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CSERHÁTI JÓZSEF pécsi püspök

NYITOTT KAPUK
Aczél György miníszterelnök-helyettesnek, az MSZMP Központi Bizottsága

tagjának, a Világosságban 1976 októberében megjelent "A szocialista állam és
az egyházak Magyarországon" című tanulmánya meglepetésként hatott még azok
ra is, akik az események logikáján keresztül is tudták, hogy legmagasabb szín
ten is foglalkoznak az egyház és állam viszonyulásának és e viszony a gyakor
lati életre való kihatásának elemzésével. Az ilyen megsejtes azért sem tévedhe
tett, mert meggyőződésem, hogy mind az MSZMP, mind a magyar kormány
humánus, hazafias meggondolásokból is komolyan igyekszik elmélyíteni a tár
sadalmi demokráciát a nemzeti egység jegyében. Ebből a koncepcióból kell már
válaszunk elején mérlegra tennünk Aczél György nagy jelentőségű megállapítá
sainak mintegv foglalatát: ideológiai ellentétek nem akadályozhatják az egész
magyar nép boldogulásáért kifejtett munkát. Amennyire igaz ez a megállapítás,
annyira kívánatos az ideológiai feszültségekben rejlő erők mielőbbí felszabadí
tása a nemzeti egység érdekében. Közös erőfeszítéssel kell megkeresnünk azokat
az utakat, amelyeken keresztül a felelősségvállalás a jóakarattal együtt már
megnyíló és egyre megnyitottabb kapukat találhat.

Aczél György tanulmánya válaszra vár. A kellemes hangvételű cikk érvelései
és levezetései burkoltan ugyan, de mégis a tények kíméletlen sürgetésével igyekez
nek a felelósségtudatot és az önkritikát felébreszteni míndazokban, akiknek köze
lebbről vagy távolabbról, kötelességszerűen kell részt vállalniuk a nép és nem
zeti boldogulásunk gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális feladatainak
megoldásában. E felelős tényezők között hangsúlyozottan helyet kell kapniuk az
egyházaknak is, akiknek népünk kulturális és anyagi felemelkedéseben másod
lagosan ugyan, de a nemzeti egység, a lelki egymáshoz való közeledés, a test
vériség és családdá-válás megteremtésében elsődlegesen is helyt kell állniuk.

Mi is azt valljuk, hogy a jelen küzdelmeiben és alakulásí folyamatában a
földön a legszentebbről. az emberről, a jövő emberéről és új társadalmáról van
szö. A katolíkus egyház legnagyobb újkori .vállalkozásának, a II. vatikáni zsi
natnak ez az ember lebegett a szeme előtt. Soha nem széltak egyházi doku
mentumok annyit és olyan mélyen az emberről; mint a zsinat tervezetei, tár
gyalásai, határozatai és írásos kiadványai. Két nagy jelszava volt a zsinatnak.
Az egyik az "aggiornamento", a keresztény tanítás és erkölcsi értékelések mai
színtre való emelése és új érvényvízsgálata: a másik útjelzőt annak a hang
súlyozása jelentette. hogy az új kereséseknek, az emberi kapcsolatok elmélyíté
sének kulcsa egyedül a dialógus, a párbeszéd lehet.

Úgy érezzük, hogy Aczél György tanulmánya útkeresés, de egyúttal hívás
az egyházak felé: induljunk el újból míndannyian, keressük és kutassuk együtt
a megoldások lehetőségeit, feltételeit és igazi célkitűzéseit. A tanulmány meg
nyitottsága felszólítás arra, hogy mind fokozottabban figyeljünk egymásra, tud
junk és akarjunk is egymásnak adni értékeinkből. és merjük egymás erőtar

talékain és esetleg gyengeségein keresztül is közös elszántsággal vállalni ma
gyar népünk boldogítását és a maroknyi magyarság értékeinek az egész világ
számára való bemutatását és fölajánlását. A tanulmány végén ezt olvassuk:
.,Két dolog bizonyosnak látszik. Az egyik: a marxistáknak és a keresztények
nek ugyanazon világ ugyanazon kérdéseire kell választ adniuk, ugyanazt a há
borús veszélyt megakadályozniuk, ugyanarról a kapitalista és ugyanarról a szo
cialista rendszerről kell a maguk módján véleményt mondaníuk, A másik: a
marxizmus és a vallás még hosszú ideig él egymás mellett." E két tételben
látom a tudatos kapunyítást a tárgyilagos és elmélyült párbeszéd felé. Ezért
is kell vállalkoznunk a válaszadásra.

Aczél György tanulmányának izgatóan érdekes része az a szlntézís, arnelv
ben az állam és egyház viszonyának elvi alapjait, a kapcsolat feltételeit és
ezek továbbépítési lehetőségeit fejti ki. Eszempontokhoz - a hozzászólás meg
könnyítése és a teljesebb tisztánlátás biztosítása céljából. - az együttélés, az
együttműködés, valamint a kölcsönösség vagy az egymásnak való elkötelezettség
togalmaíval szeretném nézetemet kifejteni.
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Az együttélés ténye és parancsa. - A különböző társadalmi rendszerekben
élő népek és nemzetek politikai kapcsolatainak egyik alapvető modern élvéről,

a politikai ellentétek vagy szembenállások felszámolásának első, gyakorlati ki
indulópontjáról van szó. Az együttélés egyszerre tény és szükségszerűség is.
Együtt és egymás mellett kell élnie a mai sokrétegeződésű emberiségnek, ha el
akarjuk kerülni a háborút és a még ennél is szörnyűbb nukleáris végpusztulást.
Ezért a koegzisztencia ma politikai követelmény, de egyúttal etikai imperatí
vusz is: a különböző társadalmi rendszerek egymásról való tudomásulvétele, egy
más elviselése és elismerése, s az elismerés alapján az együttműködés elérése.

Amit Aczél György a demokratikus és szocíalísta átalakításért vívott harc
ban, a hívek korábbi egységes táborának felbomlásával és ennek következ
tében az egyháziaknak a régi társadalmi elkötelezettség kényszerű feladásával
kíván megvilágítaní. nevezetesen, hogya vallásos dolgozók nagy többségének
és e többség állásfoglalásának hatására "a korszerűbben gondolkodó egyházi
vezetők míndínkább közeledtek a szecialista és demokratikus nemzeti egység
eszméjéhez is", globálisan igaz. Szeretném azonban megjegyezni, hogy az egy
ház híveinek egy részét nem azért vesztette el, mert ezek a szocialista társadalmi
átalakulás mögött azonnal a keresztényelvekkel össze nem egyeztethető mate
rialista elveket láttak volna, hanem, mert egyrészt a magyar egyházakban a
már korábban kezdődött szekularizációs folyamat most a liberálisabb és demok
ratikusabb légkörben nagyobb lendületet vett; másrészt, mert nincstelen agrár
proletárjaink nemcsak az egyházat, hanem az egész nagybirtokrendszert a régi
kormányzati struktúrával együtt, a múltat mint ilyent, állították a vádlottak
padjára. Nem fér kétség ahhoz, hogy a magyar nép mindlg szerette papjait,
akikben a nép gyermekeit látta, s nagyon is ragaszkodott az egyházhoz, mint
erkölcsi és nevelő tényezőhöz. Mindezzel nem közörnbös két következmény járt
együtt: a nép nem ítélte el egyházát "régi bűnei" miatt, és a leglángelóbb for
radalmi időkben, különösen a falu szocialista átszervezésének időszakában az
egyház, mint megértő pozitív morális segítő állhatott a nép mellé, Hazánkban
a pásztorok sohasem akartak elszakadni nyájuktól. aminek bizonyítéka, hogy a
háború alatt és után túlnyomó többségük a helyén maradt.

A húszas évektőlkezdve a papság tekintélyes része, különösen a fiatalok,
a teljes és radikális földreform hívei voltak, s mélyen átélték a régi feudális
rendszer elmúlásra ítélt, korhadt, nyomasztó [elenlétét, Az "egyházi forradalmá
rok" között főpap is akadt. Aczél György tanulmánya is elismeréssel említi
haladó hagyományainkat, majd már a mai helyzetre utalva, így folytatja: "Eb
ben a vonatkozásban a magyarországi egyházakra kedvezően hathat - .saját
haladó történelmi hagyományaik mellett - az egyháztagok szociális nézetei
nek tényleges alakulása a szecialista építés menetében. Bizonyos szerepet ját
szanak nemzetközi hatások is: az aggiornamento, az a történelmi önvizsgálat
is, amelynek jeleit a legtöbb nagy egyházban és központjaikban, a Vatikán
ban, az Egyházak Világtanácsában az utóbbi két évtizedben megfigyelhettük.
Hathatott rájuk XXIII. János figyelmeztetése, hogy a hívőknek együtt kell mű

ködniök a más felfogásúakkal a ,jó vagy jóra vezető dolgok érdekében' ".
Csak lassan, de annál fokozottabb mélyrehatással teremtődött meg hazánk

ban az együttélés légköre, és a valamikor sok kétkedéssel és krítikával fogadott
koegzisztencia valósága is. A nagy kérdés azonban továbbra is ez marad: ho
gyan állíthatják magyar egyházi vezetők, hogy az egyház a szocialízmussal meg
tud férni, hogy az átalakult szocialista világba bele tud illeszkedni?

Hogyan? Ügy, hogy Magyarországon az Alkotmány vallásszabadságot és az
egyház részére széles tevékenységi lehetőséget biztosított. E jogok mindig fenn
állnak. Az egyház küldetésében és gyakorlatában önállóan cselekszik és a sa
ját területén szabadon végzi lelkipásztori munkáját; ez azonban a zsinati egy
ház megfogalmazása szerint ma az egész katolikus világban, tehát nálunk is,
papok és hivők közös küldetése, melynek kibontakozását rnllllós tömegek óhaja
és rokonszenve, kíséri. Az egyház egész területén. azonosságának feladása nél
kül érvényesítheti tevékenységét. S végül az egyház - fenntartva saját világ
szemléletét - a szocializmusban a közjó szolgálatához híveinek tudatos közre
működésével kíván hozzájárulni. A magyar szocíalísta társadalmi rend marxista,
materialista és ateista állam megvalósítására törekszik. így valóban fölmerül az
erkölcsi nehézség: hogyan vehet részt segítőleg egy keresztény ember - sa-
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ját munkaterületén maradva - ennek a szocializmusnak megvalósításában? Erre
válaszom egyelőre puszta ténymegállapítás: az egyház csak a reális adottsá
gok és körűlmények keretében fejtheti ki krisztusi küldetését, és ennek tudatá
ban vállalja a hit és remény erejében az együttélést nem hivő honfitársaival.
A keresztények közrernűködésí lehetőségéről a következőkben lesz szó.

Az együttműködés lehetáségei, határai és feltételei. - A külső történelmi
átalakulás és a vele párhuzamos belső szellemi-lelki folyamatok elindulása és
egybecsendülése "arra figyelmeztette a hivőket és papokat egyaránt, hogy a
hit természetfölötti dimenziói mellett nem menthetik föl magukat az ,itt és
most' felelőssége alól, hogy ezen a földön, a kizsákmányolás és osztályelnyomás
embertelen világával szembenállva egy másik jobb, szabadabb lehetőség mellett
döntsenek" - állapítja meg Aczél György.

A II. vatikáni zsinatban megújult egyház kész a díalógusra, mert küldetése
tudatában egyszerűen szükségesnek tartja és keresi azt. A dialógus követelmé
nye az egyházban két alapmeggyőződésbál fakad: az egyik a korforduló kény
szere, a másik az egyház belső természetéből, vagy még inkább a keresztény
ember erkölcsi magatartásából ered, a boldogabb emberi jövő iránti elkötele
zettségében. A zsinat eddig nem ismert határozottsággal sürgette a dialógust:
"Ha az egyház teljességgel el is utasítja az ateizmust, mégis őszintén vallja,
hogy minden embernek, a hivőknek és nem hivőknek is együtt kell működ

niük, hogy helyes módon épüljön a világ, amelyben míndannyían élnek, ez
azonban nem valósulhat meg őszinte és okos párbeszéd nélkül" (Az Egyház a
mai világban: 21).

Az együttélésből logikusan következik az együttmunkálkodás. Eleve meg
kell húznunk azonban ahatárvonalakat : ideológiai téren nem .lehetséges az egy
máshoz való közeledés, mert ez az elvek föladását, vagy különösen káros ke
veredését vonná maga után. "Nincs ideológiai értelemben békés egymás mel
lett élés. Ezen azt is értjük, hogy nem békélhetünk meg az ideológiai közörn
bösséggel, annak demoralizáló hatásával" - mondja Aczél György is. Az együtt
működés területe: a míndennapi munka, a munkatervezés, az építés, vagy ahogy
a marxisták mondják, a "szocialista társadalom és állam építése". Ez a célki
tűzés lényegében a jövő társadalom képének elemeit már most előlegez]. Az
állandóan hangsúlyozott marxista cél: az emberek boldogítása végett fel kell
szabadítani az embereket és meg kell szüntetni rnindenfajta elídegenedést. A
szocialista forradalmi átalakulás keresztülviteléhez, a marxista meggyőződés sze
rint, elengedhetetlenül szükséges az osztályharc vállalása és a kommunista párt
hegemóniája az egész társadalomban.

A marxista Ideológiának van egy inkább anyagi, és egy inkább eszmei ol
dala. Nem fedné egészen a kettős valóságot, ha jelen vonatkozásban a gyakor
lat és elmélet között tennénk különbséget, mert a marxista "alépítmény és fel
építmény" fogalmi kettősségének tartalmában azonos valóságról van szó: a szo
cialista emberről és társadalomról. Az általam érzékeltetett kettösségre Aczél
György is utal, amikor azt hangsúlyozza: "A marxizmus ideológia-fogalma nem
korlátozódik a kimondottan vett világnézeti szférára: magában foglalja a tár
sadalmi érdekek vetületeként - míndazokat az eszméket, amelyek a politikai
gazdasági és kulturálís cselekvés szabályozásában lényeges szerepet játszanak.
Ezek az eszmék, normák - más hangsúllyal. eltérő filozófiai mega'apozottsággaf
- részben jelen lehetnek más ideológiákban is." Igenis hő kívánságunk a val
lással és a vallásos etikummal szembenálló marxistákkal egyetérteni gazdasági
és politikai .kérdésekben, ennek határa csupán a keresztény erkölcsi normákkal
való összeegyeztethetetlenség lehetne; az egyetértés azonban még kulturális te
rületre is kiterjedhet, továbbá a legalapvetőbb erkölcsi követelmények közös:
hangsúlyozására és biztosítására is.

A keresztény erkölcs sem áll meg "az erkölcsi rossz puszta tilalmánál" : po
zitív, erényes, áldozatos, a közösségért lemondó magatartást, sőt állandó "meg
térést" kíván. Emellett természetesen a keresztény mentalitás mindenkor messze
menően igyekszik a maga részéről is "biztosítékot nvúítaní" a tömegméretű

gyilkosság. a másik ember munká iának és a tulajdonnak tömeges elsajátítása, a
félrevezetés, a "hamis tanúzás" kiküszöbölése céljából. A marxísta, ateista hu
manizmus a nép valóságos boldogságát földi, evilági szférába helyezi, a keresz
tények viszont azt mondják: az anyagi javak, a természetes és természettudo-
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mányes objektív igazságok, a társadalmi rendszer tökéletes működése és a má
sik ember iránti elkötelezettség mellett vannak kegyelmi javak, vannak sze
mélyes értékek, mínt a szeretet, az ellenségszeretet is, a megbocsátás, és van
nak csak lemondással és hősies áldozattal vállalható kötelességek is. Mindezek
motívációja a természetrendi etikai normákon kívül a természetfeletti istenhit
és a názáreti Jézus isten-emberi, megváltói küldetése mellett való tanúságtétel.

A kereszténység és a marxizmus bizonyos egyezései a közös emberi célok
tekintetében talán míndkét oldalon aggodalmat kelthetnek. Alátámasztani lát
szik ez többeknek azt a nézetet, hogy a gyakorlati együttműködés előbb vagy
utóbb az ideológiai tartalom akaratlan elmosódását eredményezi. Vannak, akik
azt mondják: a marxistákkal való együttműködés mindig veszélyes és kocká
zatos a hivők hitére. Érvelésük a következő: ha abból indulunk ki, hogy mín
den gyakorlati ténykedés valamilyen eszmének a kifejezése, akkor a praktikus
téren való együttműködés bennfoglalóan annak az ideológiának elismerését je
lenti, amelyből a gyakorlat fakad.

A marxisták míndazoknak, akik nincsenek ellenük, felajánlják az együtt
működés szövetségét, Azt feltételezik, hogy ezek az együttműködők nemcsak
lojálisak az állam iránt, hanem belső értékítélet alapján is elismerik, hogy a
szocializmusban a leghaladóbb, mai társadalomtudományos elemzés szerint a
legtökéletesebb társadalmi forma -megvalósitását kell látni. Meggyőződésünk,

hogy az európai történelmet kétezer éven át formáló kereszténység szintén ren
delkezik olyan szellemi és etikai energiákkal, amelyek a kOTUnktól követelt, a
szocialistáktól szorgalmazott jobb és tökéletesebb társadalmi berendezkedések
hez szükségesek. A keresztény ember vallásos meggyőződése és radikális evan
géliumi magatartása alapján az új, emberibb jövő harcosa tud lenni. Ezért
érezzük magunkat meghívottaknak és felelőseknek a jelen történelmi helyzet
ben is. Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottság első titkárának emlé
kezetes kijelentése annak idején, mínt elismerés és biztatás hangzott el: "Azt
hiszem, . hogy hazánkban nem kevés a hi vő ember. Amikor egyetemes össze
fogásról és szocíalísta szervezeti egységről beszélünk, rájuk is gondolunk: mínd
nyájunknak össze kell tartanunk."

Aczél György tanulmányának legbeszédesebb és legörvendetesebb sorai azok,
melyekben a gyakorlati együttműködés elvi biztosításáért és fokozásáért száll
síkra. A marxisták leglényegesebb alapelveikból kiindulóan keresik ezt a vi
lágnézeti ellentétek fölött is átívelő gyakorlati összefogást. "A gyakorlat bizo
nyította be, hogy ami szűkséges, az lehetséges is: a világnézeti különbségek
nem zárják ki a gyakorlati együttműködést vallásos és nem vallásos emberek
közt, Vélekedhetünk eltérő módon az anyagi világ teremtett vagy örök voltáról,
a lélek halhatatlanságáról, sőt az erkölcsi értékek forrásáról is. Ez a nézetel
térés azonban nem zárja ki, hogy a vallásos és a nem vallásos emberek evilá
gi feladataik tekintetében megegyezhessenek mindazokban a kérdésekben, ame
lyeknek megoldását boldogulásuk, a társadalmi fejlődés érdekében szükséges
nek tartják."

A katolikus egyház részéről az 1950-es megállapodás, és az 1904-ben a
Szentszékkel kötött részleges megegyezés után még fokozottabban hirdették az
egyház vezetői, hogy a hivők, saját vallási meggyőződésük feladása nélkül, lel
kiismeretesen, odaadóan és keresztény szolgálatkészséggel álljanak be a há
;ború utáni újjáépítés, majd pedig az egyre láthatóbban kibontakozó új társa
dalrní és állami rend megvalósításának munkájába. Az egyház tehát a maga
részéről, mai és közösségi meggyőződéséből, evangéliumi időszerűségének tuda
tában hangsúlyozta az eddig nem látott összefogást a közös vállalkozásban, a
haladó és fejlődő társadalom szolgálatában kifejezésre jutó hazafiságot és
humanizmust.

Aczél György fejtegetése nem lenne teljes, ha nem beszélne a marxisták
és keresztények, a hivők és nem hivők között megvalósuló együttélés és együtt
működés feltételeiről. "A szocialista demokrácia - amelynek fejlesztését az
MSZMP legutóbbi, XI. kongresszusa is oly határozottan előtérbe állította 
megköveteli az őszinte eszmecserét, az egymás meggyőzésére és nem legyőzé

sére irányuló törekvést. amelyben valamennyi résztvevő kölcsönösen gazdago
dik, amely az emberi kapcsolatok elmélyüléséhez. az érvek finomodásához és
- nem utolsó sorban - a döntések jobb megalapozásához vezet. Ez a demok
rácia feltételezi a gondolat, így a személyes és intézményes vallásosság, a hit

148



szabadságát is. Így ez a demokrácia az együttes társadalmi cselekvés áramkö
rébe kapcsolja be a különböző forrásokból származó impulzusokat, felszabadítja
és egyesíti a társadalmi erőket a köz javára."

A miniszterelnök-helyettes az együttműködés elveinek fölsorakoztatásában
tapasztalati tényekre és eredményekre hivatkozik. Ez jogosít föl bennünket ar
ra, hogy mi is tapasztalati észrevételek egybenézéséből kiindulva nyilatkoz
zunk nehézségeinkről is. Egymás és a világ áltatása lenne, ha ezen a téren
nem lennénk őszinték, szókimondók és szívünk kívánsága szerint a partner ré
széről megértést és támogatást elvárok. A keresztények az ideológiai különbsé
gek eIlenére tudatosan akarnak együttműködni, és a közjó szolgálatában ké
szek szolgálatukat felajánlani. Az itt fölbukkanó nehézségekre Aczél György is
utal, amikor megjegyzi: "Azt mondhatják (erre) egyesek, hogy az eltérő ideo
lógiai alapok vitákra vezetnek nemcsak filozéfiai, hanem a politikai és erkölcsi
szférában is. Ez természetesen igaz, de ez a vita már, ahogyan hazai tapasz
talataink is tanúsítják, nem ellenségek, hanem közös úton haladó emberek vi
tája, akik eltérő világnézeti alapon, de közös felelősségből kiindulva folytatják
eszrnecseréiüket, s maguk is gyarapodnak az eszmecsere által." Ha igaz is, hogy
ezek a viták már azonos politikai talajon álló emberek vitái, a problémák meg
oldásának pontosan körülhatárolható feltételei vannak, amelyek megvalósítása
nélkül továbbra is egy helyben fogunk topogni. A szocialista államban élő hivő

emberek úgy érzik, hogy a fölmerülő lelkiismereti konfliktusokat csak úgy
tudják f'öloldaní, csak úgy tudnak a nem hivőkkel megegyezni olyan dolgok
ban, melyektől közös boldogulásuk ügye függ, ha míndíg meg lehetnek győződve

azon elvek és gyakorlati követelmények bíztosítottságáról, amelyek saját ke
resztény mívoltuk és életük létfeltételei. "A lelkiismereti szabadság elvének ér
vényesítése messzemenően előmozdítja (a közügyí) aktivitást hazánkban, ahol a
közéletben különböző világnézetű és felfogású állampolgárok széles köre együtt
tevékenykedik" - jelenti ki Aczél György. Ebben az együttműködés- alapfelté
telét látjuk biztosítva. De ennél tovább is kell tekintenünk.

Nincs szükség arra, hogy a következőkben külön fejtegetésekbe is bocsátkoz
zunk, elég a sommás fölsorolás. Tudatában vagyunk annak, hogy a kommunizmus
proletárdiktatúrát jelent, és a kommunista párt hegemóniája tény. A kommunista
párt azonban nem önmagáért akarja a hatalmat, hanem az emberi jobblét szol
gálatában. Ez a szolgálat nem épülhet egyoldalú vagy kizárólagos uralkodói el
vekre. hanem alapjaiban egyedül a megtisztult humánum, az emberi és közös
ségí értékek míndenek elé és fölé helyezésével lehet csak azonos. Ezért közösen
fájlaljuk míndazokat az esetenként előforduló adminisztratív közbelépéseket,
amelyek a személyes emberi méltóságot, az egyéni önérzetet és a demokratikus
alapigazságok rendjét sértik, Ugyancsak tovább kellene csökkennie, vagy meg
szűnnie annak a szemléletnek, mely a vallásos emberben másodrendű állampol
gárt lát. és nem biztosítja számára a tehetségének, képességének és szorgalmá
nak megfelelő munkák lehetőségét, Az egyház és az állam közösen vállalt ga
ranciát a hitoktatás zavartalanságának biztosítására, úgy látszik azonban, hogy
még ma sem egészen megnyugtató az őrködés e területen az ütközések elhárí
tásának kérdésében. A zavart - sajnos - valamilyen kettősség okozza. amely
a fent és a len'!: között olykor még ma is észlelhető. Mintha még ma is létez
nének. akik nem tudtak arra az álláspontra helyezkedni, amelyről Aczél Gyöt;:';Y
így ír: "A végső világnézeti kérdések vitatását a marxista kiz~rólag eszmék
terjesztése és konfrontácíöia révén. nem pedig erőszak ie:énybevételével tartja
megengedhetőnek. Ettől nem taktikai meggondolások tartják vissza, hanem aa
az elvi szempont. amire Engels már a blanquistákkal és a Dühringael folvta
tott vitáiában figyelmeztetett: az ateizmust nem lehet ,kényszerű hitcikkellyé'
nyilvánítani."

Amíóta az MSZMP és a magyar kormány a Hazafias NéPfront szélesítésére
és tartalmasítására törekszik. és amióta a szövetségí politika nemcsak jelszó,
Plryre inkább érezhetővé válik itt is. ott is. tettekben és igazi emberi gesztusok
ban a vallásos emberek iránti bizalom meanvílvánulása. Az is meafizvelhető,

hogy el!V-egy. eddig az admintsztratfv közbelépéstól sem visszartadó személy, ha
a vallással szemben nem is változtatta mez nézetét. ídeolőgtaí differenciák miatt
már nem meltőz embereket a közös munkában. Valóban, a szocfalista demok
rácia csak akkor igazi fe.1lőd~!l és mindia teljesl:bb humánum, ha mindenk!
részesévé válik, ha belőle mindenki gazdagodik.
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A kölcsönösség és a szolidaritás jövő reményei. - Aczél György tanulmá
nyának összegezését azzal a megállapítással kezdi, hogy a magyarországi viszo
nyok, bennük az egyházak kérdései is, nem problémamentesck, a "kölcsönös
türelem azonban átsegít bennünket a nehézségeken". Ezután rátér a "türelmes
kooperáció" különböző szintjeire.

Az együttműködés első, alapvető síkja a míndennapí élet szintje: a dolgo
zók kapcsolatai az üzemekben, a termelőszövetkezetekben, a hivatalokban, in
tézményekben, iskolákban. A cikk szinte szenvedélyesen érvel amellett, hogy a
vallásos és nem vallásos emberek közös munkájára, vagyis az egész nép össze
fogására ma nagyobb szükség van, mínt valaha, mind magyar, mind európai,
mind világviszonylatban. A tudatos egybetartozás és összefogás alapja a dol
gozók objektív érdeke és szükséglete, aminek egyúttal célja a fejlődés előmoz

dítása és a béke minden áron való megőrzése. Csak a békében érhetők el a
közös történelmi célkitűzések. "Az állam és az egyházak viszonya a szocialista
Magyarországon szükségszerűen összefügg a mai vílághelyzettel, al általános
ideológiai és politikai viszonyokkal is". Igen; de szerintünk nemcsak a hábo
rút, de már a háborús veszélyt és fenyegetést is meg kell akadályoznunk. En
nek garanciája a nép békés termelómunkája, a válaszfalak ledöntése. a lelki
béke, és a mínd szilárdabb nemzeti egységbe tömörülés.

A nép színtjén érvényre kell jutniuk azoknak az elveknek. amelyekről mint
a békés, emberileg nyitott és szíves együttélés szabályairól beszéltünk, s ame
lyeknek az egész népet, annak hétköznapjait és ünnepeit át kell hatniuk. Aczél
György tanulmánya is azt vallja: "a lelkiismereti szabadság elvének érvényesí
tése" döntő jelentőséggel bír. Be kell vallanom, igen jól esik, hogy a történel
met hordozó "ősvalóság", a nép került a vizsgálat előterébe. Igen, a nép igé
nyeiről, jogairól, emberi méltóságának és lelkiismereti, személy! szabadságának
nagy igazságairól van szó. A nép - a hívő nép - akarata nyilvánul meg ab
ban is, hogy ma a vallásos tömegek a zsinati tanítást követve, korszerűbb

tartalmak megvalósitását .keresik. Ilyena1apon kellene járnia egy-egy egyház
községben a vallásos elmélyülés után vágyódék tevékenységének, a Bíblíaba, a
teológíába, a helyi egyháztörténelembe. a liturgikus és egyházzenei életbe mé
lyebben behatolni akarók közös munkáiának,

Az egyházban ma mindenütt kisebb, ún. bázisközösségekről sokat beszélnek,
írnak folyóiratokban és könyvekben egyaránt. E közösségek célja nem térítés,
nem misszionálás, hanem a hitnek a keresésben való átélése. E tevékenységet
tanulmányoznia és vezetnie kell az egyháznak, mert hasznos és gyümölcsöző

lehet, ha a szeretet vezeti a keresést, és összhangban kíván maradni az egy
házi tanítóhivatallal; mert különben e közösségek könnyen meddő miszticiz
musba, vagy veszélyes szektás elkülönülésekbe kerülhetnek. A magyar katolíkus
Püspöki Kar legutóbb tett nyilatkozatában megállapította: a lelkipásztorkodó
papság a főpásztorok irányításával, a törvényes kereteken belül adott lehetősé

gek figyelembevételével, a mai ember lelki igényeinek kielégítésében, korunk kö
zösségí emberének megvalósításában eredményes munkát tud végezni. Ma már
minden oldalról tudomásul veszik, hogy a vallásos élet gyakorlása nemcsak a
kultuszt, vagyis a szoros értelemben vett istentiszteletet jelenti, hanem magá
ba foglalja egyúttal az emberi elmélyülés serkentéset és a korunktól követelt
emberi eszmék ápolását.

A kapcsolatok másik síkja az állam és a különböző egyházak, mint intéz
mények között húzódik. Mintha zsinati kifejezést hallanánk: előbb van a nép,
és csak utána említjük az intézményt. A Vatikánnal kötött 1964-es megegyezés
óta igen széles medrű fejlődés állapítható meg, amely legújabban lehetövé tette
az összes püspöki és érseki szék betöltését. "Kellő tapintattal és türelemmel,
kölcsönös megértésre való törekvéssel össze lehetett egyeztetni a Vatikán jogos
igényeit és a Magyar Népköztársaság illetékességét az egyes szernélyi és egyéb
kérdésekben." A magam részéről ebben a magas szintű kapcsolatban megva
lósuló dialógust szükségesnek, rendkívül hasznosnak és fontosnak tartom. Mily
kívánatos lenne, ha ez a hivatalos, a Szeritszék és az állam közöttí dialógus
magától értetődően kíbővülne a hivő és nem hivő állampolgárok egymás közötti
olyan kapcsolatára és együttm·űködésére, melyről fentebb volt szó; aminek biz
tosítása és kibontakoztatása érdekében az egyházi és világi vezetőknek állandó
tárgyalási kontaktusban kellene lenniük és közös erőfeszítéssel konkrét megva
lósításokra törekedniük.
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Végül a kapcsolatok harmadik szintjéről is behatóan kell beszélnünk: az
eszmék ellentétes kettösségének. a vallásos tartalmaknak vagy világnézeteknek,
valamint a marxista materializmusnak és ateizmusnak kompromísszumot nem
tűrő külön világáról és mégis valamilyen termékenyegybetartozásáról.

Aczél György írása e síkon valóban új mondanivalóval jelentkezik és új
perspektívákat nyit meg. Mintha ide irányulna az az ismételten történő nyílt
óhaj is, hogya keresztények ne csak az "adjátok meg a császárnak, ami a csá
száré" elv alapján fogadják el a mai "status quo"-t, hanem "vállalják a közös
ség ügyének aktív szolgálatát", azonosuljanak a szocíalízmus azon rész-céljaival
és rész-feladataival, amelyek nem idegenek az evangfilium világától sem. Ilye
nek az elnyomás. a kizsákmányolás megszüntetéséért folyó harc, az egyenlő

ségért. a társadalmi igazságokért folyó küzdelem. Egyházi részről eddig való
ban mindig lojalitásunkat hangsúlyoztuk: hogy megtartjuk az állami törvénye
ket, hogy a keresztény állampolgár megbízható, hazájához hú, és sokszor em
legetjük, hogy a vallásos emberek etikai szempontból, vallásos motivációk alap
ján nyitottságban, áldozatvállalásban és emberségben az átlag fölött állnak. Aczél
György tanulmánya nyíltan ennél többet kíván, - leszámítva a világnézeti szfé
rát: - a keresztény emberek tegyék magukévá a marxi-lenini elemzés megálla
pításait a gazdasági, politikai és kulturálís valóságról, ezeket ·az elemeket épít
sék bele saját világszemléletükbe. Szerintem ez a tanulmány kiemelkedő sa
játos vonása.

