e kitűnő

könyv rovására mondjuk el. Inkább
azt_ szeretnénk, ha a következőkben
már ezek az apró híányosságok sem
fordulnának elő, hogy csorbítatlan
büszkeséggel mutathassuk fel a hivő

'világnak ezt a zsinati szellemben ké
szült, az ima új perspélctíváít figyelő

és szolgáló könyvet.

házzenéjének fő kritériumaivá. A ce
ciliánus eszméket Liszt Ferenc is ma
gáénak vallotta, s Krisztus oratóriumá
ban (több egyéb műve mellett) korszak
alkotcan alkalmazta. Liszt I886-ban halt
meg anélkül, hogy az új áramlat ma
gyarországi hatását észlelhette volna.
Ú gy tűnik, még ma is érzéketlenek va
gyunk igazi egyházi zenénk iránt, s
mintha újra jelen lenne helyi egyhá
zunkban a századvég zenei karakter
nélkülisége. Már elmondtuk aggodalma-'
inkat - nem is egyszer. Legutóbb a
Musica sacra jegyzetek recenziójában.
Megint csak fel kell vetnünk: megen
gedhetjük-e magunknak azt a luxust,
hogy semmitmondó beat-szövegek-dal
lamok nosztalgiái éljenek bennünk
(amolyan sláger-divatok módján, érze
legye, hogy a sacro songokat ne említ
sük!). Igyekszünk vérátömlesztéssel
életben tartani vértelen dallamokat. Ko
dály, Bartók hazájában, s nem röstell
jük bevinni őket a liturgiába. Itt van a
magyar gregorián anyag, értékes nép
énekeinknek se szeri, se száma. Miért
nincs legalább székesegyházainkban pél
damutató énekgyakorlat, hogy tanulna
a vidék? Jóllehet, a II. Vatikánum eenr
értelműen előírja. Dolgozik egy tudós
csoport, lelkét kitéve. Szavuk: pusztá
ban kiáltóké. Pedig a "pusztának" van
horizontja, mélysége, befogadó ereje. EI
mezvünk mi is hangversenytermekbe s
álmélkodunk hallva XIV-XV. századi
egyházzenei örökségünket. Ott mínden
ki érti-érzi ezt a nyelvet - rajtunk kí
vül, s találják meg az általunk elvetett
értékeket.

Térjünk vissza Liszt ravatalához. A
következő esztendőben mégis akadt egy
Walter Antal new oldalkanonok, Du
lánszky Nándor pécsi püspök mellett,
aki - így írja a króníka: "régóta szá-



nalommal tekintett a pécsi székesegy
házban kultivált zene vergődésére és
szomorűan tapasztalta, hogy még a leg
jobb előadás-mellett is meddő ez a ze
ne a katholikus istentisztelet szelgála
tában", Püspökével 1887-ben Regens
burgba utazott. Meghallgatták a napi
gregorián korálist s a Palestrina eré
nyeivel rendelkező Gabrieli Missa bre
vis-ét. (A cecílíánus eszmék jegyében
múködő regensburgi iskolát Liszt és F.
Witt tanácsára a passaui szemínáríum
volt zeneprefektusa, 'Haberl Franz Xa
ver alapította 1874-ben, aki különös
gonddal foglalkozott a vokálpolifónia
XVI. századi mestereivel. Az énekiskola
gazdag repertoárját pedig Karl Proske
kanonok vetette meg, 60 ezres gyűjte

ményével. A kórus kultúráíával egyet
len énekkar sem versenyezhetett a vi
Iágon.) A minden művészet iránt fo
gékony Dulánszky püspök azonnal fel
kereste Haberl igazgatót, s tárgyaltak
a Pécsett létre hívandó énekiskola le
hetőségeiről. A megbeszélés eredménye:
1887 decemberében GIatt Ignác szent
széki jegyző püspöki leiratban utasí
tást kapott, hogy Regensburgba utaz
zék, s ott hét hónapig (per 7 mensium)
tartó kurzuson vegyen részt: sajátítsa
el a karvezetést, s a tanítás módszer
tanát, tanulmányozza a zeneirodalmat.
A kurzus után Glatt Pécsre visszatérve,
nekilátott a székesegyházi énekiskola
megszervezésének. 1888-ban felhívással
fordult a szülőkhöz, vázolta, hogy a fő

pásztor megbízásából, aki a restaurált
székesegyházban a gregorián éneken kí
vül a klasszikus egyházzene művelését

is elrendelte, énekiskolát szervez. Kéri
a pécsi és a pécsegyházmegyei katoli
kus szülőket, hogy akiknek a püspöki
városban iskolába járó és "zenére haj
lammal bíró" fiúgyermekük van, s
"műénekre" akarják járatni, "alulírott
vezetésére bízni szíveskedjenek". Közli
a feltételeket, a lehetséges létszámot
(25-30), s hogy a tanulókat két cso
portra osztták: bejárókra, .,olyanokra,
akik az intézetben kapnak teljes ellá
tást": Köztük lesznek "dfiasok, féldíia
sok~s ingyenesek". A beiárók hetente
háromszor kapnak- alapos énekoktatást
ingyen, sőt "amennyiben erre rászorul
nának, szcraalmukhoz képest évi 50 fo
rintnyi segélyben is részesülhetnek".
Mintegy 80 fiúgyermek jelentkezett, s
még abban az évben, október elsején
a püspökségen megkezdődött az oktatás.