Hogy Aczél György számára mennyíre fontos e központi tétel megvilágítása,
egymás után bizonyító példákat sorakoztat föl a világtörténelemből, de különö
sen a magyar múltból. A vallásos emberek, éppen vallásos meggyőződésük

alapján - és ezt kéri a mai magyar keresztényektől is - a haladásért, az em
beri jobb sorsért vívott harcban az első vonalban álltak. Ebből már az kö
vetkezik a marxisták számára is, hogy a vallás nem lehet kerékkötője a hala
dásnak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy eddig a vallás ellen sokat hangsúlyo
zott marxista érvről van szó, Nem érv azonban a vallás többreértékelése vagy
egzisztenciális szükségessége mellett az, ha Aczél György a vallásos ideológia és a
marxizmus között jelentkező nézetkülönbséget "védelmezi", mert szerinte a vi
ta elősegíti a tisztulást, a tennivalók mélyebb megalapozását. A mi szempon
tunkból viszont ezt az értékelést is igen hasznosnak kell minősítenünk, habár
nem tartjuk kielégítőnek, mert lényeges kívánalmakat nem érint, amilyen pél
dául a vallás értékének elismerése és közösségteremtő erkölcsi hatásainak el
fogadása. A marxista gyakorlatot sokszor ilyesformán lehetne megfogalmazni:
vallásos emberekre szükség van, de a vallásra nem. Kétségtelen, hogy ebben
a vallásos ember számára bántó pragmatikus megkülönböztetésről van szö,

Ha az eszmei téren nem is lehetséges a kiegyezés, azért ezen a vonalon is
van tennivaló, éspedig nem is kevés. Változatlanul vallom, hogy meg kell ke-
resnünk a különböző világnézetek értékeinek emberi skáláját, a kölcsönösség, a
szolidaritás erkölcsi elveinek, az egyetemes etikai igazság-ok megdönthetetlen ér
vényének igazolását, azoknak a színkűlönbségeknek kiemelésével és fenntartá
sával, amelyek egyedi gazdagságukban az örök emberi valóság velejárói. A kö,
7,ÖS emberi bázis mindenkor csak ugyanaz lehet: az ember igazsága és erkölcsi
jósága. ;

Nézetem szerint a humánum alapján, az emberiesség ápolásának vágyától
áthatva keresztények és marxisták, saját ideológiájuk fenntartásával eszmei sí
kon hidakat verhetnek egymásfelé abban a termékenyegymásrahatásban, amely
ben ki-ki a saját emberszemléleti eredményét az egyetlen, általános emberkép
megrajzolásához hozzáadja. Ez tagadhatatlanul emberi gazdagodást jelent. Az a
fajta ideológiai dialógus, amely nyugaton valamikor a 60-as években indult el
azzal a célkitűzéssel, hogy a partnerek közös engedményekre is rá tudják egy
mást bírni, valóban zsákutcába került. Nem lehet azonban kitérni a problémák
elől, rohanó korunk sürgetése mindenkit válaszadásra szólít föl. Teljesen egyet
értek Aczél György cikkének már korábban idézett kicsendülésével : "A marxis
táknak és a keresztényeknek ugyanazon világ ugyanazon kérdéseire ke'l vá
laszt adniuk. .., és a marxizmus és a vallás még hosszú ideig él egymás
mellett."

Bár az előbb eszmei kölcsönhatásról szóltam, mégis tudatában vagyok an
nak, hogy a dialógus csak gyakorlati síkon számíthat eredményekre. De még
ez a vonal is veszélybe kerülhet, ha elveszítenők szem elől a történelmi jelen
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kibúvást vagy kimentést nem tűrő kényszerét. Erre utal Aczél György is, ami
kor érdemben erről negatív kiemeléssel nyilatkozik és ezt mondja: "Az eszmei
konfrontáció csak akkor akadályozza a kommunisták és keresztények gyakorlati
összefogását, ha közben szem elől tevesztik a nagy közös, történelmi célokat,
amelyeket a mai nemzeti és nemzetközi viszonyok határoznak meg, egy ter
monukleáris háború veszélyeinek árnyékában." Amikor a közös célok e tételét
egészében elfogadom, csak annyit kívánok hozzátenni, hogy az eszmei szemben
állás eleve megakadályozna és romba döntene minden jóakaratot, ha a legma
gasabb szinten történő őrködessel és a legalacsonyabb poszton kif'cjozésre jutó,
becsületes, tiszta és őszinte megérteni akarással nem tartanák tiszteletben a
vallásos emberek különvalóságát, és a közös ügy érdekében vállalt. sokszor
áldozatos munkáját. A hivők előtt ma egészen tudatossá vált: hítüknek. ke
resztényi és erkölcsi magatartásuknak elsősorban munkahelyükön kell elisme
rést szerezniük. Ezen a téren a múltban és a jelenben sem lehetett kifogást hal
lani, sőt a felső és alsó szinteken a munka szervezéséért és eredményességéért
felelős vezetők általában a vallásos emberek készségéről. szorgalrnáról, megbíz
hatóságáról és eredményes munkájáról nyilatkoznak.

A nagy célok, melyek korunk történelmi kohójában forrnak, s mint az "idők

jelei" adnak sejtést és burkolt felismerést, a következők: az emberi sokféleség
és különbözőség szerepe a magasabb rendű egység új szmtézísében a pluraliz
mus elve alapján; a kölcsönösségele és egymásrautaltságok felismerése és ápo
lása a dialógusban; és végül a szolidaritás, "a közösség ügyének aktív szolgá
.lata" az új ember és az új társadalom megteremtésének érdekében. A legújabb
tudományos prognózisok egyértelműen mondják: a bizonytalan és sokat vitatott
jövő egyetlen reménye nem az automatizálás tökéletesítése, nem a kozmosz meg
hódítása, nem a több és jobb termelés, nem a gazdasági nivellálódás, hanem
egyedül az erkölcsösebb egyén és az erkölcsösebbtársadalom. Mindjobban ráéb
redünk arra, hogy az ember igazi értéke és boldogsága állandóan előrehaladó,

míndjobban megtisztuló erkölcsi felemelkedése. Amit Helsinki akart: il bizton
ság és együttműködés erkölcsi alapok nélkül nem épülhet föl.

Hinnünk kell egy termékeny pluralizmus eredményeiben, amelyben nem az
eszmék, a különbözőségek eltüntetésére vagy egybeolvadására. hanem arra ke
rül sor, hogy az értékek és a morális erők kölcsönhatásában., ezeknek kölcsö
nös alkotó összhangjában az új társadalomnak és a holnap emberének nagy
tervéhez sajátunkat is hozzáadjuk. Ha elfogadjuk az elvi meghatározást, hogy
a pluralizmus egyének és csoportok önértékű függetlenségét is jelenti; hogy a
pluralizmus lényegénél fogva míndíg szabadságot is követel és mindig széle
sebb demokráciára törekszik, s eközben nem válik egyúttal egyformasággá,
ami mai értékelésünk szerint erőszakot és türelmetlenséget foglalna magában:
akkor sohasem kell attól tartanunk, hogya sokak érdekének megfelelő közös
cselekvésben egymás pozícióit is feladj uk. Vallom, hogy csak tudatos, erős ke
reszténység vehet részt és segíthet a jövő kialakításában.

A· korábban elhangzott ellenvetésre, hogy a marxistákkal való együttmű

ködés míndíg veszélyes és kockázatos marad, innen adódik a válasz. Keresz
tény evangéliumi tanúságtételünknek a világban mindig megkísértetést és koc
kázatot kell vállalnia. A veszélyt nem tagadhatjuk, öntudatos híveink azonban
tudják, hol vannak a határok; e téren az egyedüli biztosíték az eleven hitélet
és a keresztény küldetéstudat ápolása. Ehhez az egyház részéről nem "propa
gandára", hanem korszerű teológíára, és mindenki számára hozzáférhető, a je
len kérdéseire választ adó igehirdetésre és sajtóra van szükség.

Az igazi dialógus csak a pluralizmus elveinek és követelményeinek talalá
b61 nőhet ki, és eredményes csak akkor lehet,ha az értékek kölcsönös elis
merésére és kicserélésére törekszik. Miért ne lehetne nekünk keresztényeknek
a marxista emberképben rejlő értékeket és a szocializmusban adott haladó és
előbbrejutást jelentő struktúrákat tudomásul venni, és keresztény emberképünk
höz hozzáilleszteni ? Flppen úgy, gondoljuk mi, az evangéliumnak és tanításának

. a megnvitott marxisták és ateisták számára is van mondanivalója.
Aczél György megnyilatkozásának legfőbb célkltűzését ebben jelölném meg:

íme II felelős politikus a nemzeti egységért aggódik, és nem ismer jelen pilla
natban nagyobb és szentebb feladatot, mint elkövetni mindent a népi, nemzeti
egység mélyítéséért és erősítéséért. E célkitűzés megvalósításához meghívottak-
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nak érezzük magunkat. Bennünket katolikusokat az egyház mai, megújulásra
törekvő szándékából- kifolyólag kétszeresen is kell, hogy áthassanak a nagy
igazságok: áldozatvállalásokból kell megszületníe az új nemzedéknek, és ha a
magyar haza igazi, öntudatos gyermekei akarunk lenni, akkor hazaszeretetünk
nek úgy teszünk eleget, hogy az egész magyar nép egységében építjük az új
közösségi társadalmat.

Aczél György tanulmányát úgy kell értékelnünk, mint amelyből mínd vilá
gosabban kitűnik, hogy az egyházak szerepenek értékelésében pozitív megfo
galmazás alakul ki, és a kormány szemlátomást nemcsak több bizalmat köl
csonoz a vallásos embereknek, hanem a minden polgárnak kijáró azonosság
ban miridig több elvárással is fordul feléjük. A fejlődő nemzeti egységben más
világnézetet valló polgártársaink is a gazdasági, politikai és kulturális fejlő

dés integrálódásának komoly tényezőjét látják a vallásos emberek együtt
cselekvésre kész magatartásában.

VAS J6ZSEF

MIÓTA MISÉZNEK A NÉP NYELVÉN?
A kérdés tisztázására részint a II. vatikáni zsinat (1959-65) népszerűvé vált

míseliturgiája, részint a zsinat visszahúzó erőit képviselő Lefebvre érsek ügye
késztet bennünket. Lefebvre és társai már a zsinaton ellenezték többek között,
hogy: " ... az anyanyelv tágabb teret kapjon a míseliturgíában" (Lit. Konst.
1964). Nem értettek egyet VI. Pál pápa Missale Romanum (1969) kezdetű apos
toli körlevelével sem, amely szerint: " ... az új Miserend (Ordo Missae) és az
új Római Misekönyv teljes egészében nemzeti nyelvekre fordítható". Manapság
pedig nyíltan hirdetik, hogy a zsinat után is V. Pius 1570-ben megjelent, latin
nyelvű "tridenti" Missaléját kell használni. De vajon míóta míséznek latinul és
míóta a nép nyelvén? Mit látunk erre vonatkozóan a szentmise történetének
"visszapillantó" tükrében?

AZ ÚR JÉZUS "MISÉJÉNEK'\ NYELVE. A mai szentmise "prototípusának",
az utolsó vacsorának szertartását a zsidó naptár szerint niszán hónap 14-én
végezte az Úr Jézus, mégpedig a jeruzsálemi nép nyelvén.

A keresztfa feliratából tudjuk, hogy Jeruzsálem népe ebben az időben há
romféle nyelven beszélt. A bevándorlók görögül és latinul, a bennszülött la
kosság pedig arámul. A hébert az Úr Jézus korában már csak az iskolában és
a zsinagógákban használták. Úgy voltak vele, mint a középkorí magyarság a
latinnal. Nem beszélték, de értették szótár nélkül is. Az arámnak, amely a
héberrel közeli rokonságban volt, több tájszólását ismerjük. Legjelentősebb a
bibliai arám, amelyen Szent Máté írta evangéliumát: azután a palesztinai arám,
amelyet Judea, Szamaria és Galilea zsidó lakossága használt némi eltéréssel,
végül a keleti arám vagy szír, Az Úr Jézus és .az apostolok anyanyelve a Pa
lesztinában használatos arám volt. Kétségtelen tehát, hogy a húsvéti vacsora
szertartása, amely vallási elemekkel átszőtt, ősrégi népszokáson alapult, ezen a
nyelven hangzott el nagycsütörtökön este. De elejétől a végéig arámul?

Az bizonyos, hogy a kenyér és a bor átváltoztatásának a szavait arámul
mondta az Üdvözítő, hogy apostolai világosan megértsék, miről van szó, Az is
igaz, hogy a húsvéti vacsora szertartásában voltak a zsidó nép hőskorara em
lékeztető történelmi részek, amelyeknek gyújt5neve a Ha,ggada. :Ezeket a család
minden tagjának értenie kellett, mert a vallásos és a hazafias nevelés szolgá
latában álltak. Ezért arámul mondta el minden zsidó családfő, akiknek pél
dáját valószínűleg követte az Úr Jézus is. De találunk a húsvéti vacsora szer
tartásában ősrégi áldásszövegeket, amelyeket közvetlenül az egyiptomi szolga
ság megszűnése után fogalmaztak héber nyelven és szájhagyomány útján ter
jesztettek a nép között, mert írásbeli feljegyzést nem ismerünk róluk. Ezeknek
a nyelve feltehetőleg a héber volt még az Úr Jézus korában is. Végül szerepel-
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tek az utolsó vacsorán zsoltárok a Kis és a Nagy Hallel nevű ciklusból, amelye
ket minden kétséget kizáróan héberül imádkoztak vagy énekeltek, mert ez volt
a zsinagógák istentiszteletének hivatalos nyelve.

Látnivaló ebből, hogy a szentrníse őstípusának, az utolsó vacsorának szer
tartásából a tanító jellegű részek arámul, a "szakrális" szövegek pedig héberül
hangzottak el. De a két nyelv közeli rokonsága miatt a jelenlevők a szertartást
elejétől a végéig megértették.

AZ APOSTOLOK ISTENTISZTELETÉNEK NYELVE. Ismeretes, hogy a hús
véti vacsora szertartását a zsidó törvény évenkint csak egyszer engedélyezte.
Ezért az apostolokra és az utódokra hárult az a feladat, hogy az Újszövetség
rniséjéhez liturgiát állítsanak össze. A míselíturgía legrégibb változata Jeruzsá
lemben alakult ki, két fejlődési szakaszban.

Jeruzsálem pusztulása (Kr. u. 70) előtt a keresztények zömmel zsidó szár
mazásúak voltak. Érthető tehát, hogy őseik szokásaitól és a mózesí szartartá
soktól egészen elszakadni sohasem tudtak. Eleget akartak tenni mind a régi, mind
az új szokásoknak. Ez a kettősség még istentiszteletükön is meglátszott. Szent
Lukács (ApCsel 2,46) feljegyezte róluk: "Naponkint egy szívvel-lélekkel ídőz

tek a templomban és házankint végezték a kenyérszegést", amelyet az Úr Jé
zustól tanultak.

A templomi szertartás rendszerint délelőtt volt valamelyik apostol vezeté
sével. Ilyenkor ószövetségi imádságokat végeztek, zsoltárokat énekeltek és a
Törvényből meg a Prófétákból részleteket olvastak fel, amelyeket az apostol
meg is magyarázott a népnek. Ezek közül azonban csak a magyarázat nyelve
volt arám. Radó Polikárp megállapítása szerínt ugyanis a zsoltárok és az ószö
vetségi olvasmányok még az apostolok idejében is héberül hangzottak el a
zsinagógákban. . .

A kenyérszegése este tartották egyes családoknál. Ennek szertartását részlete
sen nem ismerjük. Csupán az bizonyos, hogy az Úr Jézus példáját követve
vacsora közben végezték. Valószínűleg a Szabbat-vacsora keretében, amelynek ri
tusa nagyon hasonlított a húsvétiéhoz. és így nyelve sem lehetett más, mint aa
arám, illetőleg a héber.

Jeruzsálem pusztulása után ebből a két különálló és egymástól függetien isten
tiszteletből alig száz esztendő alatt egységes, ókeresztény míselíturgia alakult
ki. Kezdetben csak az istentisztelet helye lett közös; de nem előre megfontolt
tervek szerínt, hanem a történelmi események kényszerítő hatása alatt. A zsina
góga ugyanis, ahová az őskeresztények imádkozni jártak, az ostrom alkalmával
elpusztult; "Megszúnt a templom és a főváros, megszűnt az ároni főpapság és
a papsággal együtt megszűntek a mózesi szertartások, megszűnt az egész Öszö
vétség" (Vö. Bangha-Ijjas: A keresztény egyház története. Bp. I, 81). Ezért a
keresztények istentiszteletüknek délelőtti részét kénytelenek voltak este, a temp
lom helyett magánházaknál. vagyis a kenyérszegéesel egy helyen és egy időben

végezni, feltehetőleg még a szent vacsora előtt, hogy annak előkészületeit ne
zavarják.

Ez a közös helyen végzett, de egymástól független istentisztelet az apostolok
ban hamarosan megérlelte az egyesítés gondolatát. Ez úgy történhetett, hogy
mind az ószövetségi, mind az újszövetségi szertartásból elhagyták az ismétlődő,
azonos részeket. Szent Jusztin vértanúnak Rómában, 155 táián írott Apologiája
ilyen "összevont" istentiszteletet említ, amelyben az ószövetségi olvasmányokon
és zsoltárokon kívül szerepelnek evangéliumi szakaszok és könyörgések, sőt, sze
repel az apostolok és a pápák leveleinek felolvasása is. Más szóval, főbb vo
násaiban kialakult a mai szentmise első része, az ige liturgiája.

Ugyancsak Szent Jusztintál tudjuk, hogy az apostolok a vacsorát, amely sok
visszaélésre adott alkalmat, különválasztották a kenyérszegéstdl, Az előbbinek

agapé, az utóbbinak eukarisztia, hálaáldozat lett a neve. Az eukarisztia liturgiája
három részből állt. Az Úr Jézustól tanult átváltoztatásból. a két szín alatti kő

zös áldozásból és a kettőt összekapcsoló eukarisztikus Imádságból. a későbbi ká
nonból, amelynek az I. és II. században még nem volt állandó szövege, A mí
séző úgy készült rá, mint manapság a szentbeszédekre szokás, De azért lénye
gében a mai szentmise második része, az áldozat liturgiája is az apostolok ide
jében alakult ki.
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Legtöbb gondot okozott a mlsellturgía nyelvének korszerűsítése. Jeruzsá
lem pusztulása után ugyanis a zsidóság megszűnt politikai nemzet lenni. Szét
széledt az egész világon. A keresztények pedig már korábban elmenekültek a
városból. Így azután közös anyanyelvüknek, az arámnak sem maradt önálló
nyelvterülete; a II. századtól kezdve csak néhány kisebb népcsoport beszélte, és
ezek is elsztgetelődtek egymástól. Ezért a holt nyelvvé vált héber és arám he
lyett új, minden tekintetben korszerű nyelvet kellett a míselíturgía számára
keresni.

A GöRöG NYELVű MISELITURGIA. A korszerűsítés céljainak leginkább
a görög nyeívű istentisztelet felelt meg. Egyrészt, mert ezt általában mindenkI,
mindenhol megértette az akkor ismert világon. Hiszen már Cicero (Oratio pro
Arch. poeta c. X.) így nyilatkozott: "Graeca leguritur ín omnibus íere genfi
bus..." Európa, Ázsia, Afrika nagy része a római törvényeknek hódol, de gö
rögül beszél. A nép nyelve tehát a római birodalom területén akkor még nem
a latin volt, hanem a görög. "Ezt a nyelvet beszélte a görög hajós és kalmár,

-a szír tisztviselő és az egyiptomi pap csakúgy, mínt a kisázsiai földmíves".
(Szentíványi Róbert: A szentírástudomány tankönyve. Bp. 1946. 361).

Másrészt, ezen a nyelven lehetett legeredményesebben eleget tenni az egy
ház isteni küldetésének: "Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evan
gélíumot minden népnek" (M~ 16,15), Hiszen: "Omnia parata sunt". Megtörtén
tek az előkészületek. Az ószövetségi szeritírás görög nyelvű, úgynevezett Sep
tuaginta fordítása több mint háromszáz éves volt. Mátén kívül az evangéliumo
kat és a többi újszövetségi könyvet szintén görögül írták. Elkészült néhány kö
zösen szerkesztett, görög nyelvű kánontípus is, amint azt Hippolyt püspöknek
1910-ben megtalált. 220 táján keletkezett Apostoli Hagyomány című szertartás
könyvéből tudjuk. Ismeretes az is, hogy Szent Márk a római keresztények ké
résére görögül jegyezte le Szent Péter prédikációit. Josephus Flavius görögül
írta meg a zsidó háborúk történetét. Sőt, maga Szent Pál, a héberül nem tudó,
pogány népek apostola szintén görög nyelven írt és beszélt.

Ilyen körűlmények között a korszerűsítésre törekvő apostol utódoknak nem
lehetett más választásuk: át kellett térniök a görög nyelv (dialektos koiné)
használatára, amely hivatalos nyelve maradt a miseliturgiának egészen a ró
mai birodalom kettészakadásáíg, 395-ig. De időközben megkezdődött keleten és
nyugaton egyaránt a különféle nemzeti nyelvű mlsellturgíák kialakulása is.

NEMZETI NYELVű LITURGIÁK. KELETEN. A nemzeti nyelvű rniselitur
giák kialakulása a bibliafordításokkal kezdődött. Ezek voltak akkoriban a litur
gikus könyvek. Ahol tehát nemzeti nyelvre fordították a Bibliát, ott nemzeti
nyelven mondták az ige liturgiáját, és hamarosan csatoltak hozzá egy kánon
fordítást is.

1. A nemzeti nyelvű misellturgia legkorábban az ókori Szíriában alakult
ki, amelynek fővárosa akkor Antióchia volt. Itt az I. század második felében
több mínt fél millió, felerészben zsidó, felerészben szír nyelven beszélő pogány
lakott. A zsidók között Szent Péter, a pogányok között Szent Pál és Barnabás
szervezte meg az első egyházközségeket. A zsidó-keresztények istentisztelete fel
tehetőleg olyan volt, mint Jeruzsálemben. Naponkint látogatták a zsinagógát,
ahol héberül olvasták a szentírást, a magánházaknál pedig a nép nyelvén, ke
leti arámul, vagyis szírül végezték a kenyérszegés szertartását, Szent Pál hí
vei azonban nem értették a héber szöveget, ezért szükségessé vált a szeritírás
szír nyelvű fordítása. Az Öszövetséget az I. század végére, az Újszövetséget meg
a II. század elejére fordították le. Ezért nagyon valószínű, hogy Jeruzsálem
pusztulása után Szíriában a lakosság a hozzájuk menekült palesztinai keresz
tényekkel együtt anyanyelvén végezte' mind az ige, mind az áldozat liturgiáját.
Hiszen a görög nyelv a liturgiában akkor még nem volt kötelező, és a kenyér
szegés is egyéni fogalrnazású imák keretében történt. Adatunk nincsen rá, de
Szentiványival szólva a körülményekből annyi bizonyos, hogy a kelet'-szír gyü
lekezetekben sohasem olvasták a görög szöveget,

2. Szírián kívül még három keleti tartományban találhatók meg a nemzeti
nyelvű miseliturgía nyomai: Egyiptom területén. Etiópiában (Abesszínia) és AT
méniában, a mai örményországban. Itt a kereszténység kezdetbev a görögül be-
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szélő városi lakosság körében terjedt. Ezért istentiszteletük nyelve körülbelül
száz esztendeig a görög volt. Később azonban megkeresztelkedett a lakosság
zöme, a görögül nem tudó nép is. Szörényi Andor szerlnt ezek számára Egyip
tomban a III. század elejére kopt, Etiópiában a IV. század közepére ge' ez,
és Arméniában az V. század első negyedében örmény nyelven készítettek biblia
fordítást. Az ige liturgiáját tehát ettől kezdve mind a három tartományban a
nép nyelvén, illetőleg a vegyes ajkú lakosság körében görögül és a nép nyelvén
végezték. Theodor Klauser (Kleine Abendlandische Llturgiegeschichte. Bonn, 1965.
16-28), a híres liturgia-kutató ezt azzal egészíti ki, hogy a görög nyelvű ká
nonnak még ezekben a századokban elkészült az arab, szír; etióp, sahidí, kopt
és bohairí fordítása is. Keleten tehát voltak olyan tartományok, amelyekben
a mlseliturgiát már a római birodalom kettészakadása előtt elejétől a végéig
a nép nyelvén végezték,

A LATIN NYELvn MISÉK 1(IALAKULASA. A III. század elején nem
csak keleten, hanem magában R6mában, Milán6 környékén, Hispániában és
Észak-Afrikában is éltek görögül nem tudó népek, akik szintén anyanyelvűkön,

latinul akarták az Isten igéjét hallani. Ezért Szerit Agoston (354--430) szerint
a III. század táján nagyon sok, gyengén sikerült 6latin bibliafordítás látott nap
világot, amelyeknek gyűjtőneve az Itala. Tertullián (l60-240) és Szerit Cypríán
(+258) írásaiból tudjuk, hogy az Itala egyik változatát az afrikai keresztények
már a II. század végén használták. Példájukat hamarosan követte Milánó és
környéke, ahol kezdetben ebből állították össze a Szent Ambrusról (333-397)
elnevezett ambrozián liturgia szövegét, De közkézen forgott az ólatin fordítás
Hispániában, hosszú évtizedekkel a mozarab rítus kialakulása előtt, sőt, Rómá
ban is, mert Szent Jeromos (340-420) az itteni változatot vette figyelembe a
380-as években, amikor a Vulgátát fordította.

Látnivaló ebből, hogy a III. századtól kezdve a római birodalom nyugati ré
szén is a nép nyelvén, latinulolvasták a szentmise tanító jellegű részét, az ige
liturgiáját. Csupán a birodalom fővárosában, Rómában módosult kissé a hely
zet. Itt ugyanis Tácitus becslése szerint már Néró (i. sz. 54-68) idején .Jngens
multitudo"-t, hatalmas tömeget tett ki a keresztények száma, akik közül az
előkelőbbek, továbbá a több mínt húszezer megkeresztelkedett zsidó, görögül
beszélt, az őslakosság és a szegényebb népréteg pedig latinul. Ezért az ige li
turgiáját is két nyelven, latinul és görögül végezték az első három század
ban. De vonatkozik ez a kánonra is?

Theodor Klauser szerint Rómában a kánon latinra fordítása csak a IV.
század közepéri kezdődött. Ennek igazolására sokféle bizonyítékot hoz fel. Töb
bek között megemlíti Marius Víctorinus (300-362) római író esetét, aki idézett
a latin rivelvű kárionból. Idézetét azonban a közepe táján, minden megokolás
nélkül görögül folytatta. Kétségtelenül azért, írja Klauser, mert a régi szövegre
jobban emlékezett, mint az újra.

Az ilyen és az ezekhez hasonló szöveg- és stílustörténeti adatok alapján
Klauser megállapította, hogy Rómában 370 körül a kánont még görögül mond
ták. Mivel azonban húsz évvel később már míndenki latinul idézett belőle, le
vonta a következtetést: Rómában a latin nyelv csak 380 táj án, Damasus pápa
idejében vonult be az eukarisztikus áldozat szentélyébe, a kánonba.

Klauser nem említi a kánonfordítás több mint százötven éves késésének
okait. Tudjuk azonban, hogy ebben az időben uralkodtak a nagy keresztény
üldöző császárok: Decius (249-251), Aurelius (270-275), Diocletianus (284-305),
stb., akik a vértanúk vádiratai szerint tiltották a szentírás terjesztését. Külö
nösen a kánon után kutattak. Ennek alapján vádolták a keresztényeket föld
alatti összejövetelekkel, éjszakai tívornyákkal, ahol a bort mágikus varázslattal
vérré változtatják... áldozatuk testét és vérét elfogyasztják . .. testileg egye
sülnek vallásalapítójukkal, Krisztussal (communio) stb. Valószínűleg ilyen okok
játszottak közre, hogy a kánon latinra fordításáról és terjesztéséről Nagy Kons
tantin (274-337) császár 313-ban kiadott milánóí rendeletéig szó sem lehetett.
SŐt, még az utolsó keresztényüldözés fellángolása, Julianus aposztata (361-363)
idejében is kénytelenek voltak a keresztények megújítani a Díscíplína arcani-t,
vagyis a hittitkok szigorú titokban tartását. Ezért a kánon szövege 380-ig nem
csak Rómában, hanem a birodalom nyugati tartományaiban ls görög nyelvű
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volt. Más szóval a szentmisét elejétől végéig latinul csak a. szentírás Vulgáta
(népnyelvi) fordításának elkészülése után mondták.

A KÖZÉPKORI MISELITURGIAK NYELVE. A középkort két nagy tör
ténelmi esemény választotta el a népvándorlás hullámsírja felé közeledő ókor
tól. Egyik a római birodalom kettészakadása 395-ben. Ezt követően a míselíturgía
nyelve keleten továbbra is a görög maradt, nyugaton pedig véglegesen áttértek
a latinra. A másik nagy esemény a nyugat-római birodalom bukása 476-ban.
Ekkor kezdődött a népvándorlás, amelynek Azsíából előretörő barbár népei el
özönlötték Közel-Keletet és egész Európát. Többségük véglegesen letelepedett és
hamarosan megkeresztelkedett. Ezek szerették volna saját anyanyelvükön hallani
Isten igéjét. De törekvéseiket nem míndenütt koronázta siker. Keleten meghall
gatásra találtak. Ezért a korábban egységesnek mondható, görög nyelvű litur
giából a középkor folyamán sokféle, nemzeti nyelvű istentisztelet sarjadt ki, ame
Iyeknek száma az újkorban tovább növekedett. Nyugaton azonban hiába próbál
koztak, mert Róma nem járult hozzá, hogy a szentmise szövegét a különféle fia
tal nemzetek fejletlen nyelvére fordítsák.

Kivételt csak a pogányságból megtérő. Morvaországban és Pannóniában élő,

régebbi kultúrájú szlávokkal tett, akiknek ideiglenesen II. Adorján, véglegesen
VIII. János pápa engedélyezte sok huzavona után, a80-ban, hogy a Cyrill (+869)
és Methód (+885) által ószlávra fordított római míseliturgiát használják. Ezt az
illfr-szlávok, bár a VII. század óta keresztények voltak, úgy értelmezték. hogy
rájuk is vonatkozik; ezért a horvát, szerb és a dalmát papság többsége, Karin
thía, Krajna és Stájerország papjai pedig szinte teljes számban nyelvet változ
tattak a miseliturgiában. A korábban használt latint felcserélték az ószlávval.

Róma tárgyalásokat kezdett az említett népek püspökeível. Megnyugtató
eredmény csak l068-ban született a spalatói egyháztartományi zsinaton, ahol a
következő határozatot hozták: " ... nullus de caetero in lingua slavonica prae
sumeret divina mysteria celebrare, nisi tantum in latina et graeca..." Vagyis
a miselíturgíát ezentúl csak latin és görög nyelven szabad végezni. A zsinati
határozat szövegét II. Sándor pápa is aláírta. Ennek ellenére néhány egyház
megyében továbbra sem alkalmazkodtak hozzá.

úgy látszik, a római pápák ebből az Illír-szláv liturgikus mozgalomból nem
vonták le a tanulságot, mert Methód halálától a tridenti zsinatig (1545-1563)
a szláv lakta területek papjainak csak egy-két kijelölt templomban engedték
meg, hogy a misellturgiát ószláv nyelven végezzék. Jó példa erre a csehek esete,
akiknél 973-ig a· regensburgi püspökök kormányozták az egyházat. Ekkor II.
Boleszláv fejedelem, XIII. János pápával egyetértésben, elhatározta, hogy Prá
gában püspökséget alapít. A pápa azonban kikötötte, hogy az új püspöki me
gyében ne ószláv nyelven mondják a szentmisét, mínt a bolgárok és az oro
szok, hanem latinul, bár az országot szláv nyelvű népek lakják. A csehek en
gedelmeskedtek az egyház fejének. Ezért a liturgiájuk Husz János (1369-1415)
fellépéséig egységesnek mondható. Ószláv nyelven ugyanis eleinte csak a Szá
zava folyó mentén fekvő kolostor templomában, később meg a IV. Károly ál
tal, 1347-ben alapított Emmaus nevű zárdatemplomban lehetett mísét hallgatni.

Az eddigiekból megállapíthatjuk, hogy a latin nyelvnek a nyugati egyház
miseliturgíájában kialakult egyeduralma ellen már a középkorban megkezdőd

tek a támadások. Legelső kapudöngetöknek a szlávokat kell tekintenünk, akik
a latin nyelv helyett ószláv nyelven akarták mondaní a szentmisét. Törekvéseik
nek főbb eredményei a következők: Bulgáriában és a kievi fejedelemség terű

letén, továbbá a lengyelek között Lemberg környékén már Methód utódai meg
honosították az ószláv nyelvre fordított görög liturgiát. amelynek szövegét cirill
betűkkel írták. A morva és az tllír-szláv papok k.isebb csoportja színtén
ószláv nyelven mísézett, de a római liturgiát használta. Ennek fordítását azon
ban nem cirill, hanem a Szent Jeromosnak tulajdonított glagolit betűkkel ké
szítették. A csehek és az illír-szlávok többsége pedig a római liturgiát végez
te latin nyelven.

Ez a helyzet a középkor vége felé változott meg. Egyrészt Husz János tanai
nak terjedése míatt, másrészt az l054-ben Rómától elszakadt. de 1439-ben, a
firenzei unió alkalmával visszatért, úgynevezett Egyesült Keletieknek adott ki-
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váltságole következtében. Nem is szólva a Luther Márton (1433-1546) nevéhez
fűződő reformáció liturgikus törekvéseiről, amelyek Rómát mindjárt az újkor
hajnalán óriási nehézségek elé állították.

AZ ÚJKORI MISÉK NYELVE. A liturgiatörténet újkora a tridenti zsinat
tal (1545-1563) kezdődik, amelynek a szentmise nyelvére vonatkozó döntése
közismert. A latin nyelv használatát "befagyasztotta" és kíközösítéssel fenyegette
meg mindazokat, akik szerint a szentmisét kizárólag a nép nyelvén kell mon
dani. "Ez négyszáz évvel későbbr szemmel nézve hiba lehet, írja Radó Polikárp,
de akkor kellett ez az egységes és szakrális anyanyelv." Egyrészt, hogy Róma
rendet teremtsen a középkori liturgiák anarchiájában, másrészt, hogy védekez
zék a nemzeti nyelvű, protestáns liturgiákkal szemben.

Mindezek ellenére még a zsinat után is keletkeztek az egyházon belül li
turgikus mozgalmak, amelyek ellenezték a döntést és a nemzeti nyelvű szerit
misék érdekében szálltak síkra. Mit szólt ezekhez Róma?

1. A pogányságból és a szakadárságból megtérő népeknek többnyire meg
engedte a nemzeti nyeívű míselíturgía használatát, de nem minden esetben.
fme néhány bizonyíték: VIII. Orbán pápa teljesítette a Perzsiában élő és a po
gányságból megtérő arab katolikusok kívánságát, mert 1624-ben a köztük mű

ködó karmelitáknak engedélyt adott, hogy naponkint minden templomban mond
hatnak egy mísét az arabra fordított, római mísekönvvből. Ugyanakkor a Kí
nában működő jezsuiták hiába fordították le V. Pál engedélyével kínai nyelvre
a római misekönyvet. A jóváhagyása évtizedekig húzódott. Végül is XI. Ince
pápa az 1670-es években megtiltotta használatát. Valószínűleg a kínai nyelv
egységének hiánya miatt.

Hasonló körültekintéssel járt el Róma a szakadárságból visszatérők ügyében
is, akiket kü1földön Egyesült Keletieknek, nálunk pedig a gyűjtőnéven: görög
katolikusoknak, helyesebben görög szertartású katolikusoknak neveztek.' Ez utób
biak közül a ruténok már 1616-ban kaptak engedélyt V. Pál pápától, hogy a
latin helyett ószláv nyelven végezzék a görögs liturgiát. A románole pedig száz
évvel később .még nagyobb kiváltságban részesültek. Róma ugyanis hozzájárult.
hogy liturgikus könyveiket románra fordítsák. Felbátorodtak ezen a visszatérj
bolgárok és a magyarul beszélő görög katolikusok. A bolgárok azt kérték, hogy
a görög mísellturglát ószláv nyelven végezhessék. Kérésüket IX. Pius pápa
1860-ban tel iesítette. A magyar görög szertartású katolikusok azonban. mível nem
akartak tovább sem a rutén, sem a román görög: katolíkus nüsnökséaek fenn
hatósága alá tartozni, külön egyházmegye és magyar nyelvű miseliturgia en
gedélvf'zését kérték. A tárgyalások 1912-ben. X. Pius, nána Christi fideles araeci
kezdetű bulláiával feieződtek be. Eszerint Róma jóváhagyta az 1. Ferenc József
által szervezett hajdúdorogi görög katolíkus nüsoöksézet Nyíregyháza székhelv
Ivel. De a magvar nyeívű. görög mlselíturala végzésére nem adott engedélyt.
Nvilván azért, mert a magyar görög' katoJikusok nem a szakadárságból tértek
vissza és ütv a nyelvüket sem lehetett, a románokéhoz hasonlóan. ljtllrgilms
nvelvvé minősíteni.. Azt a iánlotta tehát. hogy paritaik három éven beliil ta
nulianak mec görögül. De közben kitört az 1. vilárrháború. ma id meg!dSwtték
a trlononí hékt-t. amely a régi M:'lgvarorszál! területén levő. valamennvt l?:örög
katolikus püsnökség h:'ltárnit szMrl"raboJta. fgv aztán R l?:YF1korhltban náluk
már a TI. vatikán! zsinat előtt minden nyelv Ittur-zíkns nvelv lett.

2. A pogányságból és a szakadárságból megtérő népek liturgikus törekvésein
kívül keletkeztek az egyházon belül olyan liturgikus mozgalrnak is, amelyek a
huszitizmus, a reformáció és a nyomukban járó felvilágosodás hatására terjed
tek el Európa nyugati felében. Ezeknek minden országban más nevük volt, de
valamennyien ugyanazt a liturgikus alapelvet tették magukévá: nyiltan han
goztatták, hogy egyházkormányzati téren a püspököknek közvétlenül Istentől ka
pott, tehát Rómától független, önálló jogkőrűk van. Ezért a római misekönyv
nemzeti nyelvű fordítására, illetőleg a míselíturgía nemzeti nyelveken történő

végzésére egyedül ők illetékesek engedélyt adni". És ehhez mít szólt Róma?
A mozgalmuk Franciaországban epíszkopalízmus, más szóval neogallikániz

mus néven terjedt el. Úttörője Voisin volt, aki 1660-ban francia nyelvre fordí
totta a római misekönyvet. VII. Sándor pápa azonban megtiltotta a használa
tát. - Száz évvel később még marészebb újítások láttak napvilágot. Ricci, az
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olaszországi Pistoia város püspöke, az 1784-ben tartott tartományi zsinaton azt
hangoztatta, hogy mínden templomban csak egy oltár legyen, mínt az ősegy

házban volt. A magán-míséket meg kell tiltani. Helyettük be kell vezetni az
együttmísézést, és a míselíturgíát elejétől a végéig a nép nyelvén kell mondaní.
Ricci elveit a tartományi zsinat elfogadta, Róma azonban hamarosan felszá
molta a nyomában keletkezett liturgikus mozgalmat.

Németországban J. Hontheim írói néven Febronius terjesztette a neogallí
kán eszméket. De csak rövid ideig, mert XIII. Benedek pápa felszólítására
vissza kellett vonnia tanait. Ennek ellenére Németországban később is sok
"magánhasználatra" szánt, német nyelvű mísekönyv jelent meg. Ezekből míséz
tetett Károly, Würtenberg katolikus hercege Werkmeister nevű udvari papjával
1786 és 1823 között házi. kápolnájában, természetesen Róma engedélye nélkül.

A francia és német felvilágosult eszmék hamarosan behatoltak az osztrák
örökös tartományok területére is, ahol jozefinizmus néven váltak ismertté. A
liturgiában legfőbb terjesztőjük egy bajor plébános, Anton Selmar volt, aki
1810-től nyíltan hirdette, hogy nem elég a szentmisét elejétől a végéig nem
zeti nyelven mondani, hanem az egész liturgiát meg kell újítani, át kell szer
vezni. Követői közé szokás sorolni mindazokat a morvaországi papokat, akik
1826-ban testületileg kérték főpásztoruktól, hogy ne csak a szentmlsét, hanem
a papi zsolozsmát is német nyelven végezhessék. Adatunk nincsen rá, de a
kérésük minden valószínűség szerint teljesült.

A felsorolt esetekből nyilvánvaló, hogy Róma a tridenti zsinatnak a mise
liturgia nyelvére vonatkozó döntését nem tekintette dogmatikus jellegűnek, hi
szen egyes esetekben adott alóla felmentést, hanem csak fegyelmező eszköznek,
amellyel az "eretnekveszélyes" történelmi időkben, egyházvédelmi okokból a
püspökök liturgikus jogkörét "átmenetileg" korlátozta. Egy német püspök találó
megjegyzése szerint a misellturgiának ez a "gipszkötésben" tartása közel négy
száz évig elhúzódott.

A múlt század közepére azonban megváltozott a helyzet. A történelemből

ismert vallásháborúk Európa minden országában befejeződtek. A felvilágosodás
hatására véget értek a reformáció és ellenreformáció küzdelméből származó hit
viták szóban és írásban egyaránt. Az osztrák örökös tartományok népe vissza
vonhatatlanul magáévá tette az "Edictum tolerantiae" elvét. Elindult hódító
útjára a liberalizmus és a nacionalizmus áramlata. Az előbbi semlegesített mín
denfajta vakbuzgóságot és fanatizmust. Az eretnek tanok keletkezésének veszé
lye tehát megszűnt, Az utóbbi pedig a Szentszövetség börtönéből kiszabadulva
a politikai függetlenségen kívül a nemzeti nyelv fejlesztését tűzte ki mínden
nép elé célul, hogy a kis nemzetek is eljussanak a nyelvi érettségre és nagy-
korúságra. .

Róma észrevette ezt a kedvező történelmi fordulatot, és a liturgikus refor
mok megvalósításában maga járt elöl jó példával. 1877-ben visszaadta a püs
pököknek azt a régi jogát, amelynek alapján a misekönyvek fordítására enge
délyt adhatnak. A XX. század elején X. Pius pedig ezt' választotta jelmonda
tául: "Instaurare omnia in Christo". Mindent meg kell újítani Krísztusban.
Ezzel a jelszóval "zöld jelzést" adott mindazoknak a liturgikus törekvéseknek,
amelyek XII. Pius 1947-ben kiadott ,;Mediator Dei" kezdetű enciklikáján át a
XXIII. János pápa által összehívott II. vatikáni zsinat felé haladtak.

A miseliturgíát tehát az V. századig a nép nyelvén végezték keleten és
nyugaton egyaránt. Ma, a zsinat óta pedig minden nemzet nyelve liturgikus
nyelv, hiszen a latint a templomba járók közül már nem érti senki sem. Kö
vetkezésképpen, akik manapság a latin nyelvű miseliturgía egyeduralmáért száll
nak síkra, haladásellenes módon visszafelé akarják forgatni a történelem kerekét.

A zsinat a míseliturgiának nemcsak a nyelvét, hanem a szövegét és a
cselekményét, sőt a szerkezetét is visszahelyezte az őskeresztényalapokra. VI.
Pál Misekönyve ennek az eredeti liturgiának a mai emberek gondolkozásához
alkalmazott, modern kiadása. Helyette V. Piusnak, négyszáz évvel korábbi,
Nagy Károly és a Clugny reform törekvéseit egyesítő Missaléját használni fö
löttébb korszerűtlen eljárás volna.
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SZ1ÉKELY LÁSZLÓ

A CSÍKI SZÉKELYEK ASZKÉZISE
Egy csíksomlyói búcsún részt vevő szerzetes, aki jól ismerte a csensztocho

vaí búcsújárók lelkiséget is s aki a csíksomlyói búcsúsokat nem turista szem
üvegen keresztül nézte, s figyeimét nemcsak a templomi szertartások idejére
összpontosította, hanem a késő estig s egész éjjelen át imádkozó, a keresztút
ját térden járó nép között is megfordult, a csíki székelyek áhitatát látva így
kiáltott fel: "Firrnissima fides!" Ebben a csodálkozó és elismerő rövid mon
datban a hangsúly a [elzőn van, mely egyszersmind a hit megnyilvánulásának
aszketikus jellegére is .mutat. Ezzel kapcsolatban már e helyen meg kell je
gyeznünk, hogy bár a történelem folyamán voltak egész országokra és népekre
kiterjedő aszketikus mozgalmak is, a csíki aszkézis nem bizonyos korokhoz
kapcsolódó felbuzdulás, hanem egy olyan állandó lelkigyakorlat, amilyenre Szent
Pál oktatja korinthusi híveit (1 Kor. 9,25). A csíki aszkézis nemcsak a földi bel
dogulásért, a családért, gyermekért történő általános emberi áldozathozatal, amint
egyes csíki tárgyú irodalmi művekben olvashatjuk, hanem teljesen önzetlen,
kemény vallási áldozat is. Ez az aszkézis nem mondható leegyszerűsített szer
zetesi aszkézisnek sem, mert egy egész élet folyományát, a székelység hitéleté
nek korolláríumát jelenti, ezért jogosan nevezhetjük népi aszkézisnek. Sőt to
vább megyűnk és ezt az aszkézist a vallási néprajz külön ágaként mínt népi
aszkétikat tárgyaljuk. A csíki aszkézisnek ugyanis jól elhatárolható elemei,
hagyományos formái és történeti dokumentumai vannak. Ezek révén a csíki nép
rajz fontos ágát, sót jellemző tulajdonságát képezi, melyről eddig kevés sz6
esett.

Amiként a népek általános műveltségét is befolyásolja lakóhelyük, vérrnér
sékletük, történelmi sorsuk, társadalmi fejlődésük: éppúgy lelkiségük transzcen
dens vonatkozásaira, aszketikájuk megnyilvánulási formáira, intenzitására is ha
tással vannak a természeti és társadalmi adottságok.. Ezért szükséges a csíki
székelyek aszketikus életének kutatásában és elemzésében elsőnek ezeket szem
ügyre venni. Amint látni fogjuk, az élő hit mellett a csíki aszkézist sok ter
mészeti és történelmi tényező is befolyásolja.

A csíki népet természeti életkörülményei (sziklás hegyoldalak, sovány ta
laj, hideg éghajlat) arra kényszerítették, hogy megélhetéséért szüntelenül ke
mény munkával (irtás, talajjavítás) küzdjön, A szocialista rendszer előtt egyik
megélhetési forrása az "erdőlés" volt; ez pedig állandó bizonytalanságban tar
totta nemcsak családját, hanem önmagát. is. Elment fát hozni, de nem tudta
soha, hogy épen jön-e haza. Az erdóléssel járó nehéz munka hozzájárult áhí
tatának magas fokú gyakcrlásához.

Az aszketikus életre predesztináló tényezők között. ott látjuk a sajátos föld
rajzi helyzetet is, melynél fogva minden török és tatár inváziónak útjába esett.
Erről beszél többek között a csíkszentléleki "Veresképnek" nevezett emlékmű

is, melyet az 1694. február 15 -í székely-tatár ütközet emlékére emeltek. Ez a
"Véreskép" (mert ez az eredeti neve) a csíki székelyek aszketikus mementója:
itt ugyanis nemcsak népüket, hanem hitüket is védtélc. Földrajzi helyzetüknek
azonban pozitív hatása is volt, amennyiben a csíkí-medence zártsága a törté
nelem folyamán kedvezett az ősi hit és a szigorú lelki élet megőrzésének is.
Az aszkézis felkészülést is jelent, ami valóban ráillik a csíki székelyek törté
nelmi szerepére, amelynek során szüntelenül küzdeniük kellett. Erre emlékeztet
egy másik emlékmű, a Siculicldium.

A lelki aszketikus adottságok közé tartozik a katolikus vallás szigorúsá
gának hagyományos formában való megtartása. A katolíkus egyház már a csíki
székelyek letelepedésekor a templomok gondos elosztásával a lelki élet gyakor
lását mindenütt biztosította.1 Egyes helyeken még a templom fekvése is aszke
tikus áhitatot ébreszt. A csíkrákosi román emlékeket őrző gótikus templom
szentélyének hossztengelye 8°-al balra hajlik, ami a középkorí aszketikus szem
lélet szerint a felfeszített Krisztus lehajló fejét [elképezi.?

A csíki székelyek aszketikus élete elsősorban imáikban tükröződik. Dicsőítő

imájukban (főleg népi drámáíkban : angyalozás, betlehemezés) közvetlenül elbe-
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szélgetnek a Teremtővel, hálaadó imáikra a csíksomlyói templom votív tárgyai
és az útszéli keresztek figyelmeztetnek. Aszketikus áhítatukat a közösségí és
magánimák változatossága jellemzi. Közösségi irnáik az egyházi év ünnepeihez,
a társulati tízesek imáihoz, Keresztelő Szerit János vigiliáján az útkereszteződé

seknél épített lombsátrakban a napfordulati éjszakába nyúló áhítathoz. a határ
járások "orálásához", a háziszőttesekre hímzett és a keresztfákra vésett, a ve
csernye előtti imákhoz (keresztút végzése) fűződik. A reggeli és estéli magán
írnáikra az alábbi csíkszentmihályi imák jellemzőek, amelyekben lakóházukat
ternplornrná avatják, ahol Krísztus megváltó áldozata folytatódik, fekvőhelyü

ket pedig koporsójuknak tekintik, mely felett angyalok őrködnek: Az én házam
Szetit Antal, / Két szegibe négy angyal, / Közepibe szent oltár, / Szent oltáron
szent kereszt, I Szent kereszten Úr Jézus, / Szíve szomorodva, lelke elhervadva.
I Aki eztet elmondja este leiektioe reggel felkelti be, / Úr Jézussal idvezül a
kereszt tövibe. - Én letekszem én ágyamba, / Mintegy testi kvporsómba; / Há
Tom angyal fejem felett: I Egyik ingemet őriz, / Másik szememet bezá1'ja, /
Harrruuiik lelkemet váTja!-l

A csíklak az aszkézis három formáját gyakorolják. Vannak olyan cselek
mények, amelyeket "Krisztus szerelméért" végeznek. Ilyen pl. a keresztút já
rása a csíksomlyói búcsún, Jézus Szívekor a gyergyószentmiklósi "Both-vára"
nevű hegyen épült Szerit Szív kápolnához vezetett körmenet. Az aszkézis sa
játos formája náluk az önmaguk lelkéért végzett áhítat, mínt pl. a ,.szentmise
szolgáltatás", a fogadalmi keresztek állítása, a fogadalmi búcsún való részvé
tel. Az aszkézis teljesen önzetlen formája a "szegény lelkekért" mondatott szerit
míse és alamizsnaadás.

Az aszketikus cselekmények fókuszpontja a szentmise: belőle fakadnak és
végső fokon benne végződnek is az aszketikus elhatározások Sokhelyt a szerit
miséhez fűződik az olvasómondás, a keresztút végzése, a templom körűljárása,

a szentrnise alapítványok és a szentmise utáni megtisztelések Imái. A szentrni
séhez kapcsolódó aszkézis azonban leginkább a mísemondatásban nyilvánul meg
A két háború közt a gyimesi hegyek alján Barackoson szolgáló csíkszentdomo
kosi Bar" Jula például első tizetéséból az egész egyházközségért mondatott szerit
misét.i De szentmísét mondatnak a társulati tagokért, öregekért. jó időért, a
halottakért. "az elfelejtett lelkekért". Mind csupa altruista intenció, mely a csí
ki nép aszketikus lelkéről tanúskodik. Ez a szellem nyilvánul meg a szentmise
ünnepélyességének a fokozásával is az ún. .magyszolgálatban". Az aszketikus cse
lekményekkel felékesített szentségfelvételek, általános és fogadott ünnepek és
a körmenetek is a szentmísével kapcsolatosak.

A szentségek felvételében nem ismernek fáradságot. Csíkszentléleken egye
sek a hegyen keresztül Csíksomlyóra is át járnak gyónni. A fitódi hívek a nagy
kilencedre (első-péntek) "tízesenkint" egy-egy meghatározott háznál gyónnak.
A csíkszentdomokosi öreg Bács Lajos halálát érezve "karácsony szenvedején''
(vigil iá ián) Marostetőről az aratási szállásáról lejött a községbe, hogy felvegye
a szeritkenet szentségét,

A csíki nép áhítatos kegyelettel tartja emlékezetében aszketikus nevelőit: a
liturgia fejlesztésében, missziótartásokban, egyházi közigazgatás terén kiváló
csíki ferencrendi atyákat," a csíki származású neves püspököket" és a nevezetes
csíki világi papokat." Papjaikhoz szerfelett ragaszkodnak, és emléküket híven
őrzik. Csíkszentmihályon Gyenge András plébános nevét egyemlékkőre vésve
a templom bejáratához tették. hogy ahányszor Isten házába lépnek, emlékez
zenek rá. A csíkszentléleki Vérkápolna keresztj énél minden átmenő egy pilla
natra megáll, virágot tesz rá és a község papjaiért imádkozik. Csíkszentléle
ken a fitódi születésű Nagy Imre kanonok képét a sekrestyében őrzik Si belé
péskor áhítattal hajolnak meg előtte. Nagy Imre ugyanis, mínt gyulafehérvári
kanonok, templomukat sa iát költségén renováltatta. orgonát csináltatott (188!)).
kiiavíttatta él kőkeritést (188i) és Fltodnak iskolát építtetett (1890). Az egész A1
csíkon csodálattal és tisztelettel emlegetik a XVII. században élt kászonfeltfzi
születésű András Mihály csíktusnádí plébánost, kinek holtteste bebalzsamozás
nélkül épen megmaradt a nagykásvoni templom krlptáiában.

A hajdani licenciátusokra emlékeztetnek a lelkipásztorok mellett tevékeny
kedő előimádkozók, előéneklők. búcsúvezetők. Ok a nép aszketikus gyakorlatai
nak a vezetői. Hadd említsünk meg néhányat közülük. Csíkmenaságról Péter
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Jakab búcsúvezetót, a 89 éves (1915) Dénes József előimádkozót, Gyergyóditró
ból Puskás Lajost, aki egy életen át vezette a keresztet Csíksomlyóra, Csíkszent
mihályról Dobos Antal ("Szent Antal") társulati és búcsúvezetőt.

A csíki aszkézis történetéhez tartozik a remeteség is, amelynek e nép élet
stílusa és történelmi sorsa is kedvezett. Egyesek ugyanis egész életüket köz
ségüktől távol az ún. "orotáson" (erdei kaszálók) töltötték. A pásztorok is
nagyobbrészt a havason éltek. A csíki népet történelmi sorsa is a magányos
életre predesztínálta, mert a történelmi jogfosztások idején (1562, 1764) sokan
földönfutóvá lettek. A remeteség fenti szempontjai mellett természetesen szem
előtt kell tartani a döntő fontosságú vallási tényezőket is. Ami életmódjukat
illeti, közülük egyesek helyhez kötött életet éltek, mások kérégetve a falvakat
járták. Ezeket a csíkíak "zarándoknak" nevezték. Kedvenc tartózkodási helyük
Csíksomlyó, Gyergyóditró és Gyergyóremete volt. A csíki remeték legendás őse

Vizi Márton. akinek nevét a Kissomlyó-hegy keleti oldalán levő "Marci pusz
tájának" nevezett tisztás őrzi. A második világháború előtti években Csíksom
lyó remetéje az Oroszhegyen született Jakab Imre volt. Ö gondozta Kissomlyó
kápolnáit. A Salvator-kápolna mellett lakott, koporsóban aludt, szakállat viselt és
szíjjal átkötött hosszú, szürke csuhában járt. Keresztes botjával mindennap
lement misére ·a kolostor templomába. Az utolsó remete, Sándor Pal a hatvanas
években élt. Ö előbb az udvarhelyi Jézus Szíve-kápolna őre, majd a csík
somlyói kegytemplom sekrestyése volt. Remete botját a csíksomlyói kolostor
ban őrzik.

A csíki aszkézis a házasság kötelékében is megnyilvánul. Régebben nem volt
ritka az olyan édesanya, mint a kászonímpérí Mihály Istvánné sz. Koncz Júli
anna (1872-1948), aki kilenc gyermeket szült (a kilencedik Mihály Imre esperes,
Csíkszentkirály jelenlegi plébánosa). Az öregek hagyományos szerétettel osztot
ták meg vagyonukat gyermekeikkel. Így alakultak ki a nazycsaládok: egy-egy
udvarban vagy utcában még ma is megtaláljuk őket. A nagycsaládokban nem
csak társadalmi és jogi hagyomány, hanem vallási tartalom is van. Az özvegy
ség' hűséges megőrzése is aszketikus szellemből fakad.

A szentségí élet az egyházi évben folytatódik, melynek egyes Időpontjaihoz

aszketikus cselekmények fűződnek. Ilyen adventben a lányok böjti napja, Szent
András előestéje és ilyen "karácsony szenvedeje" (vigílíája) is, amikor a Mária
Társulat a szeritcsalád képével járja végig a házakat s az egész falu szígorú
böjtöt tart. Ilyenkor alma és körte szeleteket, szílvát, káposztát és tejbefőtt ún.
"szenvedei búzát" tesznek az asztalra, majd míndegyikből egy keveset egy ser
penyőbe tesznek s körüljárják vele a házat háromszor, aztán az asztalhoz ül
nek s mindnyájan esznek belőle. Ez a bőjti vacsora nem nagyon ízletes, de
ha valaki nem eszik velük, rossz néven veszik.

A csíki székely aszkézis csúcspontja a nagyböjt, melyre a legények
mint a csíki aszkézis aktív szereplői - figyelmeztetik a népet. Húshagyókedden
ugyanis végigjárják a falut s hammas botjukkal ráütögetnek a [árókelőkre, A
csíkiak táplálkozása régebben szegényes volt. A csíki férfi pl. tejet fölével csak
a szent napokon, a búcsú napján vagy nehéz munka végzésekor evett. Egyik
általános eledelük a cibere volt. (Tulajdonképpen rántás nélküli ecetes leves
vagy felfőzött és megborsozott káposztalé.) Olyan volt ez, mint a spártaiak ,,fe
kete levese", mely csak azoknak esett jól, akik kemény munka után nagyon
megéheztek. Hamvazószerdán a húsos edényeket kilúgoz ták, padlásra tették és
csak húsvétkor vették elé. Még ma is akadnak olyanok, akik a nagyböjtben
szardán és pénteken csak vizet isznak. Nagypénteken a "torostálból" eszik az
aszalt szilvát és vackort, de a legtöbb helyt az ún. .Jönye" az ünnepi ebéd, ami
nem más, mint kenyérformára gyúrt, kemencében sütött kalács, melyet sze
letekre vágva beáztatott aszalt szilva vagy körte levébe mártanak és cukros
mákkal meghintve fogyasztanak (Kászonímpér). Kedvelt böjtös étel az olajos
"laposka" is. Nagyböjt után az első húsos ételt a húsvét reggeli szentelt "ko
konyából" (kalács, báránysült, tojás) eszik. A nagyböjti aszketikus magatartás
a csíkiak öltözetében is megnyilvánul: az asszonyok a "tászlb" főkötő fölé fe
kete kendőt kötnek; a lányok sötétkék vagy fekete szalagót fonnak ahajukba.

Hamvazószerdán "Cibere vajda és Konc király" harcával emlékeznek a
böjti vezeklésre, a nagyhéten pedig egy Miatyánk-sorozatot imádkoznak, me
Iyet virágvasárnapján negyven Miatyánkkal kezdenek. Nagyhétfőn harminc Mia-
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tyánkot mondanak, hogy eszükbe jusson Jézusnak harminc ezüstpénzért történt
elárulása. Nagykedden az Úr Jézus földi életének harminchárom évére emlékez
ve harminchárom Miatyánkot végeznek. Nagyszerdán tizenöt Miatyánkkal eny
hítik a töviskorona okozta fájdalmait. Nagycsütörtökön tizenkét Miatyánkkal
emlékeznek a tizenkét tanítvány "hű.tlenségére". Nagypénteken három olvasót
imádkoznak: a fájdalmast letérdelve, az örvendetest járva, a dicsőségest ülve.
Nagyszombaton negyven Miatyánkot mondanak annak emlékére, hogy Jézus
negyven óráig maradt a koporsóban. Húsvét napján negyven Miatyánkkal em
lékeznek arra, hogy az Úr Jézus feltámadása után még negyven napig tanít
ványaival maradt.8

Nagyböjt után a körmenetek aszketikus ideje következik, mely arra figyel
meztet, hogy az aszketikus cselekmények a nagyböjt után is Iolytatódnak, de
rnost már nemcsak az egyéni és családi, hanem a közösségí életben is. A bú
csúsok a határba a keresztekhez, a fogadalmi szenthelyekllez mennek. A nép
aszketikus áhitata a csíki tájba varázsolta Krisztus szenvedésének helyeit, mert
határuk mínden nevezetesebb pontjára keresztet állítottak, egyes helyeken pe
dig, mint Ajnádon is magát a Golgotát is megelevenítették. A keresztek a nép
fokozott buzgóságáról tanúskodnak. Mennyí lelki emlék fűződik egy-egy neveze
tes kereszthez, mínt pl. Csíkszentléleken a hegytetői, fitódfeltizl, középtízí, al
tízi, boroszlói, templorntizi, alszegi keresztekhez. Gyergyóditróban ötven kereszt
emlékezteti a híveket a Megváltó nagy szeretetére. De a ditróíak, gyergyószent
miklósiak, szárhegyiek, csíkszentgyörgylek Csíksomlyon "Jézus hágóján" is ke
resztet állítottak. Minden keresztnek története van. A csíkszenttamásí mező szé
len levő kereszt az 1841-i árvízre; a feltizl főút melletti kereszt az 1843. július
23-i, a falu közepére állított kereszt az 1809-i [égverésre emlékeztet. Csíkkarc
falván Kurkó János keresztje az 172I-ben történt nagy égés mementója, Ezek
a nevezetes keresztek a csíki nép lelkében állandó áhítatot ébresztenek s a kör
menetek alkalmával külön is megemlékeznek róluk.

A körmenetek élén a húsvéti határkerülés áll. Csíkkezmáson húsvét másod
napjának reggelén lovas és gyalogos körmenet indul az őszi vetésmezőre (Boga
Mózes egész életen át a lovaskötmenet vezetője volt). A határkerülés állomása
Csíkszentmárton felé Dekán-keresztje, melyről ezt imádkozzálc Megváltásunk
szent jele, I Légy határunk őrző.je; Lázárfalva felé Mátyás Lajos ..megyebíró"
keresztje; Nagykaszon felé a Tekeresi keresztfa; Tusnád felé az 17l9-es pestis
fogadalmi keresztje. E keresztek északi, déli, keleti, nyugati irányúak és az
egész község határát magukba zárják. Csfkszentmihályon a Zsolozsma, Nagypást.
Vasfuvó, Szerit Ilona keresztjét látogatják meg. A kereszteknél végzett "orálá
sok" (a határkerülés imái) is aszketikus jellegűek, mert velük az egyházért, a
betegekért, és a bűnösökért könyörögnek.f

A körmenetek a keresztjáró napokon (Szent Márk ápr. 25, és az utána kö
vetkező napok) egyes egyházközségekben a falu határát nem hagyják el, de
vannak falvak, melyek az áhítat aszketikus fokozására más falu keresztjeit is
meglátogatják, pl. a csíkszenttamásiak Csíkszentdomokosra is elmennek és for
dítva.

A körmenetek közül aszketikus cselekményeivel különösen kitűnik a csík
somlyói pünkösdi búcsú. A búcsújárásnak már az anyagi körülményeiben és
szervezésében is sok aszketikus mozzanatot találunk. A búcsúsok fegyelmezett
testületet alkotnak: önként, szívesen, lelki odaadással engedelmeskednek veze
tőiknek, akik között olyanok vannak, mint a csíkszentléleki 75 éves Bálint Gá
bor, aki mínden búcsún részt vesz, vagy a gyergyóditrói Csíki Joáchim, aki öt
venszer vezette a keresztalját a csíksomlyói búcsúra. A búcsú vezetői nem vir
tuskodásból, nem a figyelem magukra tereléséből. hanem aszketikus lelkületből

vállalják egész életükön át a keresztalja vezetését. A búcsúsok étkezése egy
szerű, sokan csak a pünkösdi pereccel és az útbaeső borvízfonások vizével táp
lálkoznak. Öltözetük is méltó a keresztalj ához. Ha útközben templomhoz érnek,
fokozni akarván a búcsús kegyelmeket megkerülik azt. Pihenésük a keresztaljá
ban a minimálisra csökken: nagyobbrészt csak a templom oszlopai mellett állva;
vagy a lépcsőkön szundítanak,

A csíki aszkézis legmeghatóbb cselekménye a keresztút járása "Jézus há
góján". A csíki székelyek az Úr Jézus keresztútjának szenvedéseit "Jézus há
góján" fizikailag is megrögzítették. Ez a keresztút a Kissomlyó-hegy közepétől
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egyenesen a csúcshoz visz, vízmosásokon, kavicstörmeléken keresztül. Az egész
útszakaszt a búcsúsok térde simította le valamennyire. A meredek oldal pró
bára teszi a legerősebb lábizmokat is. Visszatekintve szédülés fogja el az em
bert. Aki végigjárja ezt az utat, némi fogalmat nyerhet a Megváltó szerivedé
seiről. P. búcsús nép egyedül vagy keresztekkel vonul ki e kavicsos oldalra.
Este érkezett s a zárda- folyosóján hegyén-hátán alvó, az aléltságtól teljesen
elcsigázott emberek vágnak neki a fárasztó útnak. Jézus hágóját a esiklak
aszkézise teremtette meg. to S hogy bűnbánatukat és Krísztus-szeretetüket fokoz
zák, Jézus hágójának megjárása után a Salvator-kápolnánál sokan még a múlt
század ötvenes éveiben is magukat vascsillagos korbáccsal véresre verték vagy
verettek.'!

A csíksomlyói búcsúsok három napig egy pillanatot sem pihennek s ne
vezetes virtusuk még a kikerülesen is érvényesül. A Mária Társulatnak ugyan
is van egy díszes kelmevel borított méhkas alakú húsz (régebben ötven) kiló
súlyú, labariumnak nevezett! jelvénye, amelyet végigvisznek a körmenetban is.
Aki ezt minden segítség nélkül végighordozza a több óra hosszáig tartó kör
menetben s a kegytemplomba is visszavíszi, annak nevét bejegyzik a társulat
díszes albumába. A csíklak áhítata nem rnerü! ki a pünkösdi búcsúval, mert
Csíksomlyóra a Szerit Antal előtti kilenc kedden és Mária nevekor is eljárnak.

A nagy sornlyói búcsún kívül az egyházközségeknek is megvannak a ma
guk aszketikus jellegű búcsúik. A gyergyóiak Szent Péterkor Gyergyócsomafal
vára, Nagyboldogasszonykor Üjfaluba, Szentháromság vasárnapján Gyergvóalfa
luba, Szent Istvánkor Borzontra járnak búcsúra. Emellett vannak fogadalmi
búcsúk is, mint amilyen a gyergyószentmiklósi (botvári) Jézus Szíve búcsú, az
1823-i nagy szárazság emlékére a ditrói Tilalmas-erdő melletti szcntkút búcsúja
(a kút arról nevezetes, hogya legnagyobb szárazság idején sem apad ki), a
szárhegyi kilenckeddi búcsú, a csíkszentgyörgyi Szent Ferenc-napi búcsú, a csík
szentimrei Szent Margit-búcsú (június 13-a utáni vasárnap), a XV. században
épült nevezetes csíkdelnei Szent János-kápolnájának búcsúja (június 24-én).
A fogadott búcsús ünnepek a nép természetfeletti gondolkozásáról tanúskodnak.

Az aszketikus cselekményekben gazdag viglliákhoz (Szent András, Jézus
szenvedeje) csatlakozik Keresztelő Szent János vigiliúja is (június 23-án), ami
kor az "angyalozók" a falu utcáin mísztikus látomásokról énekelnek. Ebbe az
áhitatba az útkereszteződéseknél felállított imasátrakban egész éjszakán át vég
zett imáikkal . a Rózsafüzér Társulat tagjai is belekapcsolódnak.