Az elkövetkező 30 esztendő króniká
ját nyomon követve megállapítható:
nem volt könnyü az énekiskolai refor-
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mot végbevinni. Csak egy esetet em
lítünk. Még a kezdet kezdetén a fő
pásztornak kellett időnként lelket verni
Glatt Ignác ígazgatóba, "a régi teatralis
zenei stílushoz szokott kanonokok" le
kicsinylő magatartása miatt. Ilyenkor
mondta Dulánszky püspök GIattnak:
"Sohase búsuljon, ezek az öregek las
san kihalnak s jön egy újabb genera
tio, amelyik több fogékonysággal bír
a komoly egyházi zenéhez s eljön az
idő, amikor a káptalan büszke lesz a
székesegyház énekkarára", Később el
készült az énekiskola új épülete s év
ről évre gyarapodott a kórus ~eperto
árja. (A főműveket Palestrina és kora
valamint a regensburgiakból kikerült, ;,
reformok szellemében alkotök szolgál
tatták.) A püspök beszerezte az új ki
adású Gradualét, Antiphonariumot. Mód
szerükből két momentumot emelünk ki:
GIatt Ignác egyik jelentésében írja,
hogyatanulók "nem csekély lelki
hasznot nyernek az éneklendő szöve
gek értelmezéséből és az egyházi év
ünnepeinek magyarázatából, ami rende
sen az énekórák alatt történik, hogy
beleéljék magukat az egyházi év szelle
mébe". A növendékeknek lapról kellett
tudniuk énekelni, amelynek lehetséges
ségét akkor senki sem hitte el.

Az úttörő, akkor egyedülálló vállalko
zás híre országszerte elterjedt, s 1899
ben a Cecilia Egyesület nagygyűlését

Pécsett tartották. Bár a résztvevők "tel
ve lelkesedéssel széledtek szét, hogy hí
rét vigyék a Gregorián énekkar telje
sítményének", folytatása nem volt.
Századunk első évtizedében Városy .Gyu
la kalocsai érsek szeretett volna a pé
csi minta alapján énekiskolát szervez
ni, de amint írta, a helyi káptalan aka
dékoskodása miatt a terv elakadt. Emlí
tettük az 1903-ban kiadott Motu Prop
rio-t. A pécslek munkáját nyomon kö
vetve: közel húsz évvel előzték meg a
pápai rendelkezést, ha lehet így mon
daní : pontról pontra. A fiúkból, férfi
akból álló énekkar a liturgiát szolgálta
nem a színpadot. Alázat kellett ehhez'
hozzáértés, kitartó munka és elmélye~
dés. l1:s türelem, türelem, amíg beérett
a vetés. Glatt sohasem lépett nyilvá
nosság elé, csak a székesegyházban,
templomokban. Hogy utódai vállalták
a más jellegű szerepléseket, bizonyára
a kórus tekintélyének növekedése okoz
ta. A megbecsülés Kodály Zoltán részé
ről sem maradt el. 1942. május 7-én
kelt - eddig publíkálatlan - alábbi
levele a bizonyság erre, amely levél a
zenetudomány számára sem lehet ér
dektelen:
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A krónikák 1938-ig mondják el az
énekiskola történetét. Az elkövetkező

időszak megírása az iskola megszűné

séig (ma sem értjük, miért szűnt meg),
hozzáértő szerzőre vár. Kétség'telen, ma
is van, méltón az elődökhöz, egy igen
jól képzett énekkara a székesegyház
nak. Karnagya, szíve-lelke: Hergenrő

der Miklós, az egykori iskola növendé
ke. Mayer Ferenctől vette át a karmes
teri pálcát. Ismeri a hagyományokat,
ápolja őket. A kórus profilja ma is Pa
lestrina (8-10 miséjét éneklik). Reper
toárjuk túlnyomó része a cappella mű,

köztük Liszt és Bruckner szerzemé
nyek. A gregoriánról sem feledkeztek
meg, s a nagyhetet ma is végígéneklík.
Úgy véljük, egy esedékes magyar usua
lis, a már meglévő ma!!Var anyag
(Rajeczky Benjámin jóvoltából) gondos

KIRÁLY - TOVISKORONAvAL

Valahányszor valaki fegyverrel akarja
megvédeni Isten ügyét, mindannyiszor
megismétlődik a Getszemáni kertben le
játszódott jelenet, amikor Péter lesúj
tott kardjával a főpap szolgájára és le
vágta fülét. Jézus azonban rász6lt:
"Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Mind
az, aki kardot ránt, kard által vész el."
A történelemnek ílyen pillanatáról 
az első keresztes háborúról és annak
eZőzményeiről - szól Lendvai György
esemény játéka, a' "Király - töviskoro
nával", amelyet a Kossuth rádi6 muta
tott be.