Különleges áhítat időpontja Csíkban Mindenszentek éSi Halottak-napja is.
A csíki aszkézis szép vonása, hogy minden vállalkozásukban az elhunytakra is
gondolnak. A déli és esti imában egy Miatyánkkal és Udvözléggyel emlékeznek
meg róluk. Az ajándékot "Isten fizesse meg a szegény lelkekért" kifejezéssel
köszönik meg. Embertársaiknak szívesen megbocsátanak "hogy lsten is megbo
csásson a szegény lelkeknek."

A csíki aszkézis megnyilvánulása az anyagi javaknak egyházi célra történő

adományozása is. Történelmi példára hivatkozva megemlít juk Csíkszentléleken a
Czakó-családot, aki 1510-ben a híres szárnyas oltárt emeltette és, 1502-ben a
Szentlélekísten tiszteletére szentelt hárommázsás harangot öntötte (ma is meg
van), Csíksomlyón Anda Pétert, aki az ún. "Borkertet" a kolostornak adoma
nyozta. Ternplomépítésre, javításra ma is szívesen adakoznak. Az utóbbi évek
ben Csíkmenaságon a gyimesi, vágási, tordatúri templomok építésére adakoztak.
Gyimesbükkön Nagy Lakatos György egy harangot, Antal Bálint pedig egy
márványoltárt adományozott, Csfkszentrnihálvon az alszegí juhcimboraság temp
lomuknak keresztúti képeket vásárolt, Németi András pedig egy új harangot vett.

A vallási áhítatnak tárgyi és szellemi részre bontása éppúgy nem ajánlatos,
mint az általános népi kultúráé sem, s ha most mégis megemlítjük az aszkézis
tárgyait, ezt azért tesszük, mert ezek mint aszkézisre nevelők önmagukban is
jelentős helyet foglalnak el a csíki székelység életében és néprajzában. A csík
somlyói zárda kápolnájában néhány ilyen votív tárgyát őríznek, köztük egy ér
mekkel teletűzdelt keresztet, melyet a körmenetekben szoktak vinni; esv fából
faragott diónagyságú szemekből készült rózsafüzért, melvet a Mária Társulat el
hunyt tagjaiért mondott szentmiséken szoktak a jelképes koporsóra tenni. De
mintegy négyszázötven votív tárgy is látható egy piros vászonnal bevont táb
lán a csíksomlyói kequszobor két oldalán. Azoknak az adománya, akik betegsé-
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gekből meggyógyultak. (A nemes fémekből valókat annak idején a templom
építésének költségeire fordították.) A votív tárgyak hálát kifejező felírásaiban
az ajándékozó aszketikus fogadalma rejlik, amint ez Cserel Farkas 1768-ból szár
mazó ajándéktárgyári olvasható: Csereí Farkasné Boros Kalárának I Mellye szá
radását s terhét fáidalmának ! Örömre fordítja az Isten anyjának I Kegye..en
gyógyító keze Máriának.

A csíkrákosi templom kápolnává átalakított altemplomában két gótikus fe
születet őrtznek, melyekről egy művészettörténész azt írta, hogy azok "a csíki
aszkézis megdöbbentő megnyílvánulásal?". A csíki székelyek vallási meggyőző

dése elhárít minden pogány emléket, ezért egy XVII. századból származó por
szaru szárába a napkorong mellé egy-egy fogakkal övezett keresztet véstek,13 a
csíkdelnei Szent János kápolna mennyezeti freskóján pedig a naparcot Máriá
val és a gyermek Jézussal helyettesítették: a régi égítestkultusz helyére a ke
resztény hit jelképét festették.

Székely Adám levéltáros 1846-ban azt írja: "Az ún. ,szentföld' ti. Gyergyő és
Csíkszékben számtalan szép hymnus él, melyek mivel a nép ott túlbuzgó, a
legnagyobb áhítat bélyegét hordozzák magukon.v '! A csíki nép aszkézise a népi
irodalomban is megnyílvánul : benne a nép vallási eszméi és cselekményei, a
hűségesen őrzött középkori mísztikus örökség is felszínre kerül. Ez a hagyomány
leginkább a csíki népi drámákban (Angyalozás, Virágok vetélkedése, Júlia szép
leány) nyilvánul meg. Bennük ragyognak a népi aszketika legszebb képei: Jé
zus Szívének imádása, az Eucharisztia titka, Júlia teogámiája.

Keresztelő Szent János ünnepén a fe!csíki "angyalozók" nemcsak az Úr Jé
zus végtelen szerétetét dicsérik, hanem egy pillanatra fellebbentik a Iátylat a
csíki misztikáról is, amidőn "Júlia szép leány" vízióját így szövík tovább: Fé
nyes kristálytükör a Jézusnak szíve ! Fehér liliomnak zöldelő mezeje I Semmi
ehhez képest a világ szépséqe! ! Hol vagytok anqyalok itten az egekben / Hogy
nem is szonnyultok az új történetben? / Látjátok a Jézust talpig álló vérben,
! Az isteni Szívet nagy keserűségben, / Fejét koronázzák, tövissel berakják, /
Azt fejébe nyomják!!5

A gyergyócsomafalvi halladában (Vil'ágok vetélkedése) Gyergyő népe az 01
táriszentség mlsztériumának megértésére törekszik. Ez a kemény nép nemcsak
aszketikus, hanem mísztíkus szemmel nézi a természetet, és, hitünk nagy tit
kát a csodás búzavirággal így mesélteti el: Mer éngem elvisznek az oltári helyre
/ Ott neveznek éngem Jézus szent testinel;;, s a szőlővirág a titok folytatását így
rnondja el: Mer éngem elvisznek az oltári helyre, I Ott neveznek éngem Jé
zus szent vérínek.

A ".Túlia szép leány" balladának sajnos csak már töredékét jegyezhettem
le Csikszentdomokoson 1936-ban. J6 A ballada a székely népköltészet legszebb
gyöngyszeme, a lélek isteni rnennyegzője, s bár gyökerei az Érdy-kódex "Exemp
Ium mirabile" című középkori, prózai legendájába nyúlnak s alapeszméjét már
a görög teogámiában is megtaláljuk.l? a misztikus képek sora ("fodor fehér
bárány", "két szép égő gyertya", "mennyei harang") és az egész mű Jelkisége
a csíki tájba illeszkedik. Ezért mondja Gálfi Sándor, hogy "a: Júlia ballada ere
deti honja szerit Csíkország P'Jf

A csíkiak beszédükben is sok aszketikus kifejezést használnak: az átváltoz
talási harangszót pl. "áldozati" harangszónak mondják : a farsang végére i ősí

mondással figyelmeztetik egymást: "Katalin tiltja, András megpecsételi a zöld
farsangol. l", igen sok helynév is, mint "Templom völgye", "Poklos ülő" (Csík
szentélek), "Jézus hágója" (Csíksomlyó), "Pap hegy" (Csíkkozmás), "Golgota"
(Ajnád), "Zsolozsma" (Csíkszentmihály), "Kápolna feje" (Csíkmenaság) aszke
tikus áhítatra utal.

~ A csíki aszkézisre hatással voltak a vallási társulatok is, ezért e helyen azo-
kat is áttekintjük. A legrégibb a begínák flandriai eredetű társulata, mely a
XII-XIII-ik századtól kezdve mások' bűneiért tartott állandó bűnbánatot. A
beginák kezük munkájából éltek. Csíkban a ferencesek vezetése alatt szerzetesi
közösségbe tömörültek s 1531-től kezdve a csíksomlyói kegytemplom tisztasá
gáról is gondoskodtak. Szent Ferenc Harmadik Rendje Csíkban 1660 óta mű

ködott. Főcélja az önmegszentelés. (Egykor Csíksomlyón a Jerichónak nevezett
házban laktak.) A Kordaviselők Társulata, melyet P. Taplocaí István H-1678)
alapított, minden délután két órakor körmenetben vonult ki a csíksomlyói te-
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metőbe. A társulat 1780-ban megszűnt ugyan, de a moldovaí katolikusok temetői

ájtatosságukat ma is végzik. A konfráterek a csíksomlyói rendházat adományok
kal és munkával segítettek, ezért a katonai szolgálat és adó alól fel voltak
mentve.P A Mária Társulatot (a későbbi Mária Kongregáctót) P. Szabó Be
nedek 1730-ban alapította és XII. Kelemen pápa "Cum sicut accepimus" kez
detű bullájával megerősítette. A konvent miséin hagyományos öltözetben (faci
ger) vettek részt. A tagok nevét a társulat ezüstveretes albumába [egyeztek fel.
Az 1769··ben létesített Mária Szíve társulatot a rnindkét nembeli hiveknek ala
pitották. A Szent Antal társulat hívei a kilenckeddi ájtatosságkor körmenetben
vonultak ki a Kissomlyon épült Szent Antal kápolnához; Szent Antal nyelea
dán pedig meglátogatták a kegytemplomot.

Ezek a társulatok a ferencesek buzgalmábóllétesültek, ezért központjuk
Csíksomlyó volt. Ortodoxiajukat a Rómával való kapcsolaluk biztosította. A
pápák (XII., XIV. Kelemen, VI. Pius, XIII. Leó) engedélyével működtek. Asz
ketikus hatásuk a Rózsafüzér Társulatban ma is érezhető: ők "Jézus szenve
dején" a betlehem hordozói, Keresztelő Szent János vigiliájának imádságos
virrasztól.

Végigtekintve a csíki aszkézis elemein és megnyilvánulási formáin hadd mu
tassunk rá néhány jellegzetes vonására is. Otto Karrer a spanyol aszketikát és
mlsztíkát egyéni privllégíumnak, a németet és a franciát népmozgalomnak mond
ja.20 Népmozgalomnak nevezhető a csíki aszkézis is, mert a nép vallási ha
gyományaiba gyökerezik. Közösségi megnyilvánulásaiban hasonlít a francia asz
kézis népies ágához, amelynek egyik legszebb gyakorlata, a Jézus Szive kul
tusz a századfordulón Lukács Vilmos csíkszentdomokosi plébánosban Csíkban
is lelkes apostolra talált.21 De a .csfkí aszkézis az olasz aszkézis naivitásától,
könnyedségétól sem idegen. Erről tanúskodik a csíkszentléleki szárnyasoltár,
melynek egyik festményéri Szent Ferenc a madaraknak prédikál a somlyói he
gyek alatt, háttérben rendjének csíki zárdálával. Az egész jelenet a sienai dom
bokra emlékeztet: mintha a csíki tájban a Fioretti lapjai elevenednének meg.
Az 1512-ből származó festmény a csíki aszkézis történelmi dokumentuma.

E nemzetközi párhuzamok mellett azonban a csíki aszkézisnak megvan
nak a sajátos vonásai is, melyek a nép jelleméből adódnak. A csíki aszkézist
mindenekelőtt bizonyos harcias vonás jellemzi. Az aszketikus küzdelmet Csík
ban sokszor a hit védelme váltotta fel, tniként a nándorfehérvári győzelem (1456.
aug. B) emlékére épült kissomlyói Salvator-kápolna felirata hirdeti: Isteni Sal
vator, ! Szent harcot harcolt e tábor ! Hogy aki szívből imád ! Vívja ki égi
honát! Hogy János Zsigmonddal szemben a nagyerdői ütközetben (1567) is meg
védték hitüket. A hitükhöz való fokozott ragaszkodás és az ezzel kapcsolatos
vallásgyakorlatok a csíki aszkézis fővonását képezik. Ebből fakad nagyjaik (Ist
ván pap, Zöld Péter) aszketikus hite is. Ennek a következménye az is. hogy
hitük hagyományos gyökereit a történelem folyamán semmi eretnekség sem
bolygathatta meg.22-25

A csíki aszkézisnek van még egy sajátságos vonása, amit misztikus aszké
zisnek nevezhetünk. Ennek a gyakorlói főleg a csíki asszonyok, akiknek érzés
világát két - anyai és teológiai vonatkozású - titok köti le: a megtestesülés és
Krisztus kereszthalála. A csíki asszonyok míndkettőt .,szenvedésnek" nevezik s
nagy együttérzéssel beszélnek róla a "szállást keres a szentcsaládban" "kará
csony szénvedején" és a nagypénteki Mária-siralmakban. A fájdalomnak s a
halálnak az elbeszélésében valósággal szerit versenyre kelnek. A kereszthalál s
Mária szenvedése még a csíksomlyói pünkösdi búcsún is foglalkoztatja őket,

amidőn így énekelnek: Hétfájdalmadért i Szined gyótrelmeiért ! Köszöntiink té
ged Mária ! Mária Jézusnak szent Anyja ! Angyalok Királyné A.sszonya. S ab
ban a tudatban, hogy e szenvedést az ő bűneikért vállalta Krísztus míndegyre
felteszik a kérdést: mít tudnék én szenvedni érted? Ez a lelkület egykor a
csíksomlyói flagellánsok közé vezette őket.

Források: 1. Fekete Nagy Mihály; Szent tstván-korí ternplomöv a Székelyföldön.
Magyar út IV, 1935. 2 ;7-8. - 2. Vámszer Géza: A csíkrákost erődtemplom. Erdélyi Tu
dósító 1944. 98-99. - 3. Sz(lcs Vince gy(íjtése. - 4. Székely László: Bara Jula szentmiséje.
Vasárnapi Harangszó. III, 1931. sön. - 5. Dr. Bltay Arpád: Erdély Jeles katoh.kus pap-
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jai. Kolozsvár 1926. 16-19. - 6. Uo. 25-30, 3r,-38. - 7. Uo. 17. 22-201, 31-3~.- 8. Székell'
László: Ahitat a falun. Csíkszereda. 1943. 46. - 9. Uo. 45. - 10. P. Boros Fortunát: Csík
somlyó, a kegyhely. Kolozsvár 1943. 196-~98. - ll. Orbán Balázs: A Székelyföld Iefrása.
II. Pest. 1e49. 13; P. Boros Fortunát t. m. 148. - 12. Banner Zoltán: Csík - az erdélyi mü
vészeltörténeti kutatás périfértája. Csiki Múzeum közleménye. 1957. 77. - 13. Dr. Molnár
István: Csontkarcolatok. Csíkszereda 1975. 2~. - 14. Háromszéki népballadák. Bukarest
1973. 8. - 15. Székely László: Ahfta<t a ~Iun Csíkszereda 1943. 2ll-:9. - IG. Bartök Béla:
összegyűjtött írásai. Budapest 1966. '19. - 17. Domokos Pál Péter: JúHr> szép leány. Ethn.
LXX. 1959. 13-60; Fettich Nándor: Júlia szép leány balladár61. Ethn. LXX, 1959.
6t-76. 18, Székely i. m., i. h. 19. Faragó József: A mennybevitt leány
balladájához. Ethn. LXXIX, 1968. 512. - 20. Schneider, A.: Die mystísch-ekstatísehe Got
tessehau im grieehisehen und christlichen Altertum. München 1917. - 21. Háromszéki
nópballadák. Bukarest 1973. 9. - 22. Greven. J.: Die Anf/inge der Begirien. Münster 1912.;
Bálint Sándor: Vallást népközösségele. Új :tIe! VI, 1937. 7; 58. - 23. Dr. P. Boros For
tunát : A csíksomlyói harrnlnckót Confra ter. Kolozsvár 1922. - 24. Otto Karrer: Gott iR
HES. München 1926. 20. - 25. Székely i. m. 10.

NÁDASDY LAJOS

TOLLAL is KARDDAL A HAZAiRT

(Virágba/mi Ferenc)
A celldömölki Berzsenyi Dániel gimnázium diák honismereti szakkörének

ügybuzgó tagjai gondosan ápolnak· az ó-temetőben egy egyszerű emlékkóvel el
látott sírhantot, közvetlenül a kápolna mellett. Az emlékoszlopou olvasható pár
szavas felirat elmondja az előtte megállóknak, hogy e hantok alatt Viréighalmi
Ferenc 48-as honvéd százados és költő hamvai nyugszanak, és az ó emlékére
emelték tisztelői. Meghalt 1875. szeptember 24-én. ~ A helyi plébánia halotti
anyakönyvében olvasható bejegyzés szerint, nyugalmazott honvéd kapitány, állí
tólag 49 éves győri származású férfi, kinek lakhelye változó, vízkórban halt
meg s az utolsó kenet szentségében részesült. A temetési szertartást, megl.epl'í
módon, nem a helybeli plébános végezte, hanem maga Hollósy Jus:r.tmiin dö
rnölkí apátúr. E halottnak tehát feltétlenül köztiszteletben álló, nevezetes em
bernek kellett lennie, legalábbis akkor száz esztendővel ezelőtt.

S valóban: Virághalmi Ferenc a maga korában, a múlt század második fe
lének ismert new közéleti személyísége volt. Nem csupán szűkebb pátriájában,
a Dunántúlon s ezen belül Győr és Veszprém megyékben, közelebbről Győr

városában, - hanem országosan is. Ha megvallatjuk a síremlék szűkszavú fel
irata mőgött felsejló adatokat, elibénk áll, míntha poraiból elevenedne meg,
egy hazáját szerető, magyar népének jobb jövőjéért fegyverrel és tollal küzdö
48-as forradalmár szabadságharcos, a bujdosó honvéd százados, a nevelő pedagó-
gus, a közéleti ember, az író és költő.

Révkomáromban született 1826. szepternber 5-én. - Az adatokat mí az ere
deti keresztlevél alapján közöljük s ezt azért hangsúlyozzuk. mert a lexikonok
és egyéb írások ez adatokat helytelenül, tévesen közlik. - Neve a keresztségben:
Franciscus, Xavertus Antonius Gallus. Apja: Franciscus Blumentrítt cancellísta
civitatis; anyja: Elisabetha Groff conj.; a szülők lakhelye: Comar; keresztszü
lők: Peril, Dnus Franciscus; Hidas camerarius civitatis és Christina Bécsy con].

A család ma élő leszármazottai szerint ősük a XVII. század végén került
Magyarországra, mint a törökök ellen harcoló császári hadak egyik tisztje s részt
vett Buda visszafoglalásában is. Az ostrom alkalmával a Bregenzból (a Bodeni
tó melletti városból) származó Blumentrítt úgy kitüntette magát, hogy a visz
szafoglalt városban egy házat kapott érdemei elismeréseképpen. Le is tele
pedett itt.
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Alig múlt kétesztendős a kis Ferenc, amikor édesapja meghalt. Az özve
gyen maradt édesanya először még Komáromban kosztos diákokat tartva pró
bált megélni és próbálta árva gyermekét nevelni. Merész elhatározással Győrbe

költöztek, ahol Kocsis József fésűsmester karolta fel a nélkülöző családot. A
gyermek tehát Győrben nevelkedett, ezt a várost tekintette igazában szülőtöld

jének s később is míndig győrinek vallotta magát. Itt végezte el mirid alsóbb,
mind felsőbb fokú iskoláit. A gimnáziumot a győri bencéseknél. Itt kapott
olyan lelki-szellemi hatásokat, melyeknek alapján a papi rend felé vonzódott
és a piarista rend fogadalmasaként a tanári pályára lépett. E hatásokban nem
kis része lehetett annak, hogy tanítványa volt a nagy hazafi, költő és nyelvész
CZUCZ01' Gergelynek, akinek igaz hazaf'isága, nyelvszeretete, vonzó egyénisége
nyilvánvalóan igen nagy hatással lehetett a diák Virághalmira. Valószínűleg

ekkor került közelebbi kapcsolatba Hollósy Jusztiniánnal is, aki ugyancsak
győri bencés tanár volt.

A kitűnő képességű fiatalember piarista rendi tanárként előbb Besztercén,
majd Kecskeméten és Kolozsvárott működött, Már mint kispap és ifjú tanár
is írogatott. Hat esztendei tanári működés után, amikor már ki volt tűzve pappá
szentelésének időpontja is, kitört a szabadságharc. A forró hangulatú márciusi
napok és a bekövetkezett események hatására őt is elragadta a forradalom
heve és, hazatérve édesanyjához Győrbe, az ott szervezett 39. zászlóaljhoz je
lentkezett honvéd közkatonának, mínt akkor annyian mások.

Ezekben a forró hangulatú napokban változtatta meg németes hangzású, sőt

német nevét és lett Blumentritt Ferencből - Virághalmi Ferenccé. Ez időszak

tól kezdve mindenkor mindenütt ezt a nevet használta, írásait is így irta alá és
regényeit is ezen a néven jelenttette meg.

Viré.ghalmi m,óg mint közhonvéd harcolt él schwechati csatában, dp ottani
vitézségéért hadnaggyá léptették elő s aztán a téli hadjárat alatt elérte a szá
zadosi rangot. Részt vett minden jelentősebb csatában, melyet népünk szabad
ságáért vívott a magyar honvéd hadsereg. Ott volt Kápolnánál. Isaszegnél. az
ácsi csatában, s részes volt Görgei híres felvidéki visszavonulásában. Szabad
ságharcunk összeomlásakor neki is le kellett tennie a fegyvert. Egy ideig si
került elrejtőznie és ideiglenesen megszökní : a Somlyó-hegyen, egy barátjának
Schönauer alapítványi tisztviselőnek pincejénél bujkált, amíg a rejtőzködő hon
védtisztet besúgók el nem árultak, és ott el nem fogták. Ezen a házon 1880-ban
emléktáblát állítottak neki, melyet a fővárosi lapok tudósítóinak jelenlétében dí
szes ünnepély keretében avattak fel. A ház ma már nincsen meg, az emlék
táblát a tüskevári helytörténeti múzeum őrzi.

.Elfogatása után harminckét tiszttársával együtt Virághalmi Ferencet is be
sorozták az osztrák ármádiába közkatonának, s cserepárként Olaszországba
kényszerítették szelgálatra. A gyűlölt osztrák mundérba bújtatott magyar ka
tonák sorsát, a magáéval együtt, EGY CSEREPAR NAPLOJA című kötetében
írta meg Ebben teljes őszinteséggel és hitelességgel örökítette meg a cseh káp
lárok durvaságait és gorombaságai t, az osztrák tábornokok "forschriftos" osto
baságaít, a Habsburg elnyomást fogcsikorgató keserűséggel tűrő olasz hazafiak
titkos szerveződéseit; láttatta. hogy az olasz és a magyar nem gyűlöli egymást.
Ebből a regényből tudjuk, hogy 1849 karácsonyának vigiliáján érkeztek gyalo
gosan, havas esőtől elgyötörten. holtra fáradva Piacenzába és ott akaszárnyává
átalakított Famese palotában szállásolták el őket. Ott szedték le róluk a hon
véd egyenruhát és öltöztették őket ócska osztrák mundérba. Egy év múlva, de
cember elején 1850-ben Bresciába vitték többed magával és ott akaszárnyává
züllesztett jezsuita kolostorban szállásolt és szolgált, "Kossuth bestíának" titulálva.

Az Egy cserepár naplója első, 1866-i önálló kiadását még a nyomdában
teljes egészében, az utolsó példánvig lefoglaltatta és utána megsemmisítette a
pesti cenzúrahivatal. Éppen őszintesége és hitelessége miatt. Magyarázatul ol
vassunk egy kis .részletet belőle: "Sötét börtönökből nehéz nyögések hallatsza
nak, lánccsörgésele zenéjétól kisérve, - A temetőkben bús özvegyek, siránkozó
árvák borulnak új hányatú sírokra. .,. Erdőkben, távoleső rejtekhelyeken üldö
zöttek, bujdosók rejtőznek, jobban kerülve az árulóvá válható embert, mint a
vérengző fenevadat. Népes városokban. falvakban ismerős jó arcok helyett,
idegen, sohasem látott, rút dölyfös haddal találkozni, kik el akarják feled-
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tetni a néppel apái nyelvét: reá fogják, hogy nem magyar, nem is szabad an
nak lennie; ha baja van, holmi hajlott nyakú s csavart lábú ákom-bákom (§)
alá írt, törvénynek gúnyolt, s minden nap változó rendelet nyomán adnak neki
igazságot, mely vesztesnél úgy mint nyertesnél akként hangzik, hogy: fizess!!
S ha nem bírsz fizetni?! Add oda beteg nőd, vagy gyermeked alól a párnát, vagy
nézd, mint verik dobra azon telket, melyet ősapáid véres verejtéke tőn ter
mékennyé; azért, hogy az idegen igazság éhenkórászai hízzanak rajta, hogy
annál erősebbek legyenek nyakadra hághatni ! - Az egész szerencsétlen hon
felett, mint Damocles kardja, függ egy vérszomjas bősz ember bosszúja. Kire
ez ujjával mutat, menthetetlenül a halál fia!"

A könyv, melyet a romantika mallett az izzó hevület, a rideg valóság és
nevetségessé tévő gúny jellemez, csak a kiegyezés után s írójának halála után,
1875-ben jelenhetett meg újra második kiadásban. Tán öreg könyvtárakban rej
tőzik belőle egy-egy példány.

Olaszországi életszakaszából származó írása cl Huszár Legenda címú verses
elbeszélés. - írta egy magyar huszár Virághalmy név alatt, szemlélvén a mila
nói nagy templom homlokzatát, 1849. XII. Ezt a kedves idilli hangulatú írást
Pákh Albert adta ki 1856-ban, a Vasárnapi Újság című lapban. - Három ma
gyar huszár ül esti holdfényben a milanói dóm előtt s egyszercsak megszelal
a fiatal rekruta, élnézve a hatalmas építményt

Hej, de beillenék Lovász-Patonára! ...

A falu vagyis a város kiizepébe,

Annak a kis csonkának a helyére.

Fogadom, hogy szépen, komóton meglenne

.Il fiata! rektor széles hangja benne,

Ki, ha azt mosi csak egy kicsit megereszti,

Fél, hogy a templomnak falát kirepeszti.

Harangozónknak is öröme telhetne:

Mert mindennap más-más toronyba mehetne,

S h'Úzhatná az "estit" kicsinyen vagy nagyon

Mint neki tetszenék vékonyan-vastagon.

Jól vigyázz. ám . . . látod ott ama sok torony

Villámhárítónak vagyon a templomon.

Mert miként az égen csupán egy nap süthet,

Úgy a mennykő is csak egy toronyba üthet . . .

S mire a sok között itten megtalálja

Az igazit, - régen kiment aszuflája.

S aztán az öreg huszár elmeséli, hogy kötött szövetséget egy fiatal özvegy
az ördöggel, s azt becsapva építette meg a templomot. - A legenda a megcsalt
ördög mondakörének egyik kedves idillje.

A "Kossuth bestiákat" 11151-ben ideiglenes szabadságra bocsátották s visz
szatérhettek hazájukba. Megszabadúlva az osztrák kényszerkatonaságtól. Virág
halmi is úgy tett, mint akkor oly sokan mások is - igyekezett eltűnni egy
ideig a figyelő szemek elől és a közélet színteréről. Ezért: egy eldugott kis ba
konyi faluban, de Győrhöz mégis viszonylag közel, Nagydérnén vállalt nevelői

állást, a Szabadhegyi családnál. Tizenkét éven át húzódott meg itt és volt me:
leg otthona s tisztes megélhetése ennél a családnál. Itt kezdte el komolyabb
irodalmi tevékenységét és itt írta meg nagyobb lélegzetű regényeit. Első kisebb
írásai a Vasárnapi Újságban s jóízű, apróbb humoros karcolatai az Üstökösben
jelentek meg. Ekkor figyelt fel rá Jókai, s egyúttal be is mutatta a magyar 01"'
vasóközönségnek.
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Megindult 1857-ben a Győri Közlöny című lap kitűnő munkatársi gárdá
val: Thaly Kálmán, Xántus János, Vas Gereben, Kovács Pál, Rórner Flóris,
Ráth Károly és mások írásait közlí ; ennek a tábornak lesz egyszerű katonájává
rögtön Virághalmi Ferenc is. A lap folytatásokban jelenteti meg Egy 1civándorLott
napLója című hosszabb lélegzetű elbeszélését.

. Valószínűsíthető az, hogy Virághalmi tudatta először a hazai közönséggel,
hogy mí az alumínium. A Győri Közlöny 1858. évi évfolyamában kétrészes foly
tatásban olvasható egy értekezése, bizonyos fajta újonnan felfedezett ércről. Ezt
az ércet ő timanynak nevezi értekezésében, s ez szerinte igen nehezen "éle
nyül", De amit gyártanak belőle, az nagyon jól használható és tartós portéka.
Éppen ezért igen nagy jövőt jósolt ennek az ércnek. E jóslatnak már mí va
gyunk haszonélvezői és bekövetkezésének tanúi.

Virághalmi irodalmi munkásságában gazdag termésű esztendő az 1859-ik,
amikor két regénye is megjelent Győrben. Már az 1858-a5 évfolyamában
hozta a Győri Közlöny folytatásokban A fegyverkovács című regényét. Ez
1859-ben könyvalakban is megjelent, sőt az 1859-ik évi tavaszi színiévadban
színpadra alkalmazva Hegedüs Lajos színtársulata is előadta, hogy az anyagilag
nagyon rossz színiévadban helyi szerző darabjával próbáljon kasszasikert elérni.
A színpadi átdolgozast Pápán is előadták később.

A Györi Közlöny 1859. évfolyama folytatásokban közlí A tiszteletes úr
Leánya című elbeszélését, s még ugyanebben az évben megjelent Török viLág
Győrben címCi kétkötetes regénye. Ezt is átdolgozták színpadra (5 felvonásos
dráma lett belőle) és az 1859/60. évi színíévadban Hidassí Elek színtársulata ad
ta elő. A Vasárnapi Újság 1859-i évfolyamában útirajzai jelentek meg, ké
pekkel, Felső vasvármegyei képek címmel. Közlí Lékavár, Borostyánkő. Tarcali
fürdő, Felső Lő (Lövő), Szalonak, Rohoncz, Szombathely egykorú képeit.

Országosan ismert nevű író már, amikor megjelent 1862-ben utolsó nagy
regénye, A király védencei címmel, két kötetben. Ez a műve Könyves Kálmán
koráról szél, A regénynek kis píkantériája az, hogy Kálmán király alakjában
Ferenc Józsefre ismerünk. aki ebben az időben már próbált utat keresni a
nemzettel va16 megbékélésre, és Virághalmi a messze történelembe visszavetí
tett mondaniva16n azt érzékelteti, hogy éppen azokból az emberekből lehetnek
megbízható alattvalók, akiket azzal rágalmaznak, hogy lázadók. De csak ak
kor, ha maga az uralkodó is az alkotmány és a jog alapjára helyezkedik, s
ezek szerint kormányoz bölcsen. Ne feledjük, hogy a regény megjelenése idején
még a körvonalai sem bontakoznak akiegyezésnek!

E regényének megjelentetése után elhagyta rnenedékhelyét, Nagydérriet és
Budapestre költözött, hogy ott személyesen is belekapcsolódjék az irodalmi élet
be. Mivel magyarul és németül egyformán anyanyelvi szinten beszélt, a Pester
Lloydnak lett belső munkatársa, Ebben a lapban közölte Jókainak több általa
lefordított munkáját és írt a magyar irodalmi élet eseményeiről. Később meg
vált ettől a laptól és az Ungarischer Lloyd rnunkatársa lett, itt is hasonló mun
kálkodást fejtve ki, mint előző rnunkahelyén. Ezek mellett külföldi lapokba
is dolgozott, ismertetve a magyar irodalom általa érdemesnek tartott termékeit.

Budapesten nősült meg, feleségül véve 1864. április 10-én Ubrankovics
Konstantinát Veresegyházáról. Lakásuk kedvelt találkozóhelye volt a fiatalabb
íróknak, akik kedvelték a mindig vidám kedélyű, ízes beszédű házígazdát, az
országosan ismert ír6t.

Az alkotmányos élet helyreálltával szerepet vállalt a politikai közéletben
is. Engedve szűkebb pátriája, Győr vármegye hívásának, elfogadta a megyeí
második aljegyzőí állásra való megválasztatását és ebben a mínőségben szol
gált, a honvédelmi mínísztéríum megszervezéséig, Amikor 1&6lJ-uan újjászer
vezték a magyar honvédséget és megalakult külön is a magyar honvédelmi
mínísztéríum, elismerték Virághalminak a szabadságharcban megszerzett honvéd
századosi rangját s a pesti első honvédzászlóalj I. osztályú gyalogság! száza
dosává nevezték ki, 1200 forint fizetéssel. Ettől az időtől kezdve csak szórvá
nyesan jelentek meg írásai, közleményel. Nagyobb lélegzetű munkát nem i~ írt
többé. Kisebb tréfás karcolatait az Üstökűs című élclap közölte. Még 18tJB-ban
jelent meg a Magyarország és a Nagyvilág című folyóiratban AbekvártéLyozott
huszár című költeménye, melyet nem kisebb művész illusztrált, mint Munkácsy
Mihály.
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Van azonban ebből a korszakából is két érdekes adatunk, mely azt mutat
ja, hogy mennyire ismert és elismert egyéniség volt ő. A képviselőház 1870.
február 18-án megtartott ülésén, a vallás és közoktatásügyi rmnlsztérium költ
ségvetésének vitájában az ország legnagyobb írója, Jókai is beszédet mondott.
Ebben a beszédében síkra szállott a teljes vallásszabadság mellett, meglehetősen

bírálta a magyar kormánynak egyes, a magyarországi zsidóságot érintő lépéseit
és kifejezésre juttatta azt a határozott véleményét, hogy az állam semmiféle
módon nem avatkozhat bele a vallásfelekezet belügyeibe. Hasonló módon bírá
lattal illették a kormányt Ghyczi Kálmán és Zsedényí Ede is. Az ezt követő

napokban a Hon című lap hírt adott arról, hogy a vallásszabadság melletti
országgyűlési fellépésük elismeréseképpen e három képviselőt a nagyközönség
és az ifjúság fáklyásmenettel óhajtja megtlsztelní. A február 23-án este meg
tartott fáklyásmenetről a Hon február 24-i esti kiadása közölt részletes be
számolót. Ebből megtudjuk. hogy ennek az ünneplő menetnek a szónoka Vi
rághalmi Ferenc volt. Jókai válaszából sajnos csak utalásokat vehetünk ki.
Virághalmi beszédét részletesen nem ismerjük.

A másik érdekes esemény, 1871. július 22-én a Városliget mel1etti Amerika
vendéglőben rendezett honvédtiszti búcsúestélyen történt. "Terstyánszky ezre
dest, a budai 63-ik zászlóalj népszerű parancsnokát búcsúztatták dandárnokká
történt kineveztetése és Kassára áthelyeztetése alkalmából. A kiváló magyar
katona és nemes magyar hazafi szerotetteljes búcsúztatásán, egykori közösezredé
ből, a József ezredből is sokan megjelentek, volt tiszttársai. A gyújtó fel
köszöntőket és megható búcsúztatás t érdekes nyilatkozat aláírásával koronázták
be. Az összes jelen volt honvéd törzstisztek és főtisztek aláírták ugyanis a
volt 48-as honvédtíszt, regényes életű. izzó magyar hazafiságú. irodalmi mun
kásságával is feltűnt Virághalmy százados úr által bemutatott, a magyar nyelv
terjesztésére vonatkozó nyilatkozatot: - erkölcsi kötelezettséget vállalván arra
nézve az aláírók, hogy bárhol és bárminő alkalommal e városban és e hazában
a magyar nyelvnek fog előnyt adni és csak azokhoz fog idegen nyelven szó
lani, aki - külföldi lévén - anyanyelvünket nem érti! .- Az izzó magyar
Virághalrny százados által szerkesztett fogadalomnak, úgy látszik, volt valami
sajnálatos időszerűsége." (Móricz P.: A magyar királyi honvéd 1868-1913. p. 52.)

Családi életéről még annyit tudunk, hogy első feleségét 1866-ban elvesztve,
másodszor is megházasodott Budapesten 1869-ben, amikor nőül vette Reischer
Irmát, Első feleségétől egy fia, a másodiktól egy leánya született. Leszármazói
ma is élnek.

Érezve testi erejének hanyatlását és egészségének fokozatos romlását, 1874
ben kérte nyugdíjazását, Közvétlenül a- nyugdíjazása előtti években Tatatóvá
roson szolgált, a 39-es honvédeknél. Ekkor újra írni kezdett. Utazgatott is. Eb
ben az időszakban jelentek meg nagyobb elbeszélései: Ma'l'i, a szép szatócsné,
valamint A háromdob utcai szerelem. Befejezett egy két kötetre tervezett tár
sadalmi regényt is, melynek ms hazugságok címet adta. Már sajtó alá rendezte,
amikor közreadásában megakadályozta a halál.

Celldömölkön volt látogatóban jó barátalnál. így Hollósy Jusztinián dömőlk!

apátúrnál. s itt következett be váratlan korai halala.
•~ győri Kisfaludy Kör 1927-ben még felolvasást rendezett az író emléké

nek. Akkor még voltak, akik ismerték és emlékeztek reá. S arra aszokására
is, hogy szelídített tyúkjával sétálgatott a városban. A kis szárnyas kutyaként
kísérte, s ha valakivel megállt' gazdája beszélgetni, békésen kapírgálnl kezdett
körülötte. Ha elmaradt a buzgó tevékenysége közben, gazdája füttyszavára re
pesve futott utána.

Virághalmi Ferenc h11 sáfára volt a rábízott talentumoknak. Becsülettel,
minden áldozatra kész szívvel, lélekkel, szellemmel, egész emberségével - híven
szolgálta a hazát tollal és karddal. Méltó arra, hogy a késő utókor megem
lékezzék róla.
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CÁL ISTVÁN

A GIMNAZISTA KODÁLY

a nagyszombati értesítők tükrében
Kodály Zoltán koraérett lángész volt. A világ nagy muzsikusai között is

azok közül való, akik már kamaszkorukban írt múveikkel hatalmas életmúvük
sokszínű szivárványát csillogtatták meg. Szabolcsi Bence 'magIsztrális tanulmá
nya ábrázolta eddig megfelelő megjelenítő erővel, átszellemült beleéléssel azt
a mikrokozmoszt, amely a 10 és 18 év közőttí föleszmélés és erőgyűjtés kor
szaka volt.' Valószínű, ha alaposabban megismerjük, méltán fogjuk Kodály
első alkotó korszakának nevezni.

Az eddigi kutatás túlzottan figyelmen kivül hagyta a nagyszombati gim
náziumi évek tényeit és adatait. A korábbi Galánta jobban előtérbe került, ő

maga is többet hivatkozott rá. Nagyszombatban készült korai műveit, első al
kotásait szűk körben, a gimnáziumban adták elő, országos megismerésüle nem
egyszer Kodály élete derekára esett, azokat nem egy esetben csak évtizedek
múlva, átdolgozva bocsátotta közre.

A nagyszombati érseki katolikus gimnázium iskolai értesítői.? mint a régi
iskolai értesítők általában, részletesen közlik az iskola történetét. egy-egy tan
év hivatalos és társadalmi életére vonatkozó eseményeit, a tanterv elöírásait,
a tantárgyak osztályonkénti tagolását, a használatos tankönyvek [egyzékét, a
tanárok és tanulők névsorát. sőt az írásbeli dolgozatok eimét és az önképző

köri élet naptárát. Mindez a dokumentumanyag a kisvárosba kerülő, történel
mi múltú és dunai népi hátterű környezetben egyre biztosabban helytálló és
tehetséget fokozatosan kibontó diák életének döntő szakaszára sok mozaikszerű

adatot tartalmaz. Ezek egységes képbe való összeállítása és a későbbi művekre

való utalása hozzájárulhat a modern magyar zene Bartók melletti óriásának
alaposabb megismeréséhez.

Ma már a Csehszlováklába látogató magyaroknak készü lt leaúiabb két
útikalauz is, mint a város történelmi nevezetességére, hívja föl a figyelmet a
diák Kodály ott megkezdett zeneszerzőí tevékenységére: "Ne menjen feledésbe,
hogy a gimnazista Kodály Zoltán annak ideién sokat mínístrált a dómban, 15
éves volt, amikor a Stabat Matert komponálta, ezt a dómban húsvétkor még
ma is szekták énekelni. Kodály Zoltán a nagyszombati gimnáziumban évekig
tanult." "Itt érettségizett Kodály Zoltán, aki tizenöt éves korában Nagyszombat
ban már megkomponálta Stabat Materét. Ezt húsvét idején még ma is sok
szor éneklik a nagyszombati dómban.v"

Nagyszombat a magyar történelem és művelődés köztudomásúan egyik leg
jelentősebb városa. A Pozsonytól 47 kilométerre fekvő és a Morva- és Csehor
szágba vezető úton kulcshelyzettel rendelkező települést IV. Béla emelte vá
rosi rangra. Nagy Lajos és Zsigmond is kiváltságokkal látta el. A mohácsi vész
után, 1543-ban az esztergomi érsekség székhelye lett és az maradt 1622-ig.
Oláh Míklós 1554-ben akadémíát alapított itt, Pázmány Péter pedig 1635-ben
itt létesítette az 1772-ben. Budára költöztetett egyetemet. Telegdí Miklós itt állí
totta fel az ország első katolikus nyorndáját, amely a magyaron kívül szlovák
és német nyelvű könyveket is adott ki. A magyar hadtörténet olyan nagyjai,
mínt Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc és Guyon Richárd haditettei fűződnek

a város nevéhez. De nemcsak a magyar, hanem a szlovák történelemnek is
fontos szervezete létesült itt. A, Bernolák és J. Fándly 1793-ban itt alapította
a Szlovák Tudományos Tát-saságot. .

A gimnáziumnak azt az épületét, amelybe a kisdiák Kodályt 1892-ben be
íratták, 1648-ban építették. Ez az esztergomi érsekség egyetlen gírnnázturna volt.
Tanárai között a magyar tudománvosságnak. olyan nagyságal tanítottak, mint
Szántó Arator István, Telegdí Míklós, Pécsi Lukács, Monoszlói András, Káldi
György. Katona István, Wágner Károly, Szeritiványi Márton. HeIl Míksa, Frak
nói Vilmos, Pór Antal és Bodnár Zsigmond. Az iskola egyik értesítője a tanin
tézet dicsőségének tartja, hogy híven teljesítette a két fő feladatot, a vallásos
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nevelést és e vegyes nyelvű vidéken a magyar nyelv terjesztését. Ha végig
nézzük a Kodállyal egy osztályba járó diákok névsorát. abban történelmi nevű

szlovák és cseh családok gyermekeinek neve fordul elő. (Hogy csak néhányat
említsünk: Gajda, Hodzsa, Jelinek, Prohászka, srobár, Svoboda.) Kodály ké
sőbb sajnálta, hogy a magyarositás olyan erővel folyt. hogy diákkorában nem
tudott szlovákul megtanulni, így Bartókkal együtt könyvből kellett később el
sajátítaniuk a szlovák nyelvet, hogy népdalaikat összegyűjthessék, Ebben az idő

ben pedig már működött az 1870-ben alapított Szent Adalbert Egyesület, a szlo
vákok tudományos akadémiája.i

A Vaszary Kolos hercegprímás különleges figyelmével működő intézet annak
ellenére, hogya jezsuita rend tagjai sorából kerültek ki tanárai, az előírt val
lásoktatás aránylag csekély óraszámai mellett különleges figyelmet fordított olyan
tantárgyakra, mint a magyar, latin és a görög irodalom, a világtörténet, a po
litikai földrajz, a magyar történelem, és olyan rendkívüli tárgyakra. mint a
francia. Kodály érdemjegyeit vizsgálva érthetővé válik egész életében különös
gonddal gyakorolt testedzése, hiszen IV-es és V-es korában "Testgyakor1ás"
ból az akkor lehető legrosszabb jegye volt: 2-es! VI-ban magaviseletből volt
2-ese, ki nem derített okok miatt. Még föltűnőbb, hogy V-ben történelemből és
VI-ban magyar nyelvből szintén 2-est kapott. Mindez mélyen sérthette önérze
tét, mert VII-ben és VIII-ban az értesítőben vastagbetűs tiszta jeles. Az egyes
tantárgyak osztályonkénti tan tervét átnézve föltűnik az antik történelem, a
görög és a latin művelődés, a modern világtörténet rendkívül alapos és elfo
gulatlan előírása. A magyar történelem függetlenségi és szabadságharcaira is
bőségesen jut sok fejezet. Figyelemre méltó az írásbeli dolgozatok között több
olyan cím. amely későbbi Kodály-művek tárgyával és címével egyezik. Ilyen
ötödikben Berzsenyi kilenc ódája, közöttük.,A magyarokhoz", valamint Virág
Benedek ódája. Visszatérő téma Zrínyi élete és életműve. Több dolgozat fog
lalkozik a székely nénballadák és a kuruc költészet témáival. Magyar tariköny
"ei közott ma is elsőrangú forrásművek akadnak, így Horváth Cyrill: "A ma
gyar nemzeti irodalom története. A régi magyar irodalom nagyobb vonások
ban" és egy másile Greguss-Beőthy: ,.Magyar baJladák". Az énekórán állan
dó program: régi magyar egyházi énekek gyakorlása, közöttük a Boldogasszony
anyánk, Angyaloknak nagyságos asszonya. Szinte kísérteties az egyik írásbeli
dolgozat címe: Nyári est. Kodály szorgalmasan részt vett a görög órákon, az
Odüsszeia és az Iliász olvasása négy éven át folyt. A rendkívüli tárgyak közül
a francia nyelv hatása volt a legmaradandóbb. Hetedikes-nyolcadikos korában
közölte az iskolai értesítő az egyik tanár, Marton József "Magyar Voltaire, ma
gyar enciklopédisták" című, 1900-ban könyvformában is megjelent értekezését,
a francia felvilágosodás íróinak egyházi ember részéről szokatlanul részletes
bemutatását és Bessenyeire és társaira gyakorolt ösztönző hatásuk elemzését.
Kodálynak, az emberi jogok é1etén át derék és bátor bajnokának bizonyára
ezekbe az évekbe nyúlnak vissza első találkozásai és élményei a francia szel
lemmel, amelynek rokonságát a magyar géniusszal olyan szépen hangsúlyozta,

190U. május 14., 15., 16., és 18. volt az írásbeli és június 9., 11., 12. és B. a
szóbeli érettségi időpontja. Érettségi biztos Pirchala Imre pozsonyi főlgazgató

volt, kiváló latin tankönyvek szerzője. 45 tanulóból 8 érett jelesen, közöttük
természetesen Kodály is. Fennmaradtak érettségi tételei. Ezek a következők

voltak:
MagYal'ból: 1. Foglaljuk össze azon tényezőket, melyek irodalmunk életének
majdnem ezeréves folyamán a magyar szellemet fejlesztették és táplálták a ka
tolikus egyházba lépéstől egészen a rnodern Irányokig. szóval a magyar szellemi
élet Iejlődését. 2. Hunyadi Mátyás király politikája, céljai és uralkodásának
eredményei. - Latinból: Cicerónak Archias költő mellett mondott beszéde. For
dítás magyarból latinra. - Görögből: Horner Iliad. V. 318-347. Fordítás görög:'
ből magyarra. - Németből: Über Homérs Perspectíve. Fordítás magyarból né
metre.

Érdemes följegyezni hetedikes és nyolcadikos korából tanárainak nevét:
Helez János (politikai földrajz és történelem), Lőrincz Gyula (latin), Kóhalmi
József (magyar), Mutschenbacher Gyula (német), Uhlárik János (görög), Ür
ményi László (magyar) és kedvenc tanára, a hittan, ének és zene .előadója,

Toldy Béla.
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Bár már hetedikes korában szerepelt iskolai ünnepélyeken triójával és quar
tettjével, igazi kiugrása a nyolcadikban történt. A nemrégiben érkezett mozgé
kony fiatal magyar tanár, ürményi László elnökletével 1899. szeptember 2-i
ülésén a Pázmány Önképzőkör Kodály Zoltánt választotta meg főjegyző]ének.
Évi beszámolójában a következő olvasható: "Legkiemelkedőbb ténye a kör
működésének az irodalmi pályázat volt. Ft. Uhlárik János dr. tanár úr pálya
tételére ,Párhuzam Vergilius Aeneise és a homéroszi eposzok között' beérkezett
három mű. A díjat Kodály Zoltán VIII. o. t. nyerte meg." De föl van sorolva
"a kör jeles szavalói" között, azonkívül "a felülbíráló bizottság" tagjai között
is, ezeknek föladata ",'olt a kör szellemi és anyagi fölvirágoztatása . .. és hogy
társaiknak jó példával szelgáljanak.

A diák Kodály zene iránti érdeklődésének eredetéről ezt vallotta egy nyilat
kozatában: "Nagyszombatí gimnazista koromban gyakran fölmentem a székes
egyház orgonakarzatára. ahol két szekrényben mindenféle írott kották, mísék,
oratóriumok voltak fölhalmozva. Ezek a pozsonyi Zeneegyesületből. mely a múlt
század harmincas évei táján oszlott fel, kerültek oda. Ott találtam az első

partítúrát, ami életemben kezembe került: Beethoven C-dúr miséjét, Áhítattal
merültem bele és egy emberöltő kellett hozzá, míg valóra vált a gimnazista
titkos vágya: saját elgondolása szerint megszélaltatni a zseniális és érdemtele
nül elhanyagolt művet. Tízéves koromban kerültem Nagyszombatba az érseki
gímnáziumba. Ott kezdtem el hegedülni tanulni ei;y templomi zenésztől." 
Saját akkori műveiről pedig ezt mondta: "Első szerzeményern egy nyitány volt,
amit a gimnázium zenekara adott elő, az intézetnek még a [ezsuíták idejéből

fennmaradt színházában, Toldy Béla főtisztelendő úr vezényelt és neki dedikál
tam Pange lingua című vegyeskari szerzeményemet. Egy Ave Marlát is írtam
és az akkori székesegyházi karnagynak. a jó öreg Matzenauernak a fiai na
gyobb tekintély okából ráírtak valami német, nevet és becsempészték a kórus
ra a kéziratot. Az öreg azonban kijelentette, hogy a szerzőt nem ismeri. Irtarn
egy offertoriumot is, de ez meg nehéznek találtatott.:"

Itt említett kedvenc tanárán. Toldy Bélán kívül ebben az időben osztálytársa,
Schneider Miklós volt legjobb ösztönzője és egyúttal legjobb barátja. Trnavsky
Schneider Mikulás (1881-1958) a szlovák zene népi megújhodásának éppolyan ve
zéregyénisége, mint Kodály a magyarénak. Mikulás Moyzes, Milan Lichard és
Ján Bella társaságában ők a szlovák nemzeti zene első nagy nemzedéke.
'l'mavsky-Schneíder 1909-től a nagyszombati székesegyház karnagya és zenészeti
felügyelője, már 1904-ben jelentek meg szlovák népdalfeldolgozásaí, számos szim
fonikus művet, szonátát, hegedűversenyt. dalsorozatot írt," Róla Kodály íRl em
lékezett meg: "Nagyszombatban kedves iskolatársam volt 'I'rnavsky-Schrieider
Miklós, a későbbi székesegyházi karnagy és zenei kormánybiztos. akivel a Ze
neakadémián eltöltött tanulóévek során is gyakran találkoztam."? Schneider Mik
lós és Matzenauer Béla, valamint Vancsó Lajos és maga Kodály mutatta be a
hetedikes zeneszerző 1. és 2. hegedűre, violára és gordonkára írt "F-dúr vo
nósnégyes't-ét, majd Kodály, Schneider és Vancsó adta elő az 1. és 2. hegedűre

és violára írt "Es-dúr vonóshármas't-át 1899. február 14-én, amikor Kodály
még az ifjúsági zenekarban is játszott. Egy más alkalommal egy Morus Ta
másról írt drámát adtak elő a diákok, ennek végére Morus kivégzési jeleneté
hez Kodály írt gyászindulót.

Molnár Antal a 15 éves zeneszerzőnek egy nyitányt, öt Tantum ergőt, egy
Pange llnguát, egy Offertoriumot és egy Ave Mariát tulaidonít,? A Zenei le
xikon szerint egy-egy Ave Maria íródott énekre és zongorára, énekre és vonós
zenekarra. miserészletek vegyeskarra és orgonára, 1897 után pedig egy d-moll
nyitány zenekarra. egy vegyeskar-orgona Ave Maria, és maradtak fenn zon
goradarabok is. Férfikarra írt Stabat Materét 'I'rnavsky-Schneíder írta át. De
korai vázlataira vezethetők vissza következő művei: a Pange lingua (1932. Toldy
Bélának dedikálva), a Tantum ergo, az Ave Maria (1935), a Budavári Te Deum
és a Sík Sándor szövegére írt Te Deum (1962), diákkori ősélmény lehet Nausikaa
éneke, a Horatii Carmen II. 10, a Hegyi éjszakák (1902), a Nyári est (1906), sót
talán diákkori olvasmány emléke a Notre Dame-i toronyőr (1902). A nagyszom
bati gimnáziumban olyan Zrínyl-kultusz vette körül, hogy színu> lehetetlen nem
ott keresni a Zrínyi szózata ősforrását. Az Elkésett melódiák, különösen Ba-
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lassí, Virág, Csokonai, Berzsenyi, Kisfaludy Sándor, Kölcsey ~s Vörösmarty va
lószínűleg még a nagyszombati gimnázium elmélyült régi magyar irodalmi ta
nulmányaiban gyökereznek.

Míndezekre az adatokra a nagyszombati értesítők kiaknázatlan kötetei hiv
ták föl a figyelmet. A további kutatás így többet foglalkozha~ a 15-18 éves
Kodály alkotó tevékenységével.

Jegyzetek: 1. Szabolcsi Bence: A nagyszombati diák. Kodály Zoltltn it,ll1l1".. Zenetu
dományi Tanulmányok. VI. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk.: Szabolcsi Bence és
Bartha Dénes. Bp. 1957. 15-20. - 2. A nagyszombati kath. érseki fógimnázum értesítője az.
1&92-93. tanév végén, és végig az 1899-1900. tanévig. - 3. Csehszlovákia. trt. Szombath,. Vik
tor. Bp. 1973. H7. és Szlovákíaí utazások, uö. 1975. 62. - 4. Horváth Zoltán: A nagyszombati
kath. érseki rögtmnáztum története. A nagyszombati !mth. érseki főglmnáz'um értesitöte. az
1894-95. tanévre. 1-224. és 234-236. - 5. A nagyszombati érseki f6~mnázlum Ifjl1ságl
színházától a milánól Scaláig. Beszélgetés Kodály Zoltánnal 50. születésnapja alkalmából.
trta Váradi Miklós. Prágai Magyar Hírlap 1932. dec. 25. 125. - 6. Zenei Lexlko. m. 316.
- 7. Prágai Magyar Hírlap. Id. m. - 8. Gál István: Kodály nagyszombati gyásziridulója
Morus Tamás tiszteletére. Irodalmi Szemle (Bratislava-Pozsony). 1969. 86. - 9. Molnár
Antal. Irások a zenéről. Válogatott cikkek és tanulmányok. Saj tó al~ rend. és jegyzetek
kel ellátta Bónis Ferenc. Bp. 1961. 74.

HÉDERVÁRI PÉTER

A JORDÁN I(ETTÉVÁLÁSA ÉS A VÍZÖZÖN
Józsué Könyvében találunk egy rendkívül érdekes momentumot, amely (ha

nem képletesen értendő, hanem valóban egy szokatlan természeti eseményről

szól), tudományos magyarázatot igényel. Izrael fiai előtt, amint a frigyládával
a .Jcrdán partjaihoz értek, a víz kettévált, s ők - akárcsak korábban, a ten
geren való átkelésnél (erre következő cikkemben térek vissza) - ezúttal is
száraz lábbal mentek át a folyó medrén. Idézzünk néhány sort aBibliából:

,,15. És a mint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó
papok bemárták lábaikat a víznek szélébe ...

16. Megálla a víz, a mely felülről foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy
messzire Adám városánál, a mely Czarthan mellett vala; a puszta tengere, a
Sóstenger felé az aláfolyó víz pedig egészen elfuta, és általméne a nép
Jérikhó előtt.

17. A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, Ott állának a szárazon
a Jordán közepébe bátorsággal, és az egész Izráel szárazon megy vala át, mind
addig, míg az egész nép teljesen általméne a .Iordánon." (Józsué Könyve, 3.)

,,13. Mintegy negyven ezernyi fegyveres vitéz ment vala ,~ az Úr előtt a
harczra, Jérikhónak sík mezejére ...

18. És lőn, hogy a mint a papok, az Úr frigyládájának hordozói, feljöttek
vala a Jordán közepéből, és érintik vala a papok talpai a szárazt: visszatére
a Jordán vize az ő helyére, és folyt vala, mint az előtt, minden partja felett."
(Józsué Könyve, 4.)

A Jordánról meg kell említenünk, hogy medre mélyebben fekszik, mint a
tenger színtje. Vizét azok a patakok biztosítják, amelyek a 28M méter magas
Hermon-hegyről erednek, maga a folyó azonban, főként a két felső folyás' egye
sülése után, míndvégig a holt-tengeri árokban marad, ebben a szurdokszerű,

mély völgyben, amely napjainkban is élénk tektonikai mozgások színtere, Amint!
korábbi cikkeink egyikében (1) már említettük, a holt-tengeri ároktól keletre
levő területek északkelet felé mozognak az ároktól nyugatra levő vidékhez
viszonyítva '(balkezes jellegű elmozdulás). Ez az évi néhány centiméteres rendii
mozgás időnként, egy-egy földrengés alkalmával, hirtelen felélénkül és akár
méteres rendű "ugrásokba" megy át. Az ilyen "ugrások" viszont a másodperc
törtrésze alatt játszódnak le.
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A Józsué Könyvében leírt esemény, a Jordán vizének "kettéválas:ztása" köny
nyen értelmezhető egy földcsuszamlás, földomlás hatásával. amelyet - esetleg
- egy földrengés idézett elő. Az omlás során. a folyó vizébe jutott törmelék
anyag természetes eredetű gátat hozott létre, amely mögött (vagyis amelytől

a folyó felső szakasza irányában) a víz fokozatosan felgyülemlett. A Biblia sze
rint hatalmas tömeg: negyvenezer ember kelt át ekkor száraz lábbal a folyó
medrén (vagyis a gát alatt, az alsó szakasz irányába eső részen), amihez nyil
ván hosszabb időre, esetleg több napra volt szükség. Sőt, Isten parancsa értel
mében még ahhoz is volt idő, hogy az átkelés emlékére tizenkét kiválasztott
férfi nagy köveket gyűjtsön a Jordán medréből, hogy azokból azután emlékmű

készülhessen. Később azonban (Józsué Könyve, 4,18) a víz végül is átszakí
totta a gátat (vagy egy földrengés, esetleg az első rengés valamely erősebb

utórengése szakította át azt), s a víz visszatért korábbi medrébe.
Hasonló példánk van Indonéziaból. 1950-2220 évvel előttünk (a pon

tos időadat 'nem ismert), a bandungl síkság határánál kitört a Tangku
ban Prahu vulkán és ennek következtében hegyomlás támadt. A törmelék
eltorlaszolta a Tarum folyó médrét és a természet-formálta gát mögött egy új,
időleges tó képződött. Később azonban a gát átszakadt és a folyó, áradatszerű

hevességgel, visszazúdult korábbi medrébe.
A Jordánon történt átkelés egy különleges szempont míatt komoly jelen

tőségre tesz szert. Felvetődik ugyanis a kérdés: milyen irányból keresztezték
a folyó völgyét? Nyugatról haladtak-e keletre, avagy keletről nyugatra?

Az ember az első pillanatban hajlandó lenne arra gondolni, hogy nyugat
felől érték el a Jordánt, hiszen Izrael népe a Jordántól nyugatra levő Egyip
tomból érkezett. Eközben érintették a Sinai-félszigetet, illetőleg keresztülhalad
tak rajta. Az a felfogás, amely szerint a kinyilatkoztatás a Sinai-hegyen tör
tént volna, vagyis a Sinai-félsziget déli részén, egybehangzik ezzel a gondo
lattal. Csakhogy ebben az esetben a Negev-sivatagon át, vagy a Földközi-ten
gel' partvidéke' mentén haladhattak volna tovább Jerikó felé és nem kellett
volna keresztülhatolniuk a Jordán -Völgyén, hiszen Jerikó a Jordán folyótól

. nyolc kilométerre nyugatra, a mai Jerikótól (Er-Rihától) míntegy másfél kilo
méterre délre feküdt.

A Jordánt csak abban az esetben keresztezhették tehát, ha nem nyugat,
hanem kelet felől érkeztek a folyó partjához.' Ez a mezállapítás teljes mérték
ben összhangban áll azzal, a korábbi cikkeink egyikével (1) már kifejtett vé
leménnyel, amely szerint a kinyilatlcoztatásra a Halá-tl-Bedr nevií vulkánnál
került sor, messze délkeletre a Jordán völgyétől, az An-Naf'ud-sivatag belse
jében. az Arab-félsziget területén. Már említettük, hogy ennek a hegynek koor
dinátái : 27o 15' északi szélesség és a 37° 12' keleti hosszúság.

A mondottakból tehát az következik, hogy Egyiptom elhagyása után Izrael
népe nem halad azonnal a Szentföld felé, hanem alaposan eltévedt és beke
veredett az An-Nafud-sívatag földjére. Ez indokolja, miért tartott oly hosszú
ideig a vándorlás, [óllehet a 40 éves időadat túlzásnak tetszik. Csak a Ha
lá-tl-Bedr vulkántól. a kinyilatkoztatás helyétől visszatérőben keresztezték a Jor
dánt és értek Jerikó közelébe.

Térjünk most át a vízözön kérdésére. Ennek az eseménynek az emléke,
amint az köztudott. nemcsak az ókori Palesztinából és viszonylag közelebbi
környezetéből ismeretes, hanem a világ számos más teniletéről is.

Mindenekelőtt az az alapvető és tudományos szempontból mindmáig kíelé
gítően meg nem oldott probléma vetődik föl, hogy egyetlen, rendkivüli mé
retű esőzések által előidézett áradási periódusról volt-e szó, amely a földkerek
ség igen jelentős részét érintette (esetleg többé-kevésbé egyidejűleg, amin né
hány évtizednyi ídőtartamot értünk), - avagy több, esetleg igen nagyszámú ár
vízről, amelyeket évszázadok, talán évezredele választottak el egymástól. Bár
hogy álljon is azonban ez a kérdés, azt úgyszólván teljesen kétségtelennek te
kinthetjük, hogy a földtörténet legutóbbi tíz-tizenkét ezer évében legalább egy
alkalommal csakugyan volt egy hatalmas méretű áradás, amelyet óriási. eső

zések idéztek elő. Ennek emléke őrződött meg az emberiség képzeletében, és
végső soron ez lehet az oka a világ legkülönbözőbb pontjaiból ismeretes víz
özön-elbeszéléseknek.
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A vizezon területi kiterjedését illetően két szélsőséges felfogás között kell
választanunk (2). Vagy globális jelenségről volt szó, vagy pedig egy szűkebb

területet, az úgynevezett "bibliai országokat" érintő eseményről, amelynek tör
ténetét a vándorló néptörzsek vitték magukkal és terjesztették el az egész vi
lágon. Nyilvánvaló azonban, hogy ez az utóbbi föltevés aligha fogadható el.
Vízözön-elbeszéléseket ugyanis olyan területekről is ismerünk, ahová az ókori
bibliai országok lakói bajosan juthattak volna el, még azt is figyelembe véve,
hogy közöttük kitűnő hajósok is akadtak. Vízözön-elbeszéléseket ismerünk pél
dául Új-Zélandból, Alaszkából, a Tűzföldről és Ausztráliából is.

Az egyik legrégibb vízözön-elbeszélés kétségkívül az, amelyet aBibliából,
Noéval kapcsolatban ismerünk. Ennek magva Mezopotámlából származik.

Amikor feltárták Ashurbanipal (i. e. 668-633) ninivei könyvtárának rom
jait, és megfejtették az agyagtáblákba rótt szövegeket, kitűnt, hogy a babiloni
vízözön-legenda igen nagymértékben emlékeztet a biblfalra. Hősét Utnanishtim
nek hívják és a történet a Gilgames-eposz egyik jelentős részét alkotja, Mind
két elbeszélés visszavezethető azonban a mezopotámiai, mintegy 5400 évvel ez
előtt keletkezett legendára. amely a sumérektől származik. (A sumérek i. e.
míntegy 3500 évvel érkeztek Mezopotámiába, valószínűleg keletről, amennyiben
nem voltak a terület őslakósai. Lukács Béla fizikus (3) szerint a korai sumér
kronológia a vízözönt i. e. 3015 ± 60-ra teszi, tehát eszerint a' legenda - D.
B. Vitaliano (2) állításával ellentétben - "csak" mintegy 5000 éves lehet, nem
pedig 5400.) A suméroknál a hőst Ziudsuddunak vagy Xisuthrusnak hívták.

sok híve volt annak a gondolatnak, hogy a régi zsidók a vízözön-történetet
akkor hallották, amikor Nebuchadnezzar (i. e. 605-562) idejében babiloni fog
ságban voltak. A későbbi kutatásokból azonban kiderült, hogy már az i. e. 9.
vagy 8. században leírták, tehát ez a feltevés nem tartható fenn tovább. Má
sok szerint a pátriárkák még abból az időből hozták magukkal a történetet,
amikor Mezopotámíából elvándoroltak.

Mezopotámíát, mint egy hajdani vízözön területét, sokan valószínűtlennek

vélték. minthogy - legalábbis napjainkban - az itteni esőzések nem eléggé
erősek ahhoz, hogy árvizet keltsenek. Vitaliano szerint azonban ez a vélemény
kétségbevonható. Egy folyó alsó szakaszán igenis lehetséges árvíz, ha a felső

szakasz egész vízgyűjtő területe kap csapadékot és a folyó kellően hosszú. A
Tigris és az Eufrátesz pedig elegendőert hosszú ehhez. A régészeti anyagok ta
núsága szerint valóban voltak árvizek e két folyó mentén, nem is egy alkalom
mal. Ur városánál például három méter vastag, árvízi eredetű iszapréteget fe
deztek föl. A kérdéses árvízre az i. e. negyedik évezredben került sor. Kish
település közelében az i. e. 3000. évet nem sokkal követő időkben volt nagy
árvíz; Fara városnál pedig a két időpont között, rníkor is 60 centiméter vastag
iszapréteg rakódott le. Végül említést érdemel a Ninive közelében lezajlott
árvíz is (valószínűleg az Ur-i áradással egyidejűleg, vagvakörül). Ez alkalom
mal 180-210 centiméter vastag iszapréteg képződött. Eduard Suess bécsi geo
lógus 1904-ben annak a nézetének adott hangot, hogy ezen áradások valame
lyike esetleg még katasztrofálisabbá válhatott, ha vele egyidejűleg tájfun tá
madt a Perzsa-öböl északnyugati végénél, s a szélvész visszaszorította a már
amúgy is megduzzadt folyók vizét. A néhány évvel ezelőtti kelet-pakisztáni táj
fun példája mutatja, hogy ilyen tragikus események csakugyan bekövetkezhet
nek keskenyebb vagy szélesebb tengeri öblökben. Suess továbbá feltételezte azt
is, hogy egy földrengés is hozzájárulhatott a katasztrófa kiteljesedéséhez, fő

ként akkor, ha ennek nyomán a felszín alatti vizek is feltörtek. Ez a feltevés
is komoly figyelmet érdemel, mert a szóban forgó terület csakugyan erősen

földrengéses és a nagy folyamok vidékén fellépő rengésele nemegyszer szökő

kutakhoz hasonlóan lökik a talajvizet a magasba. Ilyen tüneményeket figyeltek
meg például az Egyesült Államokban az 1811-12 években lezajlott Új Mad
rid-földrengések alkalmával. Az úgynevezett "földrengés-szökőkutak" rendszerint
nem magasak, de sok órán át tartanak, még a fő-lökést követő időkben is
(éppen ez az oka annak, hogy pontos magyarázatuk még nem ismert, hiszen
egy-egy rengés néhányszor tíz másodperces időtartamú csupán és közvetlen
mechanikai hatása, a talajrétegekre gyakorolt ímpulzusszerű nyomása ezt köve
tően megszűník). Ha az ilyen "szöl{;őlmtak" önmagukban nem is hozhatnak lét-
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re jelentős áradást, mindenesetre hozzájárulhatnak a felszínre jutó vízmennyi
ség növeléséhez és ezt a körülményt sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni.