Az esemény játék már a műfaji meg
határozásával is jelzi, hogy nem a jel
lemrajzra, lélektani motíválásra helye
z·j a fő hangsúlyt, hanem a tényközlés
re. Minden esemény játék: dramatizált
tényábrázolás, az "itt és most" - "egy
az egyben" - történési illúziójával. 'úgy
hat, mintha "egyenes" - élő - adás
volna, közvetítés a val6ság (vagy a fan
tázia) valamely területéről. Ennek a
kÖl,etelménynek Lendvai György műve

tökéletesen megfelelt. Friss, izgalmas,
fordulatos volt. igazi hangjáték - ...1á
ték ahanagal" -, érdekes és illúzi6t
keltő. U'1'I!anakkor azonban - a mű

fa1b1il kÖ1letkezőleg - bizonyos meaal
k1l1llí.~ra kp.~zt"tte az írót az emberábrá
znlásblJ,"l.. ~r'?lír'l;;tt ~ különösen II. Or
bán 'fl/ína al"kM.han. ami mef7le'hetósen
ea'l.lsík1~.rf1, sik"r;ilt (és ,,'h.hez Hrult még
eau szerpnn.~ztási tévedés: RiÍr'la1J Imre
sem hangban, sem szerepfelfogásában

kezelése, szerves beépítése liturgikus
gyakorlatukba, régi népénekeink felka
rolása - példamutató lehetne. Igaz va
lamiképpen most is az, amit a közép
korról egyik jeles \ tudósunk mondott
nemrégiben: "A katedrálisok után iga
zodtak a kicsiny falusi egyházak és
nem fordítva". '

Visszatérve az év végi orgonaavató
koncertre, elmondhatjuk: magas szín
vonalú volt. Palestrina Tu es Petrusa,
Bruckner Os justi-ja, s Kodály Jézus
és a kufárok motettája az énekkat elő
adásában, Bach Dór toccata-ja, Bossi
Piece .Heroique darabja és Liszt Wei
nen, klagen változatai Bach kantátá
jára Hollay Keresztély, Halász Béla és
Gergely Ferenc orgonamúvészek előa

dásában igazi élményt nyűjtottak.

TÖTH SANDOR

nem volt alkalmas a figura megformá
lására. A szövegében túltengő lcinyilat
koztató, szónoki elemeket olykor még
intrikus motívumokkal is tetézte.) Pe
dig II. Orbán jelentős alakja volt az
egyháztörténelemnek, pápasága alatt
olyan súlyos problémákkal kellett meg
küzdenie, mint az invesztitúraharc 
IV. Henrik (aCanossát-járt) támadásai
az egyház függetlensége ellen -, az
egyházon belüli -visszaélések felszámo
lása, a szentföldi zarándokhelyek védel
me. Megválasztása előtt de Lagéry Ott6
nak hívták, tanít6mestere á kemény
aszketikus elveiről ismert Szent Brúnó,
a kartauzi rend, alapítója volt (akit pá
pasága első éveiben tanácsadóként vett
magához). Pálu4ját viláai papként
kezdte, majd minden címéről és vagyo
náról lemondva belé'Dett az akkor már
nagyhírű cluny-i kolostor szerzetesei kö
zé. 10SS-ban került az eayház élére. Ró
mától távol, Terracinában választották
meg, az Örök Várost fegyverrel kellett
visszaszereznie IV. Henrik ellenpápájá
t61. Vibert ravennai érsektől. ~lete ál
land6 hadakozásban telt el és még a
halálos ágyán sem érhettemeg a győ

zelmet. Az invesztitúraharc még javá
ban folyt, és jóllehet Jeruzsálem már
a keresztesek kezébe került, a pápa
meghalt anélkül, hogy erről tudomást
szerzett volna. .