A mezopotámiai ásatások tanúsága szerint az árvízi eredetű iszaprétegek
nem voltak túlságosan vastagok. Ez arra mutat, hogy a különböző áradások
nem tartottak sokáig és a víz nem volt mély. Kétséges tehát, hogy valóban
ezek szolgáltathatták-e a mezopotámíaí vízözön-legendák alapját. D. B. Vitaliano
mindenesetre úgy véli, hogy az i. e. negyedik évezredben Ur közelében lezaj
lott áradás (esetleg a feltételezett tájfunnal együtt) valóban jelentős mértékben
hozzájárulhatott a legenda elterjedéséhez. Lehetséges, hogy ez a felfogás he
lyes, annak ellenére, hogy a víz mélysége nem volt nagy és az áradás nem
volt tartós, de ez még mindig csak egy lokális eseménynek tekintendő, amely
semmi esetre sem magyarázza meg a vízözön-legendák széles körű elterjedését.
Alláspontunk szerint a globális méretű áradás magyarázatához önmagában véve
ez még kevés. .

Keressünk tehát egy olyan jelenséget, amely az utóbbi tíz-, vagy tizenkétezer
esztendőben játszódott le és az óceánok, tengerek színtjének világméretíí emel
kedését eredményezte. Ha van ilyen jelenség, akkor vele kapcsolatban a máso
dik feladatunk az, hogy megvízsgálíuk: vajon érinthette-e ez valamilyen köz
vetett módon azokat a területeket is, amelyek az egyes világrészek belsejében.
az óceán- vagy tengerpartoktól messze fekszenek.

Ahhoz, hogy a feladatot megoldjuk, csaknem egymillió évvel kell vissza
mennünk a múltba.

A földtörténet legutóbbi egymillió esztendejét a klímavíszonyok gyökeres
megváltozása jellemezte. A korábbi meleg, majd mérsékelten meleg időszakot

hűvösebb nyarak és enyhe, de gazdag csapadékú telek váltották föl. A télen
lehullott sok hó a nyarak folyamán nem tudott mind elolvadni; ezáltal a szá
razföldeken idővel egyre több és több belföldi jég- és hótakaró alakult ki és
a magashegységí gleccserek fokozatosan előretörtek a völgyek mélye felé. így
kezdődött a több jégkorszakból és a közöttük levő, enyhébb időjárással jellem
zett [égszünetekből álló eljegesedési periódus, amelynek voltaképpen ma sincs
vége még. (Ez idő szerint ugyanis egy hosszabb jégszünetben vagyunk, ame
lyet egyes számítások szerint míntegy 90 ezer év múlva újabb jégkorszak kö
vet majd.) Míndezen alapvető éghajlati változások végső soron csillagászati
okokra vezethetők vissza: a Föld pályaelemei ciklikusan változnak. Bizonyos
esetekben ezek a változások úgy összegeződnek. hogy a Föld egyik vagy másik
félgömbjén a helyzet kedvezővé válik a hűvös nyarak és enyhe telek fellépé
séhez és sorozatos ismétlődéséhez, ami azután - a fentebb mondottak értel
mében - eljegesedéshez vezet. Ezt az elméletet egyébként a szerb Milan
kovics dolgozta ki és a nemrégiben, századtk életévében elhunyt világhírű ma
gyar tudós, Bacsák György fejlesztette tovább."

A szárazföldi jég- és hótakaró megnövekedése magával vonta a világóceán
szintjének lassú csökkenését, hiszen a víztömeg, amely hóvá és jéggé fagyva a
szárazföldeken rakódott le, a világóceánból származott. W. F. Tanner profesz
szor (Florida, Allarni Egyetem) közlése (4) szerínt a világóceán szintje a leg
utóbbi egymillió évben sohasem volt jelentősen magasabb a jelenleginél. Egyes,
nagyon hosszú ideig tartó jégszünetek alatt, ha a szárazföldi jégtömegból nem
maradt meg több, mínt amennyi jelenleg is van. a világóceán szintje a maival
nagyjából egyenlő magasságú lehetett, de nem valószínű, hogy két méternél job
ban meghaladta volna ezt. Legmagasabban abban a jégszünetben állott, amely
körülbelül 120 ezer éve kezdődöttés 100 ezer vagy 90 ezer esztendővel előttünk feje
ződöttbe. Ettől az időponttól kezdve, amint az északi félteke szárazföldjeinek maga-

• l!:rdemes megjegyezni, hogy a Iegutóbbl eljegesedés! periódus, amelynek kezdő fázisa

csaknem egymillió évvel ezelőtt játszódott le, s amely 600 ezer esztendővel előttünk már

egész Eurázsia és Eszak-Amerika szubpolárts, sőt részben mérsékeltöví terütetele ls érin

tette - nem az első nagy eljegesedés! periódus volt f'öldünk életében. Hatalmas arányú

eljegesedésről tudunk például a karbon és a perm időszakoltból (350-230 jnítiíö éve),

de vannak nyomai egy még sokkal korábbi jeges időszaknak is.
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sabb szélességek alatt fekvő területein mind vastagabbá vált a jégtakaró, a vízszint
csökkenni kezdett. Mélypontját 30 ezer évvel ezelőtt érte el és ez az állapot 10
ezer éven át tartott. Ebben a szakaszban a világóceán színtje föltehetően 130
méterrel állt mélyebben, mint napjainkban. Ez volt a maximális eljegesedés
időszaka.

20 ezer évvel előttünk az északi félgömb éghajlata megint javulni kez
dett: újabb [égszünetre került sor, ámbár ennek kiteljesedéséhez több ezer esz
tendőre volt szükség. Tanner szerint 20 ezer éve kezdődöft meg a vízszint emel
kedése és eleinte igen gyors ütemben zajlott. Mintegy 12 ezer éve a közepes
vízszint már csak 40 méterrel állt alacsonyabban, mint napjainkban. Az emel
kedés üteme most lelassult és 6000 évvel ezelőtt a vízszint nagyjából elérte
ti, jelenlegi normális magasságot. A legutóbbi hat-hét évezred során csak kisebb,
± 2 méter rendű fluktuációkm került sor, egyenletes emelkedés helyett.

Tanner professzor kutatásaiból tehát az következik - amire levelében igen
nyomatékosan felhívta a figyelmet -, hogy a vízszint emelkedése a legutóbbi
12 ezer évben korántsem volt gyors ütemű, erőteljes rnértékű, s még azok a
fluktuációk is, amelyeket ismerünk (valószínűleg hatszor került sor erre)
legalábbis évszázados rendűek voltak.

Tanner véleményével szemben áll egy másik floridai egyetem (a míami
egyetem) kutatócsoportjának nézete, amelyet C. Emiliani professzor foglalt össze
(5). A csoport vizsgálati eredményei szerint a tengerszint magasságában meg
lehetősen erőteljes változásra került sor abban az időszakban, amely 1~ 200 év
vel előttünk kezdődött és 11 OOO éve fejeződött be. Emilianiék a középértéket, a
11600 évet használják tanulmányule további részében. Szerintük a jelentősebb

mértékű fölmelegedés ekkoriban kezdődött az észak-amerikai kontinensen, de
Újzélandon és Antarktisz nyugati részén is. A fölmelegedés oly gyors ütemű volt,
hogy- a Wisconsin és Michigan államok termetén fölha1mozódott hatalmas jég
tömeg megmozdult és az olvadékvizen mintegy lebegve, körülbelül 1000 év alatt
150 kilométerrel nyomult a Mexíkói-öböl felé. Eközben hatalmas mennyíségű

olvadékvíz került a Missíssippi völgyébe. Véleményük szerint emiatt a 'világ
óceán színtje évenként egy vagy több decíméterrel emelkedett meg, ami azután
a tenger- és óceánpartok menti települések aránylag gyors ütemű elöntéséhez
vezetett volna.

Az alapvető ellentét a Tanner- és az Emiliani-féle felfogás közott ott mu
tatkozik, hogy- Tanner szerint - Ismételjük - a legutóbbi 12 ezer évben a
víz emelkedése lassú ütemben, Emiltaní szerint gyorsan játszódott le. Hogy ket
tőjük közül tulajdonképpen kinek is van igaza, azt ez idő szerint nem dönt
hetjük el - de a mí jelenlegi problémánk, a vízözön-probléma szempontjából
voltaképpen nem is döntő. Nyilvánvaló ugy-anis, hogy- még az Emiliani-féle ál
láspont érvényessége esetéri sem tudnánk megmagyarázni, hogy egy évszázado
kon át tartó folyamat (a vízszint emelkedése) míért jelentkezik a legkülönbö
zőbb vízözön-legendákban nagy esőzések és az ezeket követő árvizek formájá
ban?! Másrészt, miként éreztethette volna még egy évi néhány deciméteres
óceán- és tengerparti vízszint-emelkedés is a hatását messze, benn a száraz
földeken? A megoldás minden valószínűség szerint nem közvétlenül a világ
óceán szintjének emelkedésében. hanem az ezzel (pontosabban az ezt előidéző

okkal: a belföldi jégtömegek olvadásával) kapcsolatos jelenségcsoportban kere
sendő. A jégtömegek több évezredes, lassú elvadását és a világóceán szintjének
lassú (vagy gyors?) emelkedését számos alkalommal és globális méretekben
kísérhették ímpulzus-jelleg",ú időjárási események.

A világóceán szintjének emelkedése a párolgásí felület növekedésé'IJel járt.
Következésképpen megnőtt a felhőképződés lehetősége, ami viszont fokozottabb
csapadékhulláshoz vezetett. Másrészt az északi féltekén levő belföldi [égtöme
gek olvadásakor képződő olvadékvíz felduzzasztatta a folyókat, sőt azoknál a ta
vaknál is árvizekhez vezetett, amelyekbe egyik-másik ilyen, felduzzadt vizű

folyó beleömlött. A tavak színtemelkedése természetesen szintén növelte a pá
rolgási felület nagyságát és ez a tényező is hozzájárult ahhoz, hogy az éghaj
lat csapadékosabbá alakuljon. Nagyon valószínű azonban, hogy- mindez nem ját
szódott le teljesen egy-enletesen, hiszen más meteorológiaí tényezők is szerep
hez juthattak, amelyek időnként gyorsították, időnként lassították a folyamatot.
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Ezért tételezünk, fel impulzus-jellegű időjárási eseményeket. Közrejátszhattak
azonban még geológiai tényezők is. Ma már bizonyítottnak tekinthető (6). hogy
a nagy tűzhányókitöréseket jelentős időjárási változások követik: legtöbbször
lehűlés és a napfénytartalom csökkenése. A magasban kialakuló cirrusz-felhők

(ezeknek krístályszerncséí a vulkáni hamuszemcsékre csapódnak ki, tehát nagy
kitörések után megnő a cirrusz-felhők képződésének lehetősége) erősen gátolják
a napfény szabad beözönlését a felszínre. A különösen nagy kitöréseket gyak
ran hatalmas osőzések is kísérik. Szóval, anélkül., hogy a kérdésnek ezzel a
vonatkozásával részletesebben kívánnánk foglalkozni, bizonyosra vehetjük, hogy
az időjárás alakulása soha nem volt egyenletes rnenetű, hanem mindig lehű

lések és felmelegedések, esős és szárazabb időszakok váltakoztak egymással.
De az esős időszakok, a párolgásí felület megnövekedése révén, egyes esetek
ben valóban rendkívüliek voltak. Ezeknek egyi/ce lehetett a vízözön, amelyet
az északi félgömbön még az olvadékvizektől felduzzasztott folyók és tavak ár
vizei is kísértek. Minthogy pedig a világóceán szintjének emelkedéséről van szó,
ami azt jelenti, hogy Ausztrália partjai mentén éppúgy emelkedett a víz, rnínt
mondjuk Alaszkánál, ezért teljesen logikus feltételezni azt, hogy a párolgásí
felület növekedése a földkerekségnek úgyszólván valamennyi részén nagy és
heves esőzésekhez vezetett. Ez nyilvánvalóan nem mindenütt történt ugyanab
ban az időben, de előbb-utóbb minden szárazföldi területen feJléphettek erősen

csapadékos időszakok és velük kapcsolatban árvizek is. Igy érthető, miért isme
retesek vízözön-legendák a Tűzföldről éppúgy, mint Ausztráliából, vagy Észak
Amerikából.

Az elméleti fejtegetések után lássunk most konkrét példákat a legutóbbi
néhány ezer esztendő jelentősebb éghajlatingadozásaival kapcsolatban. (7) Az
erősen esős időszakokat külön kihangsúlyozzuk, mert ezek egyike lehetett az,
amelynek emlékét a vízözön-történetek megőrizték.

Észak-Perzsiában a régészek feltártak egy Anau nevu települést amelyet 
megállapításaik szerint - az egykori lakosság több ízben is elhagyott, majd
újra benépesített, míndíg aszerint, hogy az éppen uralkodó éghajlat kedve
zőtlenné, avagy kedvezővé alakult a számukra. Anau az erősen száraz éghaj
latú ázsiai területeknek éppen a határövezetében fekszik. Feltételezik, hogy a
hajdani lakosság mindig akkor hagyta el a települést, amikor az ottani klíma
kezdett elviselhetetlenül szárazzá válni, s akkor tért vissza, amiko1' a jelentő

sebb esőzések időszakai kezdődtek. Ezt a megállapítást a geológiai üledékvizsgá
latok is megerősítették, hiszen más [ellegű üledékek képződnek egy igen S7..á
raz, s megint mások egy erősen nedves időszakban.

Anau őslakói i. e. 9000 körül jelentek meg, vagyis 11 ezer éve, amikor ugyan
már alaposan előrehaladt Eurázsiában és Észak-Amerikában a belföldi jégta
karó olvadása, de még míndíg hatalmas mennyíségű hó és jég feküdt a száraz
földeken. A lakosság megjelenését követő időkben eleinte kedvezően csaoadékos
volt Anau környékén az időjárás, de később óriási szárazság kezdődött és a
lakosság elvándorolt. Anau másodszori benépesűlésére, tehát egy új csapadékos
időjárásra i. e. 6000 körül került sor, harmadszol'i benépesülésél'e pedig i. e.
5200 és 5000 között. Ugyanebben !IZ időszakban a Baltikum teriilete erős mér
tékben kezdett fölmelegedni, A melegedési hullám valamelyest i. e. 5000 után
érte el csúcspontját. Ekkor a Baltikumban olya"). meleg és csapadékos időjárás

uralkodott, hogy ez lehetővé tette az olyan növény- és állatvilág meghonoso
dását is, amely napjainkban csak II mérsékelt és szubtrópusi égövekben talál
ható. Ezt az időszakot Littorina-periódusnak nevezik és i. e. 4050 táján ért véget.
A Littorina-periódust követő Atlanti-időszak, amely i. e. 2650 körül fejeződött

be, még melegebb és még csapadékosabb volt. Nemcsak magát a Baltikumot
érintette, hanem délen az Alpokat, nyugaton pedig Észak-Amerika földjét is.
Az AZpok és Észak-Amerika hegyi gleccserei ekkoriban helyenként teljesen el
is tűntek vagy legalábbis alaposan összezsugorodtak. Következésképpen jelentős

mennYiségii olvadékvíz került a folyókba és a trwakba. s ez nyiZvánvalóan ha
talmas árvizekhez vezetett. Svédország átlagos hőmérséklete ekkoriban 2 és fél
Celsius-fokkal volt magasabb a jelenleginél, a vitágóceán szint je pedig (a nagy
jégtömegek elolvadása miatt) mintegy 2 méterrel állt magasabban a jelenlegi
nél. (Ez volt az egyik olyan fluktuáció időszaka, amelyről már röviden szól-

180



tunk.) A Nilus forrásvidékét rendkivül erőteljes trópusi esők érték és emiatt a
folyam árvizei kétszerte, háromszorta olyan arányúaTr. voltak, mint amilyenek
ma. I. e. 4000 táján a Második Vízesésnél a Nilus legalább 10, de valószínűleg

20 méterrel a jelenlegi szint fölött tetőzött az árvizek idején.

I. e. 3550 és 2950 között ugyan hűvösebb időjárási kllengések léptek {ől, de
ezek nem voltak olyan arányúak. hogy az egész Atlanti-periódus [eliegét meg
változtathatták volna. I. e. 2750 hőrül az Indus folyó völgyében is rendkívüli
méretű esőzésekre került sor. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy 
mínt fentebb utaltunk már rá -, a mezopotámiai Ur, Kish és Fara nevü tele
pülések környékén az i. e. harmadik és negyedik évezredben voltak nagy ár
vizek, tehát szintén az Atlanti-periódusban.

I. e. 2200 és 2050 között szárazság köszöntött be, amelyet azonban az úgy
nevezett Szub boreális-periódus középső fázisában, i. e. 2050 és 1500 között újabb
esős időszak követett. A száraz periódusban a világóceán színtje némiképpen le
csökkent, de amikor a szárazság egész Európában megszűnt, a vízszint újra
emelkedni kezdett. Ez viszont ezúttal is a párolgásí feliilet megnövekedését, ezen
keresztül pedig áradásokat előidéző esőzések kialakulását eredményezte.

A míntegy 11 ezer évvel ezelőtti Időponttól i. e. 1500-ig terjedő időszak

ban tehát négy olyan periódus is volt, amelyet (alkalmasint világszerte) igen
nagy esőzések és áradások jellemeztek.

Foglaljuk ezeket össze:
1). I. e. 9000 körül (Anau első benépesülésekor) ; 2). I. e. 6000 körül (Anau

második benépesülésekor) ; 3). I. e. 5200 és 2650 között (a Littorina- és Atlanti
időszakokban); 4). I. e. 2050 és 1500 között (a Szubboreális-periódus középső

fázisában) .
Anau harmadik benépesülése (i. e. 5200 és 5000 között), továbbá a Nílus

legnagyobb árvizes időszaka (i. e. 4000 körüli, végül az Indus-völgyi áradások
időszaka (i. e. 2700 körül) egyaránt a Littorina- és Atlanti-periódusokba esik,
akárcsak a mezopotámíaí áradások időszaka is. Alkalmasint ez lehetett a valódi
1'ízözönt magában foglaló periódus, mert elterjedése - (Igy látszik - igen
széles körű volt. Igaz azonban, hogy a csapadékos periódus, teljes hosszát il
letően, valamelyest több volt két és félezer évnél, de ezen belül nyilvánva
lóan kisebb ingadozások is lejátszódtak. Úgy tetszik, hogy az esőzések csúcs
pontja i. e. 4000 kŐTiil lépett fel, amikor a Nílus legnagyobb árvizeire· sor került.
Valószínűleg i. e. 4000 táján volt a valódi vízözön.

Föltevésünk egybehangzásban áll azzal a ténnyel, hogy Mezopotámiában már
i. e. 3400 körül ismert volt egy vízözön-legenda. Ez könnyen érthető, hiszen
"csupán" körülbelül hat évszázad választotta el ebben az időszakban a sumé
reket a nagy áradástól, tehát annak emléke még élénken élhetett a hagyomá
nyokban. Megfelel azonban a régi zsidó időszámításnak is, amelynek kezdete
több, mint hatezer hétszáz évvel ezelőtti időpontra datálódik, vagyis még a Noé
féle vízözön előtti időponttal kezdődik. Azaz a két ősrégi elbeszélés által emlitett
vízözön az i. e. 4700 és i. e: 3400 közötti 'időszakra tehető.

Felhasznált irodalom: I. Hédervári P.: Természeti jelenségek az ókori Palesztinában.

Vigllia, 1976 március. - 2. VItaliano, D. B. (Mrs.) : Legends on the Earth. Their Geolo

gtc Origins. Bloornírrgton és London, 1973. - 3. Lukács B.: A Sumér Királylista fantasz

tikus adatai és a valóság. Természet Világa, 1976 január. - 4. Tanner, W. ~'.: Levélbeli

közrések a szerzőhöz 1976. január 8-án és 28-án. - 5. Emiliani, C., stb.: Paleoclíma

tologtcal Analysis of Late Quaternary Cores... Science, 189 (1975. szeptember 26.) 
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DUDÁS KÁLMÁN

Egyik szerb írótársam nyaraló vendégei voltunk, tavaly júliusban, a Fekete
Hegyek országában. A fenyvesekkel övezett tengerszem, a Durmitor lábainál,
pihentetöbb a forró adriai nyárnál. A nem túlzottan civilizált környezet, a ma
gaslati levegő, a tó zödezüst tükrébe hajló havas ormok, a táj színjátéka va
lóban idegnyugtató. Fiam- kedvéért is nehezen váltam meg a Fekete tó varázsá
tól. A történelemért rajongó iskolás azonban regényesebbnek vélte a merénylő

Gavriló Princlp aszfaltba foglalt lábanyomát a Mil jecka partján, mint a ten
gerszem nyújtotta élményeket. a csónakázást, a fölfedező sétákat, barlangokat,
no meg a fenyves szélén nyársori sülő bárány szakszerű forgatását a zöldes
fényű délelőttökön.

Szarajevó török múltja lázba hozta; a fürdők, laktanyák. a Bas-csarsi, a
medressza, a dzsámik, a dokszatok rejtelme jobban lenyűgözte, mint at: utazás
a trebevicsi kötélpályán, a rohamosan épülő város látképe a magasból, az ide
gen turisták bábeli zsivajgása; és még a török ínyencségelméi is különbnek
tartotta az ötvösműhelyek keleti hangulatát. De amikor látta, hogy Harun al
Rasid és Seherezádé végképp nem lép elénk valamelyik sikátor török erkélye
alól, maga szólított fel további barangolásra, Elvittem hát kollegista diákkorom
tájaira. Jajcét, Boszniának ezt a füstopál gyöngyszépét látnia kell, amint a
vízesésele -fátylában lebeg a hajába tűzött középkori várral. Odafelé menet
Trávnikban, a volt konzulvárosban. Délkelet azt hiszem, legszebb motelie előtt

tart pihenőt a társaskocsi. A Lasva balpartján. A pihenő tartama, gondoltam,
elég is lesz, hogy átvigyem őt a fűzfasor lombrésein átderengö kollégium elé.
Az óriás platán alatt, lám, megvan még a török ötvös műhelye. Vajon hol le
het Leila, az ötvös rózsaszála, az egykori kamaszdiák igézője?

De amint a hídra lépek, megállít a kép: alig ösmerek rá iskolám épületére.
Csonka tornya - letépve, az óramű magasságában roncsoltan meredezik a
harangláb szerkezete. Alatta, az egybeépült templom ajtaján vaspántok. A fő

bejárat betapasztva. Az emeletsoron alig van ép ablaküveg: vakog a vako
latát hullatta hatalmas falsík. A rendház bejáratán tábla hirdeti a változást.
Kőzépfokú oktatási központ lett hát a majd százéves kollégrumból. A jobbszár
nyon pusztaság a volt játszóterek helyén. Az oldalsó diákbejáró beszögelve, A
háttérben elvadult a kert. Csak a fenyves a régi a Vilenica, a Tündérhegy al
ján. Gazban, derékig dudvában teng a volt gyümölcsös. A refektórium is. El
szorul a szfv. S amint a volt tenisz- és krtkettpúlyák fölött megállok, jobbra,
az erdő szélén nyomát sem látom a törpebob-pálya siklatójának. Fiam tanács
talanul mered rám. Még nem értheti, mi megy végbe most itt a kései láto
gatóban. Aki nem hisz a szemének. Sem a történelemnek. Pedig hallott már
iskolája sorsáról. Zágrabba szakadt bácskai sokác költőtársa mesélt róla. Egy
padban ültek, évekig, a hátsó emeletsor termeiben. Most azt sem mutathatom
meg a fiamnak, mínt a zenetermet. a játéktárat, a szertárakat sem. Nem hit
tem el, amit mondott. Volt tanáraink ma is a pedagógia művészeí a szemern
ben, mínt annak idején voltak. A közvélemény szerint sem viselkedtek úgy, a
felszabadító harcok éveiben, hogy ez legyen osztályrésze a rend házának. Meg
az övék, akikről csak annyit tudtunk, hogy a kollégium felszámolása után visz
szament ki-ki a saját hazájába. Bántatlanul. Mert ezt a nemzetközi társulatot
nem vádolhatta senki nacionalizmussal. Irótársaim, a szarajevói könyvkiadó ve
zetői és lapszerkesztők nyilatkoztak erről, elfogulatlanul, valahányszor volt ta
náraim felől érdeklődtem. Egyikükről. latintanáromról tudtam, hogy hittérítő

ként Indiába került. Leveleztünk is. Negyvenegy óta azonban róla sem tudok
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semmit. Játékokban örök vetélytársarn volt Sedej, a fiatal és bölcs páter, a
meghitt jóbarát. Egymaga is kötelezne, hogy vállaljam a többieket is, hiszen
jól ismertem őket; hálám sugalmazhatott, hogy ne tagadjam le, Iskolámat és
tanári karát, a személyi kultusz gyanakvó éveiben újra meg újra íratott ön
életrajzomban sem ...

Ez villan át bennem, számkivetettben. amikor hirtelen mégis megérint va
lami, a zárt ajtók és ablakok mögül, a régi légkörből . .. Ez volna számomra
az a bizonyos prousti sütemény? - tűnődöm; keserű gombóc - tiltakozik a
visszatévedt diák -, és mégis sütemény lehet, ize a régi hangulatokra réveszt
s egy későbbi vallomást idéz fel itt: a lélek egy s alig változhat már, mínt a
karácsonyi vakácíóra hazaérkező diáké, itt is csak így vallhat a korábbi él
mény, és ez az egyszerre felmerült egybevágóság hirtelen felbolydítja emlékeze
temben az itt töltött évek emlékeit, hangulatait. élményeit. Versélményeim
hangulatát is. Irogattam, titokban, e falak lelket formáló légkörében, latinta
nárom biztatására legkivált. Füzetlapokra. tankönyvek margójára, rajztömbök
hátlapjára írtam itt első verseimet. Tárgyuk is megéled emlékezetemben, a kö
zeg előhívó ereje kétségtelen. Igen ám. de hol vannak már azok a tankönyvek?
Kallódnak valahol. Egyre gyarapodó könyvtáram mélyrétegeí alatt. Egy vándor
lás volt azóta az életem! A tanulmányi évek után az örökös lakóhelyváltozta
tás, magiszteri éveim során, aztán a háború, majd a tanári, és szerkesztői sza
kasz, a hazát cseréltető kényszerűség, siralomház a személyí kultusz legmé
lyén, pesti hónaposszobak időszaka után, valóban képtelenség még gondolni ill
arra, hogy megtalálhatern kallódóimat.

Mindez ott merült fel emlékezetemben a kollégium volt bobpályája végiben.
S elhatároztam: megkeresem a szülőfalumban és Szabadkárt kallódó könyveim
közt egykori tankönyveimet. Asatásom valóban mélyrétegek alól hozta fel azt,
ami belőlük megmaradt: Egyházi művészet története, Pfeifer Apologetikája, két
rajztömb hátlapjára. a Kis Calvet, Jókai Csataképek, Mestrovíé-album, Latin-hor
vát nagyszótár, kőzettan, a helybéli patika Pharmacopoeája volt egy-egy lelőhelye
kollégiumbelí verseimnek.

A lelet anyágán alig változtattam. Tárgyukat ma is vállalom. Hangulatuk,
úgy érzem, maradéktalanul őrzi az akkorit, az egyszerít, A fogantatásukét. Né
hány fogalmat változtattam bennük, s itt-ott igazítottam csak a versidomon,
ha úgy éreztem, kevés beavatkozással is nyerhet a forma. Meg a gördülékeny
ség. A Vigilia egykori munkatársa, most, így ad át itt néhányat: talán más is
érdemesnek tarthatja egy induló költő dokumentum jellegű hagyatékaként.

Tis:zta dal

Szívem szántam: földem nincsen,
lelkem ásom: kertem síncsen 
vet is bele, ültet is,
abba is meg ebbe is.
magot, fát is eleget;
bőlcs lehet a gazdag Isten,
kerítést se tetetett,
így buzdítja kedvemet,
merthogy magja hamarkelő,

merthogy fája hamarnövő:

szívem-lelkem szeretet.

(1928)
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S:zent Ágoston könyve fölött

Jolánka húgom kicsi sírja mécses
homáfyban őrzi krizantémjeit ...
Rég visszavette őt - a föld fölényes.
De lelke él, s erőt érvényesít.
Megéled most is, e könyvből elébem, s:
"Igaz a szép, Agoston, amit írtál:
kicsinyek lelke játszik, angyalokkal
lovazgat s égi kardalt énekelve,
az ártatlanság szép jutalma szólal ..."

,De kínt nem enyhít énekem a sírnál:
ki életének angyalát temette,
sírangyal lett a gyászoló anyából 
nem vihet vissza angyalok karából,'

Trávnik, 1929 halottak napján.

A:z alá:zat dicsé,"ctc

.'l.nyám nevét víselő avilai szerü,
egyszerú a te bölcsességed:
türelmességed nyilván abban nyer hitelt,
hogy hívság, önzés sem kísérthet.

Hiú vagyok, önző, dacos; ingadozó
utamnak rossz egyengetője -
oszlasd el önhittségem; elvásik a jó

szándék minden öröme tőle.

Ha gyarlóságom eredendő. vállalom;
dacom csak kétséggel igázhat 
közelebb jutnom utadhoz is: irgalom
sziikséqlete már az alázat.

./ó megadással csak úgy építkezhetem,
ahogyan példázza türelmed:
alázatoddal telne engedelmesen:
újjá a lélek így születhet.

Trávnik, 1929

Iíarácsony estjén

Ki szállt örömök száncsengős szaván
nábobok földjén csodák felé, hívén, minden szegény
panasza, minden viskó sugárba öltözött
karácsonyfa lészen a ezeretet emberarcú tenyerén 
a kisfiúhoz, az ám, ma már alig van közöd.

Gazdagok fölé kispajtását szánta, a szegény Gyalog
Csicsa Pistit egyetlen szívbeli nagyúrnak -
ma tudja már: a Jászol fölé küldött Csillagot
nem egyként tükrözik - a szívek itt-ott bevakultak;
kifogyott a világ a csodákból, kihúlt a jóból,
rongyokban didereg a szeretet, jár az emberszív mezítláb,
- egykorí gyermek, aki voltál, örömtelen így hát
karácsony estjén kihúlt szavakkal dominózol.

Trávnik, 1930
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LÍRAI VALLOMÁS EGY VÁROSRÓL

(Prága)
írta BOZÚKY MARIA.

" o o o szeretik a városok, ha szeretik net o o o"

(Simone Weil Firenzéröl, 1937-ben)

Öregurak, öreg asszonyságok, szerény és megelégedett emberek, pontosan
számoló tejárusnők, franciául is beszélő kereskedők, jóindulatú gyógyszerészek,
könyvtáruk divatjamúlt kincseit apránkint eladogató, régi értelemben vett tu
dósok (és nem kutatók l), minden korbeli háziasszony, egyedül ritkán söröz
gető férjek, illedelemre nevelt ifjúság, másodállásban levő sekrestyések, haszon
talanságokkal lépést tartani nem kívánó, inkább a bevált stílusokat kedvelő

művészek és a sirályok városa. Már ebben a mondatban is benne van Prága
sajátos. jól nevelt csendje, melyet lakói olykor mégis iszonyatos lármának, dü
börgésnek, világ sarkaiból kiszakadó zajnak tartanak... A régi épületek, a Vi
tus földbeásott követtől, az Óváros földszint alá süllyedt pilléreiig, a Daliborka
és a Mihulka tornyok földbe gyökerezett lábától kezdve a Judit-híd egykori
boltíveiig, a terpeszkedő Montág- és sternberk-paloták vaskos árkádjaiig, e
lábak, pillérek, sarkok, kváderek, boltozatok, ívek, bélletek és bolthajtások, mínd,
mind a csendből táplálkoznak, mintha az sókból, foszforból, jótékony, követ
védő injekciókból állna. Évszázadok alatt a csendtől vastagodtak meg, mely
valamiképp belülről táplálja, duzzasztja a köveket, kifele bodorodik barokká,
ihletődik a múlton, emészti az emlékeket. Az idő csendes, finom rezgése oly
kor-olykor óhatatlanul levesz falairól egy-egy leheletnyit. A Pohorelecen még ott
ékeskednek a mandulaalakú freskók (144.), de a 143. sz. alatt már vitrinbe
kellett tenni az aranykoronás kis Madonnát, ugyancsak üveg alatt egy-egy Ma
donna a Karmelitskán, a Pohorelee 140. sz. alatt már csak elmosódott, must
szín foltj át találjuk az egykori freskónak s a gigászi Szent Míklóssal szem
ben" a sörgyáros Dientzenhofer-öccs házának falán már szemmel kivehetően

pereg lefele a nagy Mennybemenetel ...

Minden városnak el kell jutnia bizonyos végzetességig, mely beleivódik fa
laiba, meghatározza nemét, összezsugorírja benne az időt és a kiterjedés ha
tárait, esszenciálódík illatában. Prágában összezsugorodtak, kílazultak mozaik
kövei. Az oltárképeken ötvenszer, százszor, emelkedik a lebegő Krísztus sírja
fölé vagy az égbe, hull alá a keresztről, sújt el fölötte a világot kormányzó
Atyaisten kérlelhetetlen mozdulata. Az oltárképek sűrű, sötét olajszínébe be
lefeketedtek az égi alakok, a meg-megismétlődő Vizitációk Márlát és Annái, de
ragyog a csillagkoszorús kis Madonna a Marie pod Andelské kapucínus-temp
lomocskában, abból a korból, amikor legfrissebb modellül talán IL Rudolf lány
kái szolgálhattak, kecsesség és báj dolgában... Prága sűrű olaja, város- és
jelenség-mivoltának ez a vonása (melyík ? a máriás? a hűséges udvarnoki? a
nőies?) tehát belékövesedett, mint az üvegcse alján ott maradt, bódító olaj
csepp. Az ilyen olajcseppet nem lehet többé kirázni az üvegből. Vele együtt
kell eltenni és megőrizni... Mlada hercegnő ezeréves. szép fejének csak a
profilját mérí le a látogató, hirtelen, félénk pillantással, ha észreveszi az ál
tala alapított, múzeummá alakított Szent György-kolostor falába rejtett arany
koporsóban: elmondhatni, e Boleszláv-lány körül forgott az élet, kinek alapí
tásából ma elegáns Snack-bárra is futott, míg ó csendben, a falban - Mlada
körülbelül a második keresztény generáció neveltje lehetett cseh földön, sötétkék
kámzsáiában amolyan Szent Margit-féle, könnyed, minden szenvedést elviselő, sót
szenvedéssel adakozó, mert e korban mégis leginkább a krisztusí passió törte
meg, járta át, alázta meg a lelkeket, váltotta ki belőlük az élet megszentelésé
nek égő vágyát,

Ez a vágy, mint sistergő, harmatos tűz, futott el a szakrális művészetek

kívirágzásáig, Megcsillan a madonna-képeken a friss, ujjongó jáciritkék. mely
nek párja egyetlen más korabeli festészetben nincs. A firenzei, asienai iskoláé
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ehhez képest sötét, kesernyés kék: a Prágába mentett madonnáké édes. A sző

ke, szláv szépségnek tiszta, finom lisztjét gyúrták át, gömbölyítették ki Mária
arcává. "Bleu royal" is egyúttal ez a kék, IV. Károly cseh király ifjan elhalt
első felesége, Blanche de Valois is magával hozhatta, de ez már csak kombi
náció. Ez a jácint- vagy szarkalábkék cseh földön született, amadonnaképekkel
hajtott ki, a XIV-XV. században. Koronájukban kék zafírok, mint az azurit
szemcséi. Mosolyuk nyílt, szembenéző, szinte kihívó: míg a francia gótikus ma
donnák, Gyé-sur-Seine vagy Villeneuve pisze Madonnái ide-oda tekíntgetnek, de
ritkán a szemlélőre, addig a cseh Madonnák boldogsága nekünk szól, szegény
kis csodálóknak, kétkedő műkedvelőknek: nézzétek az én nagy prágai boldog
ságomat, nézzétek treboní, konopístéi, krumlovi eredetemet, rnely úgy szaladt
bennem össze, mint ezer ágból táplálkozó, hévízből összegyűlt patakocska. Én,
a cseh Mária, Krisztus-szülő, vérem, mosolyom kékjében az igaz Örökléttel ...

Az azálea és jácint (mínt Párizsban a rózsa, Drezdában az árvácska, ná
lunk a tulipán) léptéket kimérő dísze Prágának. Két sor tő jácint vezet be azon
a szakaszon a Havas Boldogasszony bejáratáig, melyen a huszita rombolás előtt a
templomtorony még állt. Elképzelhetetlenül nagy lehetett akkor, hiszen gótikus
templomnak így is megdöbbentő. szinte katedrálís-méretű, sudár, világos. Góti
kusságához sajátságosan keveredik a magas renaissance oltár. Mondhatni, min
den stílus kicsit átvesz a másikból. még egészen frissen, színte sután. Ez adja
e templombelső nyúlánkságát, S mert nevében viseli a "havat", mennyezetére
pingálták l606-ban a római Maria Maggiore megalapításának legendáját, mikor
is hóesésben rajzolódik ki e IV. századbeli szentély alapja és helye, Liberius
pápa álmában... Az egekig érő oltár, a Havas Boldogasszonyban, a földön álló
négyaranyruhás angyallal együtt, minden mértékben kiméri és elfedi az élő

tan taglejtését: képi gépezetet és emeleteket, kulisszákat emel. Hány és hány
oltár volt ilyen és maradt ilyennek! Emez iskolapéldája lehetne mindnek: ta
nítani lehetne rajta a liturgia bizonyos korban való megállapodásat és a szent
szorosságot, a Havas Boldogasszony után a 'I'yn-Mária, - ez a babonásan, kísér
tetiesen furcsa templom, egy nagy csillagász sírhelyével, - kisebbnek. "idő

sebbnek" néz ki, öregítik ébenfekete oltárai. De ha kívül újból körbejárom. ta
lán már százszor is hosszú évek óta, míndannyiszor szívembe nyílalnak a tetőíg

felhasadó, ezüstfeketébe játszó ablakai. Csodálatos, hogy nincs a prágai gótikus
ablakokban semmi megtévesztés. alig vannak benne tarka üvegek. - Mi lenne,
ha a Tyn sudár ablakaiba belekerültek volna Chartres darázsbarna. zsályalila
üvegjei. a pazar vérvőrösök? az onnan hozott zöldsk mézzel. szicilial sárgával
vegyesen? ... Elviselhetetlen gazdagság lenne. Ám Prága titka: valódisága (sze
rénysége). A "csak ennyi": azaz a legtöbb. - S mégis, Prágában minden arany
a helyén van: a kerek, allg a fejhez illesztett glórlákon (Loreta), Kristóf bot
ján (ugyanott), Keresztelő Szent János keresztjén (uo.), Szent József Iilíomán,
Nenornuki Szent János karingén, a Tízparancsolaton Loyolai Ignác kezében,
a jezsuita templom oromzatán... Az arany fontos ékessége ennek az alapfában
véve kereskedő városnak: arany a mustrákon, avason (8 strahovi Mária-temp
lom rácsán), az ezüstön, a dión. a vanoéka-n (karácsonyi kalács), a rózsaíü
zéren. él sörösooharak szélén ... Ásvány-ország: cseh földön bányászták (és bá
nvásszák) a selyem tollfátylas natrolitot. Pfíbrarnban a barvtot, ezen a földön
csiszolják ki a legszebb. orgonalila masvú achátokat és a kalcedont, itt a nvrítet,
melv olyan aranyos-zöld-lila. pernyevékony lemezeível. mint egy kész bizsu ...

- CS0da-e tehát szemkánráztató barakkja? az ünnepélyessége, mely sokáig részt
kért a mindennapi életben is? s malvet hihetőleg ünnepnek s nem acicomának
tartottak fenn. mehmek tehát marális értéke volt s nem csupán Jólét-mérfo
ka . " A hosszú, sípformá iú poharak színe. l400-ból. olyan. mint mikor áttúz
a nau a patak aranyos vizén, aranvnanocska a XIV. század zománcos üvezno
harain. mía három évszázaddal később -mái- dupla falú aranypoharakat készí
tenek. kvarcos üvezből, melyeken tompán, barnásari terül el a fény, mint nap
lementekor a Moldván.

Vajon mlért kellett ennek a városnak ennyi templom? A kérdés általános.
nemcsak Prágának szól. (S ezt a kérdést ma. sajnos, így tesszük fel: láttam
öt embert Velencében, a Santa Maria degli Scalziban s láttam f'ecseaő turis
tákat rnise alatt a párizsi Notre-Dame-ban. Míkor, meddiz s milyen céllal hasz
nálják a hivők a templomot, jó másfél évezred óta, s kik használják még? ..)
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Kongó üres a karmeliták sötét temploma a Karmelitskán, pedig itt áll a Prá
gai gyermek Jézus, gyöngyökkel beszórt, sötétvörös ruhácskában, valóban tün
dérien ..., az imazsámolyon kilencnyelvű könyörgéssel. Soha nem láttam egyet
len turistát sem, aki e nyelvek közül bármelyiken elimádkozott volna Prága
kedvencéhez egy fohászt.

A máltaiak egykori Mária-templomába már alig-alig ismerni a bejárást, mert
süllyedt is, bent áll az udvaron. Vaksin, bizalmatlan-fennkölten pislog kifele,
az utcára. Senki. - Skréta, ,a prágaiak Velasqueze, ide is festett két oltárké
pet. A fekete kámzsába öltözött augusztinusok történetének ismét dagályos je
lenetei a kíválóari karbantartott Szent Tamás-templom fehérstukkós mennyeze
tén (Reiner) ... De itt van egy Fájdalmak Embere: Krisztus szomorú, kicsiny,
elgyötört képmása. Ezt nem lehet elfelejteni. Körülötte hervadt ibolyacsokrok,
szírmát hullató, korai aranyeső ... Nem, az arcot nem lehet elfelejteni. A vi
lág Koldusa ez a Krisztus. Hozzá hasonló f'aragások a középkorból, a Szent
György-múzeum folyosóirt. 0, ez a furcsa, misztikus cseh realizmus: oktávokkal
mélyebben borzongtat. mint a német meaterek Iaragványaí. Ezekben a fej ek
ben nincs semmi enyhítő szépség: kínlódás az egész, borzasztó kudarc, a ma
gára öltött csúfondárosság, gúny. Krísztus leköpdösött, sötétkék hajkoszorúján
ujjnyi hosszú tövisek, és sötétkék vércseppek a homlokán. A templom. azonban
üres, míg a vele egyidőben alapított söröző, természetesen, zsúfolt. Nos, talán
a diadalmas Szent Miklós-templomban?.. Csodálatosan hat ez az épületko
losszus, különösen a sternherk-palota árkádjai alól, a Tomásska utca sarkán,
ahol már kicsit lejt. Ha nem tévedek, a római Santa Croce in Gerusalemmére
emlékeztet. A dientzenhoferi barokk rómaias, ezért is ismerős, meghitt, téved
hetetlen. Áhítatunk felnevelője. Ha belépünk, egyszerre légiessé válnak
Platzer kétméteres szobraí, mintha szappanhabból volnának... És alig emeli
fei valaki is a fejét a lanternáig. hogy körbeforduljon vele a rózsaszín freskók
kal díszített kupola. Pedig megérdemélné. Áhítat? Hogyan kapaszkodjék, kúsz
szék, mellékoltártól mellékoltártg, öt perc alatt, esetleg egy végtelennek tűnő

félórán keresztül, zaklatott, és próbára tett hitünk vagy életünk egy-egy sikerült
gondolata, mely ideillenék? Visszavágják a márványfalak, a történelmi csil
logás ...

A fehérhegyi emléktemplomocska barokk kerengőjének boltozatain negyven
hét felpingált Mária-kegyhely (a XVIII. század elejéről), Csensztochovától Maria
Zellig, Regensburgtól Prágáig. Tündéri kicsiny tájak, átfut a dombokon az ősz

pírja, sóhajtanak a megtépett. aranyos fák; minden jeleneten egy-egy merev,
fájdalmas, népies Madonna vagy Pieta a felhők fölött, nemsokára retusálják
őket, ha még lehet. Élő múzeum-girland ez a körbefutó folyosó, az egykori
Habsburg-birodalom Mária-térképe. Sajnos, Magyarországról nem került ide
Celldömölk vagy Máriapócs... A Hvezda felől ibolyaillatot hoz a szél, meniünk
át Brevnovba: innen indult ki Svatv Vojtéch, a mi Szerit Adalbertünk. Törté
netében egy darab Európa: német várban születik, Prága püspöke, megkereszteli
a magyar herceget, Vajkot, Rómában eszi az önkéntes száműzetés, a kolostori
élet sovány kenyerét, lengyel földön hal mártírhalált. Közel ezer évvel ezelőtt

megjárja ennek a viharos. vérrel öntözött földdarabnak minden tövises, kanyar
gós útját... Itt, Brevnovban gyönyörű román apszis körfala lent a mélyben,
a túláradó gazdagon megrajzolt Dientzenhofer-templom (1708-1715) kórusa
alatt. .. Áprilisban a katedrálisban a celebráns magasra emeli- a szent erek
lyét, Vojtéch koponyáját s áldást oszt vele: hátul hatalmas lék tátong a remek
művű koponyán, villogó aranykapcsok tartják össze.

Eljátszotta a Loreia kis harangjátékát: öt óra. A petfini diófák alatt rövid
árnyak jelennek meg, ugyanott, mint hét-nyolcszáz év óta ("s mel1yel nem
tudtam soha betelni: tág tájak képét a peti'ini utakon" - így Nezval). A Po
hofelec sarkán az öregúr, még nyitva tartja souvenir-boltját, hanglemezritka
ságait úgy engedi át akár a szemmel való gyönyörködésre is, mintha egy-egy
ékszert adna mutatóba: Rejcha-ékszert (Párizsban halt meg), Ryba-ékszert (fa
lusi kántor volt), Veivanovskyt. Nincs még egy évszázad egy népmuzsikájá
ban, melyben ilyen összeforrt, kiteljesedett, összetartó ujjongás lenne, mínt a
XVII-XVIII. századi cseh barokk zenében.

Tiszta-hűvös rezonanciával dobják vissza a márványfalak a hangokat, a
templomok mind-mind felerősítő komplexumok, lelket is felerősítő hang-hátte-
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rek, tisztásai az elfátyolosodó pianisszimóknak és kupola-esztrádái a crescen
dóknak. .. A Szent Jakab-templom puttókkal dekorált, freskókkal tarkított ba
rokkján még áttetszik négy és félévszázados gótikus múltja; ez a templom meny
nyeivé szűri át a zene hangjait, érzékeny a hegedűkre, a szopránra, a villogásra,
míg a katedrálisban mínden kibővül, sokszorossá. monumeutálissá válik. nincs
se vége, se hossza... S a népének Lhotkában, a kapucinusok templomában, a
dejvicei Szent Vencelben, a Szerit Keresztben a Pi'ikopyn, a Tynben húsvétkor.
a karmeliták csöppnyi templomában: könyörgés! És a Szent Vencelben (VrSD
vice) az építészet: hármas tagolással egymás fölé ugró, kopár falaival olyan,
mínt valami monumentális, világos, egyiptomi templom, J. Goőar híres műve,

egyidőben készült Gropíus, Le Corbusier modern kísérleteivel. - S a gyón
tatás a Karlóban, a csillag alakú főhajóban, amikor bezárul az ajtó a temp
lomba épített meredek Kálvária és Golgota mögött, S minél szűkebbre, nép
telenebbre zsugorodik a templom-világ, mínél jobban magunkra maradunk, an
nál jobban előugranak a nagy problémák, annál védtelenebb lesz a lélek ...

Lhotkában a legérdekesebb értelmezésű Stáció (K. Stádnik műve, 1975-76),
Krisztus nélkül... Hogyan viszik át az emberek e jelenetekbe, hogyan élik
meg Krisztust: Jeanne d'Arc a reimsi katedrális előtt, egy anya halott gyer
mekével (Pieta), Kolbe atya a koncentrációs tábor szöges dr6tja mögött, kié
gett házból menekülők: mínd megannyi stáció. Színes, hamufekete, elperzselt
vörös hátterek fehér figurákkal (polyeszterből), végül egy csodálatos, lengő ka
rú Megfeszített (Zadkine!) s a feltámadt Krisztus lebegő, csontfehér, óriás alak
ja. .. Stádnik Spaniel-tanítvány volt, aki a katedrális bronzajtajának jeleneteit
készítette. Ugyanaz a kétszintes kompozíció-megoldás nála, a tanítványnál. ki
nőtt kereteiből, fellazult, belépett a világesemények hömpölygő áradatába.

S az események összefüggése! Firenzében, a Signoría udvarának belső fa
lán Vasari freskó ja, reszketeg, lepergő kékekben: a "Regio dí Bohemia", Prá
ga, a Vitus-katedrális csonka, hatalmas tömbjével : l. Ferenc Medici-nagyher
ceg feleségének, Ausztriai Johannának tiszteletére került oda, hazai üdvözlet
ként, - míg kb. két- és egynegyedszázad évvel később, a fehérhegyi Habsburg
győzelem emlékére, egy mantovai képecske került fel a Mária-kegyhelyek töm
kelegébe; mindkettőről permetezik az időmarta hűvösség, a kékes, savas malter ...
Am fe1frissítették a mitológiaí jelenetek dérlepte sgrafíttóit a Martinic-palotán,
a Hradzsin terecskéjén, íme, a Zermatt orma, íme, az umbriai szőlők, íme, Sám
son és Herkules ... Az "Minuty"-ház, az Óvárosban. némán rázza le magáról
sgratittóínak fekete pernyéit: ezek voltak a legszebb sgratíttók. A jelenetek
álmásuItak lassan külön-külön szürrealista kompozíciókká, mintha csak Magrtt
te álmodta volna őket oda... Megindult a versengés az elmúlásban egymás
közt: mert vannak az életnek s változásainak szükségszerűnek mondott pillanatai.

... Tehát nem gondolkozní egy percig sem: a csend mellett döntök, ülök,
ülök a tfeboní Golgota előtt (ismét a Szent György-műzeumban). Taktusvétel
Riemenschneider Golgotáít megelőzőleg, bonyolult metrumban.

1911. augusztus IS-án Claudel ezt írta Gide-nek: "A sötét és mocskos novem
ber nem a legkedvezőbb hónap, hogy megismerje Prágát. Inkább a [anuárt
ajánlanám, az míndíg tiszta és napfényes" (?). A Vinohrady-negyedet egyenesen
a. párizsi Montmartre-hoz hasonlította. Itt még nem állt akkor Vinohrady leg
különösebb temploma, akostel Srdce Jezisova (Jézus Szíve-templom), ami hu
szonnyolcban épült fel Pleénik tervei szerínt, amikor több szlovén származású
művész dolgozott Prágában. A Iegrídegebb, legkülönösebb szecesszió, megkésve.
Tornyán jókora, gyári órának is beillő óra. Öröklét - funkcionalizmus? .. Bent,
a főoltártól jobbra-balra hatalmas réztubus örökmécstartók. félelmetesen szigorú
angyalok. Úgy érzem, ez a templom idővel vonzani fog belülről. Minden leegy
szerűsödött benne. Letett rninden magyarázatról. "Kiüresítette magát". Ezt a
gondolatot is Simone Weil mondta ki talán először ...

Mikor ezúttal Prágába érkeztem, kis fehér napernyőjű fák virágoztak. S
mikor elmentem, füstrózsaszínűvé fonnyadtak, mint míkor nem csuknak össze
egészen jól ilyen kis napernyőt... "Nagy hajónak látom őt - vallotta Nezval
Prágáról -, melynek a Hradzsín az árbóca" ("Mivé varázsolja a déli verőfény

Prágát" című versében) s hozzátette: "Egy más világból látszottál jönni, tííkröt
tartva a képzelet elé".
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BIRKÁS ENDRE REGÉNYTÖREDÉKE

"PITEVX MONUMENT"?
Pár oldalnyi feljegyzés Birkás Endre hagyatékából. - ennyi, ami egy ter

vezett magyar regényből ránkmaradt. Futtában lefirkantott, nem kiadásra szánt
magánjegyzetek. Nehéz mást gondolni az első pillantásra, mint azt, hogy mín
denképpen sírnivaló kis emlékmű. De ha jobban megnézzük, vagyis azzal az
áhítattal és fenntartás nélküli odaadással, ahogyan csak a gyerekek tudnak
olvasni, hamar jelképessé tágul, rejtélyes közleménnyé.

A gyerek készpénznek veszi a Ititalált történetet, valóságnak a regényt. Nem
csacsíságból, hanem bölcsességből. Amit igazi írótól olvas, egész élete valóságá
nak vasbetonnál szilárdabb alkatrésze lesz. A költészet a tér-idő-anyag való
ságot mímelő modelljénél hívebb, intenzívebb, tartósabb valóság-összetevőket

nyújt neki. Bírkás Endre a nagyon kevés prózaírónk közül való, akiknek ezt
a gyermek-olvasói áhitatot hiteleznünk lehet.

Hogy hová tud nőni a jelképpé váló kicsiny emlékmű, azt a zsámbéki temp
lomunk romjai mutatják. Romjai? Olyan kevés maradt meg belőle, hogy még
ez a többesszám, vagy a rom-templom elnevezés is nagyzolásnak hat. Néhány
kő, imitt-amott összetapasztva, üresség, egy ég felé nyúló mozdulatnak is csu
pán a gondolata, kísértete, - 'rozsdás drótkerítés-féle, talígaút, kapirgáló tyú
kok, kis emlékmű, a második világháború utáni. egy sovány kecske, gaz, te
hénlepény, fűcsomók, jóleső elhagyatottság. Mégis, ahogy a vak, siralmas csonk,
az alkonyati égre rajzolódó üres halálfej-torzó eléd emelkedik, összeszorul az
a fásult szíved. A feleséged, ahogy meglátta, döbbenten kezdte mondani rög
tön: "Hulló angyal. Tört szív, Örült lélek. Vert hadak, vagy vakmerő remé
nyek. .. ?" - mert az indulat pontosan és logikusan asszociál: Zsámbék nem
csak egy nép történetének, hanem Vörösmarty verséhez hasonlóan, az egyete
mes emberi sorsnak is csodálatos szimbóluma.

A vén cigánnyal éppen egyidőben. talán egy évre rá, írta Baudelaire A
Helyrehozhatatlan című versét:

L'irréparable ronge avec sa dent maudite
Notre ame, piteux monument.

A szánandó alkotás, a siralmas emlékmű, _. melyet a Helyrehozhatatlan, az
átkozott Jóvátehetetlen mar, rág, tép, - a modern irodalomban, a lelkünk. Már
is benne járunk Birkás regényírói világában. így fejezi be Baudelaire a versét:

J'ai vu parfois au fond d'un théatre banaI
Un éire, qui n'était que lumiere, or et qaze,

Terrasser t'énorme Satan;
Mais mon coeur, que jamais ne visite l'extase,

Est un théatre ou l'on attend
Toujours, toujours en vain, l'Étre aux ailes de gaze!*

így várják Godot-t Samuel Beckettnél - "hasztalan, örökké hasztalan",
s így tagadja meg Birkás a "banális színjáték" hamisságát, kimondatlan vára
kozással, extázist nem ismerő szívvel. Vagy helyesebben, minden extázist fenn
tartással, éles gyanakvással fogadó szívvel. A klasszikus irodalom, a görög tra
gédia. komédia kelléktára használhatatlanná vált, üressé, akár a bulvársajtó há
rom-öthasábos címszalagjai ; tényleges élményanyagunkhoz semmi közük. Kirá-

• Láttam olykor egy-egy banális színpadon
Egy csupa fény, arany s tüll Lényt, ki leigázta

A Sátánt, a hatalmasat ;
De szívembe sosem lép a mámor csodája:

Oly színpad ez, mely várja, csak
Várja egyre a tüllszárnyas Lényt, de hiába!

(Rónay Györg1l fordítása)
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lyok, méltóságteljes uralkodók fennkölt bukását nem érezzük sem megrendítőnek,

sem megtisztítónak. Birkás Endre világában a halál nem tragikus, sem az, hogy
mílyen rövid az élet, - inkább az a terhes, a kellemetlen, hogy milyen hosszú.
"Mondd, meddig kell még élni?" - kérdi.

Bátorság az őszinteséghez, szembenézés a míndennapí életünk szánalmas kis
szerűségével, kísszabásúságával, méltóság nélküli vereségeínkkel, lelkünk kopár el
hagyatottságával : a modern irodalomnak ez az alapérzése. Elaubert-től Mándy
Ivánlg, - az "elidegenedés" újsütetű divat-irományait nem számítva ide, - ez
tés ti Bit'kást egyik legmodernebb és leljeredetibb írónkká.

Eredetiséget és egyben a rangját írásának kivételes hitelességi foka szabja
meg. A műalkotás szükségképpen nem természetes valami. Mínt nyelvünk szé
pen jelzi, ami mű, az nem valódi, a műláb, műanyag, műmárvány nem ter
mészetes, hanem fabrikált, csinálmány, utánzat. Az irodalmi műnek szüksége
van egy hangra, stílusra, az írónak egy pózra, felöltött tartásra, A legjobb stí
lus, mondta Karinthy, a semmilyen stílus, -- a legjobb póz a természetesség,
a semmilyen póz. A minden póz, mínden stílus már-már teljes elvetésében Bir
kás, úgy hiszem, egyedülálló. Ha hozzávesszük, hogy ráadásul - akarva vagy
nem akarva - a legkonzervatívabb epikai építőkövekből. közmegegyezéses tör
ténet-szálakból, konvencionális jelentésű cselekmény-elemekből tudja létrehozni a
mindettől teljesen idegen, modern emocionális bátorságú, Iét-érzésében "nem
euklideszi" világát, talán közelebb jutunk Birkás egyik titkának a megfejtéséhez.

A vizek ura színopszísát elolvasva a legnyájasabb olvasó is elhül. gondolom.
Hogy lehet valakinek kedve ezt a regényt megírni? És kinek lesz kedve elol
vasni? Aztán, a megkezdett adatgyűjtés két céduláján, a mcsteremberi munka,
a valamihez való értés öröme a "tömbszelence", "tömítés" korai ismételgetésével
máris kezd megcsappanní, a megtalált boldog munkakör kudarcba fullad. A be
tegség jó hangzású orvosi műszavaí, egyre fenyegetőbbé válva ereszkednek alá,
fojtogató testközelbe. A temetés szövegfoszlánya, a regény szövetrnintája hibát
lan Bírkás-anyag. Ez már rejtélyes közlernény.

A kivehető történet-szálak suta kedvetlensége, végsőkig leegyszerűsített jel
zései, a maguk megszerkesztettségében, nem zavadák az író meg-nem-szerkesz
tett hűvös, teljesen tiszta hangját. Keserű torokból, cifrázatlanuI, soha nem szé
pítve és soha nem csúfítva, egy valódi hang szél hozzánk a reménytelenség bá
torságával, ráadásul se nem csüggedten, se nem elszontyolodva, hanem tele rej
tett erővel. A legkiválóbb költő és író barátaim, akik szükségszerűen, a saját
erős alkotói világukba bezártan. egymás műveíhez csak bizonyos fokig tud
nak közelední, mindnyájan fenntartás nélküli hívei és olvasói Birkás könyvei
nek. Még ha nem szeretik a témáit, anyagát, ahogy Vas István megvallotta:
akkor sem tudják letenni, félretenni, amit írt. Talán azért, mert az ember
szornjúhozik, és ez a hűvös, egyszerű hang sohasem hazudik abban. amit érez:
iható víz, tiszta, kövek közül, kopár szíklából fakadó forrásvíz. És kemény viz:
a szappant nem oldja, mosásra, mosakodásra, a valóság mosdatására nem al
kalmas: mert tele van láthatatlan, foghatatlan ásványok titokzatos jóízével.

A VIZEK URA

(1) Szinopszis

A regény hőse, egy nagyvállalat köztiszteletben álló, sokszorosan kitüntetett
főmérnöke, becsült közgazdasági író pályája delelőjén, ötvenéves korában rá
döbben élete értelmetlenségére, csődjére. Környezete idegősszeomlást sejt, igaz
gatója és felesége pihenni akarja küldeni, de csakhamar belátják, hogy az már
nem segíthet. A hős szívesen vállalja a szerepet, belemegy a játékba, pedig
tudja, hogy nincs különösebb baja az idegeivel, csupán megcsömörlött a köz
élettől, a számoktól, értekezletektől és felelősségtől, de otthoni környezetétől is,
feleségétől és az ő világától is. Van egy régi hobija, szenvedélyesen szeret a
maga szórakoztatására elromlott vízcsapokat. W. C. tartályokat. eldugult moso-
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gató-Iefolyókat [avítgatní, elhatározza, hogy hátralevő életében ennek a szen
vedélyének fog élni. Sikerül az orvosokat félrevezetni, lcszázalékolják, mehet
nyugdíjba.

A környéken, ahol laknak, hamarosan híre megy, hogy van itt egy kissé
hibbant alak, aki kítűnően ért a vízvezetékszereléshez, egyre-másra hívják, ad
nak munkát neki. Közben szakít baráti körével is, overallban. szerelőládájával

a hátán járja a környékbeli házakat, ami eddig nem volt szokása, vasárnapon
kint szorgalmasan meccseket látogat, munka után eljár inni a környékbeli kis
íparosokkal, szerelőkkel, házrnesterekkel. Nem züllik el, csak új életet kezdett,
egy számára boldogabb életet.

Közben, ahogy új élete alakul, felvonulnak a regény lapjain a múlt árnyai,
házassága, feleségének családja. mint fiatal közjegyzőnek pályája kerékbetörése.
a nehéz évek, majd szívós próbálkozásaí, hogy gyökeret eresszen az új világban
- mindez megfejtéséül annak, hogy miért hasonlott meg önmagával, míért
kezdte újra életét, s miért akart leszámolni míndazzal, ami a múltat idézi, mínd
a közelmúltat, mínd a távolabbit, s mindkettőnek vonzásait.

A regény felesége alattomos betegségével. majd tragikus halálával fe;ezód
ne be. Ahogy romlik felesége egészségi állapota, úgy ábrándul ki groteszk ho
bijából, s felesége temetésekor már úgy emlékszik vissza a vízvezetékszerelgetés
sei eltöltött három évre, mínt egy rossz, lidérces álomra.

(2) Megkezdett jegyzetek

Csapbőrözés. gumizás "A tömbszelence nincs tömítve"
Valaki megrántotta öblítésnél
Kiesett a ventil vezető/súly vezetőszára Kiugrott a
szelepülésből.

"golyófogó, svédfogó. blítzfogő

harapófó is, kender, gumi, "kikopott a szeleptányér
s ezért kúpgurnit kellett elhelyezni". "Kicseréltem
a törnítést", "A tömbszelence felül folyni újra kellett
tömíteni (kender, faggyú) A tömítőgyűrűt •
újjal kellett pótolni

Iymphogranulomadozís
Hodkin - kór

fáradt, láz, elmúlik a láz, esetleg fogy
nyirokcsomómegnagyobbodás - noha kivetetik

vita, hogy vírusos vagy daganatos
enyhe sárgaság bőrviszketés a végén
vas- májinjekció, környezet (

egyetemi tanár észreveszi a vágást
röntgenbesugárzás, musarnetrogén - intravénásan
+ vérátömlesztés

(3) Női sirásók

A föld agyonázott volt, meg agyagos is, a sírásóknak alaposan meg kellett
dolgozniuk, amíg behantolták a sírt. Szürke ég borult a temetőre. Eszébejutott
anyja, akit 1951-ben temettek Kaposvárott s női sírásók Iöldelték el. Női sír
ásók, Aztán más temetői emlékek jutottak eszébe, bátyja, akit 1944 őszén kí
sértek el utolsó útjára. Valamikor novemberben lehetett. A várost közelítő

szovjet ágyúk tompa moraja már idehallatszott. Egy hete hozták haza a bátyját
a frontról. Nem lehetett már megmenteni. Ott álltak mellette a szüleí, a ro
konság, barátok. Jólöltözötten, szomorúan. Akárcsak most, S most is november
van. .. Aztán még egy ide húzó emlék jutott eszébe. Olga, a húga. Tíz éves
korában vitte el a difteritisz. Ö is itt fekszik. Valahol, Nem látta a sírját, ami
óta eltemették. Nem járt Kaposvárott se, - míóta meghalt az anyja, nem járt
Kaposvárott. Kevés a kapcsolata a halottakkal. Az élőkkel se sok.
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A pap sokáig beszélt. üres, kopott szavak. S közben neki csurognak a köny
nyeí, Ieltartózhatatlanul. Nedves az arca, s áll egyedül a sír szélén. Bizonyára
nézik, s meghatódottan veszik tudomásul, hogy potyognak a könnyei. De. mín
den temetésen sír. Két hete ZöJdnerén is sírt, pedig ó csak egy kis gépírónő

volt. Űt Rákoskeresztúron temették el a zsidótemetőben.

Nóra intézhette el ezt is. Hogy a pap ilyen sukáig beszél. Rávall ez is. Van
egy kirúgott szerzetes unokaöccse. :f:rti akkor.

Aztán befejeződött. Megtörölte szemét, Most már mínden rendben van. Oda
jöttek hozzá a kondoleálók. Megölelték. arcát megcsókolták, megszorították a
kezét. Fáradt volt. Hirtelen ólmos súllyal nehezedett rá Niki elvesztése. Menv
nyire nem illett rá ez a hülye becenév. Veronikából lett Niki. Nemrég az is kide
rült, amit egyikük sem tudott - a Niki tulajdonképpen kutyanév. Ettől azon
ban a név, furcsa módon, tulajdonképpen elviselhetőbb lett. De ez már ké-
sőn volt. .

Aztán osz1adozni kezdtek az emberek. Ott állt mellette nővére és öccse
családja, meg mögöttük apja. Elköszönt tőlük, meg kellett volna hívnia őket

hozzájuk - hozzája. Nővérét se látta két éve, - öccsével véletlenül egy hete
autóbuszón találkozott. Az utóbbi években Niki betegsége, no meg - Nóra,
minden szabad idejét igénybe vette.

SIMÁNDI ÁGNES VERSEI

Templom
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Csend ékelődött

orgonasípjai közé
- a hallgatás hosszú
ereszeit betemették
az emlékek
rendetlen varázsai

Ó ha játszani tudnánk
újra és a megkezdett
miséket nem a közöny
néma figyelése
töltené be vasárnaponként!

zizzenő lapjaival
feltépetlenül heverő

könyv alól szeretném
kihúzni e csipkéberohadt
terítőt - a tisztelet
elfajult lobogóját!