Az imént felvázoltakb6l is kitűnik,

hogy nagy egyéniség és korának tragi
kus hőse volt. Szemléletének korlátai,
egyéniségének ellentmo'ljdásai annak a
kornak korlátai és ellentmondásai 1701-
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tak. Mindebból Lendvai eseményjátéká
ban megmaradtak a korabeli utalások,
de semmi nem maradt meg II. Orbán
rajzában. Vagyis hogy: csak a rajz
maradt, körvonalak, emberi tartalom
nélkül. Ez persze csak egyetlen mozza
nat a drámából, mégis meg kellett em
líteni, főként azért, mert munkMának
egész koncepciójában Lendvai híven
követi a történelem f6 vonulatait. A
problámák pedig, amelyeket fölvet, iz
galmasan maiak (tanúságtétel vagy
fegyver, reformok vagy rombolás, egy
házi .hatalom és evangélium, korszerií
ség vagy szembefordulás a korral. stb.),
és mindezeket összefoglalja a f6 kér
dés: szentesítheti-e bármikor is - még
oly nemes szándék mellett is, mint az
igazság szolgálata - a cél az eszközt?

Azt mondja Bouillon Gottfried lovag,
a keresztes hadak vezére Amiensi (Re
mete) Péternek, az egyszer'iZ szerzetes
nek, hogy ha téglákat húzunk ki a
piramis alapjából, az egész építmény
összeroskad. A piramis: az egyházi ha
talom és a feudális rendszer együttes
építménye (olyan korban, amikor a feu
dalizmus még túl nem haladhat6 r-eali
tásnak számított). Gottfried nem a meg
lév6 kereteket, formákat akarja lerom
bolni, hanem ezeken a meglév5 adott
sáaokor: beWl akar reformokat oéare
hajtani: érvényre juttatni az evanl1éli
umi elveket. Nem gyilkolni indult a
Szentföldre, hanem lsten ilgyét megvé
deni, Ezért is nem fogadja' el, mint je
,'uzsálemi király, az arany koronát: ott,
ahol Jézus Kirsztust tövissel koronáz
ták, 5 ts csak töviskoronát viselhet.
(Egészen a keresztig, amit Lendvai nem
mond ugyan ki, de érzékletesen ábrá
zol a trg,gikus végkifejletben, amikor
Gottfriedet leszúrjiík. Kár, hogy ezt
csak elbeszélik.) Gottfrieddel szemben
Amiensi Péter a minden áron val6 ha
talmat hirdeti: tiízzel-vassal pusztítani
kell lsten ellenségeit, hogy még nyilván
val6bbá legyen a győzelem. Csak a
végs5 cél számít: Krisztus földi király
sága, még ha hullahegyeken át is vezet

odáig az út. Végül Péter maga lesz
Gottfried gyilkosává, és ezzel éppen
azoknak az érdekeit szolgálja - her
cegekét, grófokét, a piramis csúcsán lé
vőkét -, akiket gyűlöl és megvet (és
akik színtúgy gyűlölik és megvetik őt,

a "koldusszagú", mezítlábas szerzetest,
az egész általa toborzott - és fanati ..
zált - kereszteshaddal - "mezítlábas
csőcselékkel" - együtt).

Lendvai eseményjátékában tehát ele
ve megvannak az igazi dráma - és a
puszta dokumentációnál tágabb földol
gozás - lehetőségei, hősei pedig már
alkatuT~ban, jellemükben (még így váz
latosan is) drámai alakok, magukban
hord1ák a drámai fejlődés - és végki
fejlet - indítékait. Amit az ir6 a tör
ténelmi "nyersanyaghoz" hozzátesz, azt
egyrészt a miífaj törvényei indokol ják,
másrészt megvannak a val6ságos gyö
kerei. Például Amiensi Péter esetében.
Lendvai úgy ábrázolja őt, mint a ke
resztes háború voltaképpeni "eszmei"
szerzőjét, majd szervez5jét és megindí
táját. Ez persze nem így volt, de léte
zett egy korabeli fölfogás (és ezt a tör
ténetírók is följegyezték) : a szegény
néphez közelebb állt egy olyan mozga
lom, amelyet egy evangéliumi szegény
ségben élő, egyszerií szerzeies indít el.

A drámát Turián György rendezte, a
szövegkönyv adta lehetőségek teljes ki
használásával. Maradéktalanul átvette és
hitelesen közvetítette a darab esemény
szeriíségét, dokumentum-jellegét. J61 vá
lasztotta meg a két főszereplőt is, Bouil
lon Gottfried alakítóját, Fülöp Zsig
mondot, és Amiensi Péterét, Kálmán
Györgyöt. Kettőjük összecsapása a drá
ma csúcspontja, azt is szuggesztíven és
művészien érzékeltették hiteles alakitá
sukban, ami a jellemrajzból hiányzott.
Kitűnően jelenítette meg Alexiosz bi
zánci császárt Raksányi Gellért: egyszer
re tudott fejedelmien ünnepélyes, ke
gyes és nagyvonalú, és ugyanakkor
pénzsóváran számít6 és ravasz lenni.

BALASSY LASZLÚ

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő
ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztöséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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