és odahajítani némaságtok elé:
nem volt még elég?
ez a századok gyümölcse?!
befagyott kehely és
morzsátlan paténa?!

ki meri közületek
azt mondani:
nem ő a bűnös ...?!

miko1' montUa Jézus

hogy kacatokkal teli

áhitatot kíván?

mikor kérle Jézus

hogy hamisan csörögve lépj

tel közelébe?

nem téged is hívott Jézus

egyedül - fegyvertelen?

kinn a téren hajnalodik ...

reggelre gyermeknép

viháncol sárga homok

szikrázó szemcséiben

hí~'d őket kitárt kapuiddal!

hogy felverjék éktelen

dűbörgéssel köveidet!

hívd őket magadhoz!

szívd kiszáradt pórusaidba

a nevetést!

mert akkor majd újra zeng orgonád

villog a lelkek

acéltűhegyein

kiáradt folyód

áradó bősége.



MorIdatok

el nyugszik B enned
a na pon - amit
nem ismer senki -

Ősze A ndrás:

A tel je sség felé (bron z)

TaMlkm~ásoh
SíK SÁN DOH EMLÉKÉHE

1. Nekem is vallott
- tél volt, fehér terítésú
misére vá r t a völgy
ágak nézték a rezzenésteler.
eget

r eggelre jégerdővé vá l t
a tá j - szere lem v i r ágzot t
szerte a napszikráztatta
havon

igen - nekem is val lo t t
a Mátra
n ek em is f el zsongott fojtott
hangja

és láttalak feljönni
az úton - sápadt arcodat
a fe n.yők f el é fordítva
hallgattatok - te
és a M átra.

2. m ár nincsenek 1·áncok
a t enyer én
minden v onal
az áradatb a ömlö tt

a követ n ézi
a saj át k övét
f el vésett j ele i t
csak ő ismer i

aj kai közü l m ég most ís
magva k per egn ek
csendbe domborított
arc sápad
a la pokon át

kö zelítünk egymás f el é

Jövelldölés

A félelem torkából
kiáltott szó
f ogak /wccanásán
megérett döntése

és a várakozás végső

köviileteit f elismerik
a Bölcsek .

Egy folyosó. M egszám l ál hatatlan
ajtók összessége. Csak egyik be
nyi thatsz. Ne csapongj
riadt m adár ként. N ézz
körül. Figyelj
belülre.
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EMLÉKEZÉSEK (9)

trta SZILI LEONTIN

Az öreg Verdi egyike volt Tímár József utolsó rádíószerepeínek, A szerepét
nem olvasta fel, mint az szokásos volt; csak időnként nézett bele, - megját
szotta. Míntha valóban tenyerébe fogta volna az öreg Ninától kedves Sant>
Agathájáról hozott őszi lombot. "A lugas melletti juharfáról hoztad, igaz-e, Nina?
És a diót is: legkedvesebb fámról, a tó partján. Adj egyet a kezembe... No
nézd, rnekkora diól Széles e világon nem terem olyan nagy, egészséges dió,
mint Sant' Agathán." És amikor az öreg Nina a hazatérést sürgeti, mert hiány
zik a gazda, - lehet-e elfelejteni a hangját: "Visszatérek én, Nina, hama
rosan. " De nézd csak ezt a diót, elfelejtetted kifejteni a burkából... Am
szétrepesztí önmagától is; megérett már arra, hogy kiszálljon belőle. Túlérett
dió ez már, Nina, szárad belőle az életnedv... Jövök én, Nina légy még egr
kis türelemmel. Tudod: a végszót várom, Csakhogy a jelenéshez nem én írom
már a zenét ..." Tímár mélyen átélte a szerepet, ezzel is az élettől búcsúzott,
akárcsak az "űgynökkel". A nehéz évek és az alattomos kór befejezéshez kö
zeledő roncsoló munkája pusztító nyomokat vésett már erre a mindent kife
jezni tudó érzékeny művészarcra. Szünetben mel1ém telepedett, Werfel Verdi
jéról beszélgettünk, hosszú terméketlen korszakáról. "Pedig őt hagyták, dolgoz
hatott volna a kedvére, - dehát ilyen az élet. S nehéz eldönteni, melyik a
fájdalmasabb: aki dolgozhat, de kiapadt, vagy aki hallgatásra kényszerült, köz
ben pedig majd szétfeszítík a beléje rekesztett szavak? .." Hosszan eltűnődött.

"Oszintén mondhatom, kedvemre való ez a hangulat: a szembenézés az elírarn
lott élettel és a közelgő halállal. Mennyi van még hátra Verdi életéből a tör
ténés idején?" "Életének utolsó előtti esztendejében játszódik a hangjáték" "Igyek
szem vállalni rámosztott sorsának minden terhét, bár igyekeznem sem kell, már
első olvasásra a sajátoménak éreztem. Gondolom, nemcsak a színésznek, az író
nak is élnie kell a rnúfaját, mert hu nem így volna, akkor nem lenne rnon
danivalója. csupán tecscgne róla. Örülök, hogy nem fecsegnem kell, hanem tel
jes egészében élhetem ennek a sok kudarcot és sok sikert megért nagy mű

vész visszanézésének fájó örömeit... Mert visszanézni a boldogságra is fájdal
mas - igaz? -, hát még a soha nem szűnő fájdalmakra ... Ugye, ez itt a fő

mondanivaló?"
Boldog vagyok, hogy magnószalagon őrizhetem "teljes lélekkel" átélt sze

repformálását, és talán még ennél is becsesebb önvallomását, Mert én annak
éreztem, amit mondott, hiszem, hogy az volt.

Uray Tivadar a megöregedett, kegyelmes Goethét személyesitette meg Tho
mas Mann Lotte Weimarban círnű regényéből írt rádiójátékomban. Egyénisége
egyik legkifejezőbb szerepenek nevezte Goethe alakját, s bizonyára ennek kö
szönhettem olyannyira sikeres alakítását. Adaptálásom tíz ismétlést ért el, ami
a rádiójátékok történetében eléggé szokatlan. Akkor már nagyon beteg volt,
még kevesebb ideje volt hátra, mínt Tímárnak Verdi felejthetet'en életrekel
tése után. A felvételt kétszer is abba kellett hagyni, mert szerepmondás köz
ben elszédült, mégis annyira felvillanyozta a feladat, hogy kívánságára meg
kellett ismételni azt a jelenetet, amelyet nem tartott eléggé tökéletesnek. Már
az olvasópróbán haragudott, hogyamegszabott időkeret következtében húzni
kellett Goethe monológjaiból. A lélekben - sőt a gerbermühleí Willemer idill
óta testben is - megújhodott. méltóságteljesen ironikus kegyelmes költőfeje

delem figurájával annyira azonosult, hogy többször is kifejezte "most már mín
denképpen reménytelen" vágyát: ,,0, ha színpadon alakíthatnám az öreg
Goethét; ez volna az igazán kedvemre való színészí feladat!" A regénynek 
és így természetesen a rádiójátéknak is - koronája a hol éles pengeként villa
nó, hol filozofikus lírába olvadó költői szépségű búcsú-párbeszéd, mely valóság
gal elbűvölte, mínt mindenkit, aki szerelmese az irodalomnak. Elmeséltem ne
ki, milyen bensőséges elragadtatást érzett a regény dialógusát olvasva Bruno
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Walter, aki e végső és befejező sejtelmes együttlétet "záróéneknek" nevezte, a
benne lappangó és lebegő nemes muzsika miatt, amiből talán keletkezett, ami
kor ezt az álmot - mint a leáldozó nap szép sugarát - szavakba öntötte
Thomas Mann. Láthatólag felizgatta a közlésem, mert szinte felindultan ismé
telte: "Igen, igen, így lehet igaz: sejtelmés záróének .. , a leáldozó nap szép
sugara", S ahogyan Sárközi György hangján mindíg azt hallom, "sárga ta
vasz, sárga tavasz", Uray Tivadar hangján: " .. , a leáldozó nap szép sugara .; ,"
Mert nagyon hamar leáldozott. A halála utáni napon modern szellemidézésként
szólalt meg a rádióban felejthetetlenül szuggesztív hangja, az olyannyira ked
vére való szerep öreg Goethéjének kölcsönözve lírai átélését, a szinte "zene
ként lebegő" végső és befejező, sejtelmes "záróénekben".

S most hadd beszéljek két végtelenűl ellentétes költóről. Az egyik kedves
dalköltőmmel, akivel személyesen sose találkozhattam, hiszen a múlt százan
első felében meghalt már, de a legjobb barátom életének mozzanatait sem is
merhettem volna az övénél jobban. A másik, kortársi költő életének sok epi
zódját megísmerhettem, vagy két évtizedes kapcsolatunk folyamán gyakran be
szélgettünk, komoly és kevésbé komoly dolgokról, de igazán - úgy, mint a
személyesen sose látott dalköltöt - mégsem ismerhettem meg. Pedig többször
is preztem. hogy a kitárulkezása őszinte, habár gyakran volt berzenkedőerr inger
kedő, ha bosszantának érezte "konokságnak" nevezett megváltozhatatlanságomat,
például töretlen hitemben. De csalhatatlanul éreztem, hogy talán épp azért
vonzódik hozzám, ami miatt olykor csúfondároskodik.

Már régen, a harmincas években - amikor még a Németvölgyi út egyik
mellékutcájában laktunk - kerestem egy olyan helyet, ahol teljesen egyedül
lehetek a gondolataírnmal. így szoktam 1"3 a Farkasréti temetőre, ahol akkoriban
még kevés szerétettem pihent, mert az enyémeket a Kerepesi úti kripta gyűj

tötte egybe. Vágyódtam a természetbe, s itt, ahol a nagy csöndű fák között a
látható horizont beláthatatlan míndenséggé tágult, nagy tere nyílt gondolataim
röptének. Sose féltem semmiféle temetőtől; apám halála után - még csitri
koromban kijártam hozzá, s a kriptánkhoz közeleső padon olvastam verseket;
asszonyfejjel pedig a Farkasréti temető csöndjében tanultam meg szembenézni
igazi önmagammal, itt fogalmazva meg azóta is vallott benső igazságomat, hogy
nem az a legfontosabb, mi történik velünk külsőleg - a kézzelfogható való
ságban -, mert az élőbb, igazabb valóság: a lelkünk valósága.

Említettem már, hogy Apám halála utáni magányomban sokszor találtam
menedéket a zenében. Elsősorban Chopinnél, mert a különös, leheletszerű bil
lentések, a feltörő lendületek e1fáradó és csüggeteg megtorpanásaí, az emléke
zet mélyéből markolt régi dallamok Iágysága, szétfoszló elhalkulásainak réveteg
szomorúsága, mínd, mind apámat jelentették. Nem lettem Chopinhez hűtlen, de az
ötvenes évek néha nehéz megpróbáltatásokat hozó meddő küzdelmei és gondok
tól súlyosbított szomorúságai szeros közelségbe hozták hozzám másik kedves
zeneköltőjének, Schubertnek a műveit, Nemcsak régóta halott apámat, szeren
csétlen anyámat is visszavarázsolta (a Schöne Müllerin és a Wínterrelse da
laival támasztva fel régen elhalt bársonyos mezzóját) , Egyre rnélyebbre ástam
le Schubert oly sok megalázást és nélkülözést látszólag derűs bohémsággal el
viselt tragikus életének .Jcídalolt" rejtelmeibe. Csaknem mindent elolvastam. amit
róla írtak, de főként minél több művét igyekeztem újra meghallgatni, és fel
fedezni a még nem ismerteket. (Itt meg kell említenem, hogy "Téli utazás"
című zenei hangjátékomban - ösztönzésemre - Sándor Judit fáradhatatlan
munkája keltette új életre az akkor nálunk már évtizedek óta nem játszott,
Grillparzer szövegére írt Stándchent.) Egy Schubert regény részletei ébredtek
életre bennem. Egyik könyvkíadónk igazgatójának biztatására felépítettem az
egész regényt, több mínt száz oldalt dolgoztam ki végleges formájában, s bár a
lcktori Jelentés igen elismerő volt, a zenei részeket pedig Bartha Dénes találta'
kifogástalanoknak - ő baráti szívességből nézte át, még a kézirat beadása
előtt -, a szerződés mindennek ellenére ezúttal is kútba esett. Elmélyülésem
az életébe mégsem volt hiábavaló, s itt nem arra gondolok, hogy legalább egy
zenei hangjáték formájában mondhattam el vele kapcsolatos gondolataimat. Lé
nyegesen gazdagabbá lettem azzal, hogy sikerült a magamévá tenni életének
minden kitapintható mozzanatát, habár főképpen - szinte kínzó átéléssel - a
halála előtti. a magányát és szenvedéseit a zenén kívül már senkivel megosz-
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tani, sőt közölni sem kívánó Schubertre éreztem rá: a Téli utazás mindent be
havazott korszakának a lét küzdelmeitől testi erejében is egyre gyengülő, sorsa
igazralanságaí ellenében lázadó, de lázadásainak reménytelenségétől egyre csüg
gedtebb magányába menekülő, egyedül csak az alkotás lázában felizzó Schubert
re. Hisz a hű baráti körben senki sem ismerte fel a Téli utazás jéggé fagyott
könnycseppjeiben búcsúzó életének remekbe csiszolt gyöngyszemeit. Jellemző,

hogy a dalirodalom e csúcsának remekművei közül egyedül csak a Hársfát
méltányolták ; még Grillparzer is eltemetett reményekről beszél a fiatalon de
rékba tört életet búcsúztatva, Sejtelrnűk sem volt sem zseni jének, sem lelke
mélyén szemérmes szerénységgel lejátszódott, csendes tragédiájának nagvságáról.
Ugyan melyikük vett kellő fáradságot, hogy baráti körben feloldódni képes vi
dámsága mögé mélyebbre nézve, megfejtse romantikus életérzése szövevényének
titkolt szálaít ? Megelégedtek aláthatóval: fogékonyságával a derűs és áldozat
kész baráti kapcsolatokra. A láthatatlant: az örök vándor társtalanságának saj
gó fájdalmát csupán zenei témái hálás hangulatának fogadtak el. Lényének
két ellentétes összetevője - közösségí érzésre való hajlandósága és csak időn

ként feloldható tragikus magánvossága - vet fényt életének oly sok rejtélyére;
ez magyarázhatja meg például, miként keletkezhetett a morbid hangulatú Téli
utazással úgyszólván egyidőben két élettől megpezsdülő - B-dúl' és Esz-dúr 
tríó]a. És ugyanekkor a zenei önarcképének nevezett - barútaitól unalmas
nak ítélt - egyhangúságában és sivárságúban félelmes Leiermann: a dermedt
ujjaival megunt dalait szüntelenül forgató, faluvégi kutyáktól mezuaatort, hó
ban-fagyban mindig üres tányérjúval vándorló öreg kintornás. Megrázó ön
vallomása a meg-nem-értésbe és üres tányérjába a megváltozhatattanba 
beletörődő zeneköltőnek, s ugyanekkor hitvallása is: értetlenül és magányosan
is, holtáig énekelni - ez a költő hivatása.

Enyhe, szép "vénasszonyok nyara" volt az évben. Amint szert tellettem egy
kis szabadidőre, kiszaladtam - jegyzetfüzetemmel és ceruzámmal a táskámban
- a már sárgult Iombok közé rejtezkedett ,.s'lellemidézö" padomra. Ji)1 em
lékezem: az időben a Befejezetlennél is szomorúbb kétcsellós ötös, az Opus 166
búcsúzenéje foglalkoztatott. Benső hallásommal akkor is ezt a gyászzenét hal
lottam, amíkor az út kavicsain váratlanul megcsikorduló lépések zélvartak fel
magányos "schubertiádámból". Arcomat részben eltakarták a még le nem hullott
Iombok, de azonnal ráismertem az előttem bizonytalan Iópósekkel és lehajtott
fővel elbotorkáló, meghajlott alakban - karján rozsdaarany őszirózsákkal 
Szabo Lőrincre. Egy pillanatra elfogott a kísértés, hogy megszól ítsam, s lehet,
hogy rosszul tettem: talán elmulasztottam az alkalmat esetleg bcf'elezhetni egy
régebben félbeszakadt beszélgetésünket.

(Folytatása következik)

Rövid riportok

Tündéri éjszaka. Újhold lángol az égen,
ezüstös sugara sepri a földet.
Ha most egy csoda lény leszállana a kéleen.
égő Marsból, nem vágyna vissza többet.

Az ég,. mint tenger, árad és dagad.
Ö bűvös, tündéri varázs:
aTany hálóval csillaghalakat
merít a hold, a vén halász.

As:ép

A kÖllyveid közt böngészgetve,
kitárult egyik könyved lellee
s bEmne egy lázzal s ihlettel tele
lángoló ember élete.

Nézd, hogy ragyog,
hogy csillog az arany hegyoldal.
Tele vagyok
ih leitel, tűzzel, fájdalommal.
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Míly szívig-nyilaló e kép:
ahogy a rózsa szirma ég,
érdek nélkiü a szép
küLdi kbzömbösen üzenetét.
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if bűnről

szót ejteni olykor Ianyalgást vagy szánakozó mosolyt vált ki a keresz
tények között is, olykor meg legyintést vagy leckéztetést, valahogy
így: "Avult, konzervatív dolog ez, _öregem." Bűn? S általában. 
aránytalan erkölcsi idomítás következtében csak a szexualitás
körébe eső kilengésekre gondolunk. Bűn? Ugyan képem, a pszicholó
giai úton gyógyítható lélek szerongása csak. A hamis tudat kényszer
képzete. Tulajdonképpen nincs is más, csak viszonyíthatatlan cseleke
det, amit egy adott helyzet elegendőerr indokol; ha a cselekedet ár
talmas, a helyzeteken kell változtatní. Bűn? Nincs tehát, csak közöm
bős következmény, mely lehet szarencsétlen kimenetelű is.

Persze. Tessék ezt annak mondani, ak:inek a fiát hazafelé menet
elkapták s ráérősen, huszonöt késszúrással megölték. A tizenhat éves
leányanyának, akit gyermekének tizennyolc éves apja kinevetett. föl
pofozott és otthagyott. Az ártatlan francia régésznőnek. akit politikai
okból elfogtak, hatalmas összeget követelnek szabadulásáért vagy ki
végeznek. Az abesszin anyának, illdnek hat gyermeke közül négy éhen
halt, míg az emberiség egytizede? egyhuszada? betegre zabálja ma
gát s túlcsordul minden élvezetében. Tessék mondani Terézia anyá
nak, aki a haldoklás szemétdombján szedégeti össze az elhullottakat,
s Helder Camarának, aki a kontinentális bűntettektől sújtott népek
szószólója, Ielövéssel megfenyegetve is. És Máriának, aki ól1áikig ros
kadozott összeszurkált Fia holtteste alatt s ebbe beleöregedett. Mária
látta és fölfogta a bűnt. A jóllakott vitatkozók nem látják és nem
fogják föl.

W. Blake-nek, Dosztojevszkijnek, Newmannak és S. Weilnek a
bűnről nem véleménye volt, hanem belső tapasztalata. Blake bűn

misztikája logikus és közmondásszerű, költészetének fúvó szele. Dosz-
tojevszkij ábrázolásában a bűn az ember sorsában gyökerezik, bár a
kegyelem a "szabásminta": "a természetben minden... a szentre, a
bűntelenre van szabva." Newman - Lanza del Vasto írásában - azt
mondja a Kísértőről, hogy miután Krisztustól megverve távozott, né
mán még visszafordult s tudtára adta: lesz még erőtlen pillanatod
is, Jézus, kétségbeesésedben nekem érlelődsz, elhagyatottságodban üre
sebb leszel.. egy földöntött dézsánál, akkor Ieszakítlak, akkor végzek
veled. S elmegy. És visszatér a Megfeszítetthez s ahogy vére csorog
kifelé, úgy nyomul a testében előre, tintasötéten, maga előtt hajszolva
a teljes emberiség minden bűnét, szennyét, szerencsétlenségét és ta
gadását. A Megfeszített - Megváltó. és bár kapuit becsapta az álnok
ság előtt, most a kereszten szélesre tárta; tűrnie kellett hát a tébolyo
dott tolakodast. Nem a testén, hanem a testében; nem a szívében, ha
nem a molekuláiban folyik az eszeveszett küzdelem; a szabadságnak
és a kegyelemnek ez a Test a záloga, Newman látomása a bűnt a
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lregyelemmel egy-rangúnak tartja, misztériumnak. Ahogyan Krisztus is:
az univerzum emberlakta vidékeinek fejedelméről van szó, akinek ha
talmas értelme azonban fénytelen és közönséges,

S. Weil szerint "a bűn legveszedelmesebb alapformája az, hogy
korlátlanságot viszünk be egy lényegében véges területre". Ez áJgya
zódik bele a világba, a hatalomba, az emberi mivoltba, az ideékba.
így változnak el a teremtésben pontosan körvonalazott formák, föla
datok, szándékok és nőnek óriássá a kicsinek rendeltek, és zsugorodnak
kicsivé a naggyá rendeltek a tévedés élesúszott optdkájában. A világ
ra nehezedő transzcendens légnyomás ugyan megmarad, de a szemé
lyeIk és dolgok többé már nem tudnak róla; élünk tehát fenyegetettsé
geink közepett, de irántuk érzéketlenül, ami a fenyegetettség fokát
relatívan növeli. A bűnt már nem is a tettben érezzük meg, vagy a
tettből érezzük ki, hanem a jelenlét stabil középszerűségéből.

De a lényegi dráma nem szünetel, A Lélekben még mélyebbre hát
rál s ott, a magányos sötétben zajlik, tompán, bizonytalanul, elszi
getelődve; ez azonban senkin sem segít. A tettek közönyt színlelnek,
a .szándék ellep1ezi magát s ez megrontja a testvéri kapcsolatokat. A
bűn el is rejt, nemcsak elrejtőzik, de bent megjelenik, mint minden
egyes döntésünk egyik lehetősége. Ha szeretetlenségnek mondjuk, ami
kor magatartásban összegeződík, nem becsültük alá s megneveztük
mindjárt szélrózsa irányát is, s televényét . is, az emberi szívet. Lehet
vitatni, hogy még milyen szavakkal illethetjük a [elentőségét, kor
szerűen hogyan fogalmazzuk meg, de a Krisztus fényében kiélesedé
bűneimet nem vitathatom. Mert ha csak tablettékon s mélyalváson
múlík a dolog, akkor Jézus jobban tette i volna, ha okosabban visel
kedik a Nagytanács előtt s nem a keresztre megy, hanem ideggyógyá
szati kezelésre; igaz, akkor nem Isten Fiaként, hanem elmebetegként
hal meg.IstenJemként azonban nálam mélyebben ítélte meg bűneimet,

mert üdvösségre váltotta áJt; éppen nyomorúságomra támaszkodva Lett
a fönntartóm. Suenens bíboros azt írja: "A bűn, mivel természeténél
fogva nihilista, alapjaiig ingatja meg a világot. Isten kegyelme azon
ban újjászüli s legmagasabb egyéni és közösségí tökéletességére juttat
ja." Igen, ebből míndkettőjükre ráismerek.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő
ben lapunknak szánt kézírata-kat két példányban (e~y másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-kötségeitől.
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OLVASÓNK, BARÁTUNK VERES PÉTER

Veres Péter író, - vagy ahogy egy ország tartotta róLa - közgondolkodó
a Vigilia és az Új Ember rendszeres olvasója volt. Fontosnak érezte, hOO1l sok
felé, a szellemi élet különféle irányába tájékozódjon, lehetőleg mindig a telje.
szellemi horizontról alkothasson képet magának. Vallotta, hogy nemcsak a lé
Lek fú ott, ahol akar, hanem az emberi értelem is hol itt, holott rakja le kin
cseit, az érték nem világnézeti monopólium. Az érték egyetemes, az egész nem
zetet gyarapitja; mindenki meríthet belőle, élhet vele. Igy növekedhet csak a
műveltségünk, lehet minél tágabb a szemléletünk akár hazánk, akár a világ
dolgaiban kell eligazodnunk.

A lapokban olvasottak gyakran foglalkoztatták. Töprengett, vitatkozott vag1/
helybenhagyólag bólogatott, ha beszélgetések közben szó esett a Vigilia vagv
az Új Ember egy-egy cikkéről, tanulmányáról, verséről. Véleményét le is je
gyezte. Egyrészt a naplójába, melynek számos eddig publikált részlete is (de
még inkább a kiadatlanok) az ezekhez fűzött reflexi6it tartalmazza. Másrészt
időnként megírta a szerkesztőségnek, mivel ért egyet, mivel nem, biztosítva min
ket változatlan rokonszenvéről, melyet a meggyőződéséhez őszintén ragaszkodó,
a hitét tisztán élő ember példája ébreszt benne. Naguon becsülte a követke
zetes magatartást, azt a kereszténységet, amely hűséges alapeszméjéhez, a szol
gálathoz s következetessége mindenekelőtt a humánum evangéliumi terjesztésé
ben nyilvánul meg. Számára a katolicizmus az ember lelki és szellemi életé
nek egyik ,.műhelyét" képezte, melynek célja a szeretet és az értelem műve

lése a krisztusi etika síkján.
Amikor pedig úgy vélte, a papír már kevésnek bizonyul a gondolatai köz

vetitéséhez, személyesen látogatott meg bennünket. A s.zerkesztőségi szobákban
aztán fellángolt a diskurzus. Ci, a szokott bőbeszédűségével, mesélő kedvével,
mint Mikszáth egy "elfajzott" kései utóda, fejtegette, hog1/ vaLlásnak, egI/háznak
nemcsak az egyes ember, hanem a társadalom életében is megvan a helye,
aminthogy azt az emberiség történelme folyvást bizonyítja is. Szerinte a szo
cialista társadalom sem mondhat le előbb-ut6bb arról ez erőről, amit a keresz
ténység jelent, mihelyt kilép eddigi határai mögül és világban, emberiségben,
kozmoszban fog tervezni s a jövő megannyi eshetőségével és lehetőségével szá
mol. Mondataiban nemcsak a felefősséggel fogalmazó, a népet-nemzetet értlS
s érző ember nyilatkozott meg, hanem a társadalom egységét, alkotó energiáit
féltő politikus elme is.

Néha mintha ki1wcsintott volna ónmagából, szavainak szünetei közt hunyo
rított volna felénk: - Hivő vagyok ám én is, csak másképp, mint ti - szólt
szemérmesen -; azt, hogy hit, másként értelmezem. Hiszek a jÖt'őben, hogy az
szebb, igazságosabb. szabadabb lesz, mint a jelen. Hiszek az értelem belátásá:
ban. az emberi lélek szomjában, amely csak: a bölcs egymásrautaltságban, a
baráti békében, lelkek szomszédolásában tud csillapodni. A hitem az emberi
testvériségé, a szioek cseréjéé... Tudom, hogy ez ügyben munkdlkodtok ti is,
ez hoz közétek, ezért ·vagyunk barátságban egymással ..•

Alább közölt levelei közül az első Mentes Mihály verseinek hatására szil
letett (Vigilia, 1961 május). Az ,,0 beata Trinitas!" a Szentháromságot énekli.
meg; ké: jellemző szakaszát, a levél illusztrálásaként, ideiktatjuk:

... Már hazamentek apám és anyám,
s kilenc testvérem (kicsinyek, nagyok),
megkopott kedves földi otth.onunk
(hárman vagyunk csak) olyan elhagyott.

Boldog Háromság: jóságos Atyám,
testvérem Jézus, él! Te, Szereiet,
ugye ott vannak már mind nálatok
s minket is várnak, együtt Veletek? ••
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A második levél címzettje a folyóirat nagy tlldású, tekintélyes sze?'l.ceszLője,

Mihelics Vid, aki Eszmék és tények rOl,atában a fibourgi katolikue egyetem ne
gyedéves közleménytárának. az Animánere egyik tanulmanyát ismerteti. A szerző

Alfons Auer würzburgi professzor, dolgozatában CL modern -ateizmus helyes szem
léle tét kívánja nyújtani. ".4. modern ateizml~st csak úgy értjük meg - idézi
Mihelícs Vid -, ha felismerjük benne a szaoaásáomozoiümat. Egyes motívumai
nem is annyira tudatos megfogalmazásukban, hanem mint tudattalan érzületi
reakciók hatnak. Másként nem magyarázhatnók mea a modern ateisztikus áram
lat dinamikus életelevenségét" (Vigilia, 1961 október),

Ezt követi a Vigiliában történő megszólaltatása (1969 november) tárgyában
írt közlendője, majd az Új Ember 1970. január 4-i számában meaielent inter
júval (Veres Péter 73. születésnapjára) kapcsoletos néhány megjegyzése. Eb
ben - hogy szerencsésen-e vagy sem, ma máj' fölösleges lenne évődni raita 
egy modern Tinódihoz hasonlítottam, ahogy egyszer-másszor ő is szerette nel'ez
ni magát, "parasztkrónikásnak", egy "nemzet krónikásá.nalc" tituláltam. Kétketlett
az értékelés valódiságában. Azt azonban nem lehet elvitatni tőle, éppen a ha
lála óta eltelt évek tanúsága szerint, hogy egy nemzet élő, figyelő, bunbánó lel
kiismerete volt,

(H. B.)

1961. V. 24.

Kedves Barátaim!

Valami hirtelen jött beleszólási vágy arra kényszerít, még ha hívatlan prö
kátorkodásnak nevezitek is, hogy megmondjam: Mentes Míhúly ,,0 beata Tri
nitas!" című versében találtam hosszú idők óta az első 'igazán hivő megnyilat
kozást. Ügy érzem: ez az ember csakugyan hisz, nemcsak hinni akar és nemcsak
a kultúra szeretete és a keresztény közösség szépség-etíkája szól belőle. Igen,
én becsülöm az igazi hitet, holott bizony anakronizmusnak érzek ma már mín
den világmagvarázást és életértelrnezést, amelyeket az évezredele szültek és csak
az olyan megfogható realitásokat veszem nagvon komolyan, mint: nép, nem
zet, emberiség, egyéniség, személviség - és persze, magát a végtelen világot
is. Igen, én a "hitetlen", becsülöm azt, aki valóban hisz, még ha a világ naiv
súgnak látja is az ő hitét. Félreértés ne legyen: becsülöm én az okosság-kato
licizmust is, ha nem a gonosz és mindenre vállalkozó uralmi vágy. hanem a
boldogtalan és tájékozatlan embereknek teendő szotaiüat és aktivitás a belső

mozgatója. Igen: az ember-hangyabolynak kellenek a mindig új felfedezések, a
bozótban való kalandozások mellett a kitaposott utak, a megtartó és fenye!mező

disciplinák is. Igen, ezeket a szabályolmt is becsülöm, legfeljebb a reklám-ízű

katolizációkat - a Graham Green-féléket - nézem gyanakvással, ámbár le
het, hogy nincs míndíg igazam! .- Na jó, ki kérdezett? -- kérdezhetitek. Ki
kérdezi a költőt, míkor verset ír? Ezek a levél-reflexiók, azt hiszem, nálam vers
helyett jönnek. Üdvözöl benneteket

Veres Péter

1961. X. 23.

Kedves Barátom,

ha szabad így mondanom, mint míndig, most is elolvastam az "Eszmék és
tények" rovatot. El kell olvasnom, mert csak ebből tudhatom meg magyar
nyelven, hogy min és hogyan gondolkoznak azon a nagy világnézeti fronton,
amelyet kereszténynek nevezhetünk még ma is. Alfons Auer prof. tanu'rnányá
nak az ismertetéséról van szó (Vig. 1961 okt.). Nem is beszélek róla többet, ép-
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pen csak el kellett mondanom valakinek, illetve éppen neked. hogy az igaz
ságra törekvés milyen messziről összehozhatja az embereket. Valahol a kiadat
lan naplójegvzeteim között, ott rejtőzik az a megjegyzésem, hogy az egyházat 
minden egyházat, de különösen a keresztény-katolikust - az tartja fenn a ne
héz korszakokon át, hogy nemcsak Torquemadál, hanem Szent Ferencet is van
nak. Most hozzátehetem : és Aquinói Tamásai is. akik szocíológíai értelemben
is funkcionális szervezctté formálgatták a világnézeti és hitbeli közösséget. Nagy
dolog volt, de most már tovább kell gondolkozn i, s ezt testi, és más sugárzóari
in!eJiil?;ens gondolkodók is ugyanezen rnunkálkodnak. Minden szavával egyetér
tek abban, amit az ateistákról mond, hisz én már régen nem vagyok ateista se,
deista se. amióta meggyőződtEm arról, hogy Torquemadák az ateisták közt is le
hetnek. vagyis hogy az Antikrisztus a Krisztustalan társadalmakban is megjeleni It.

De nem lettem és nem is igen leszek "üjrahivő"sem, és ezt értí meg ez a nagyon
okos és igaz értelmű professzor. Viszont az emberfajnak létérdeke egészben is
és a részekben is: a becsület és az igazságosság. Több nem fér ide s ez a jó,
mert nem lenne vége. üdvözlettel

Veres Péter
Ui. Elnézést a levlapért: így tudom megfékezni a bőbeszédűségett

Kedves Barátaim!

Nem tudom végül is "hogy néz ki", még a szorgos revízió után is, az a
magndra vett laza élőbeszéd. Én úgy gondolom, a lapnak is, nekem is érde
künkben való lenne, ha a korrektúrát látnám. Amit ti nem érezhettek közölhe
tőnek, én azt szívesen respektálom, de ha én találok benne olyasmit, amit jobb
most nem publikálni, azt még kihagyhatnánk. Egyszerűen nem volt időnk össze
olvasni, hogy miként ül - ha "ül" - az egész írás. Azt hiszem, ez így logikus.
És az sem mellékes, se nektek, se nekem, hogy a Vigilia olvasói egy öreg 10
escgót ismerjenek meg bennem.

Budapest, 1969. okt. ll.

Kedves Béla!

Felebaráti üdvözlettel

Veres Péter

Am legyen Ez a te dolgod. Amit az én számba adsz, azt egy kissé átala
kitottam. így jobban vállalom.

A te dolgodba nem szólok bele. Azt írsz, amit akarsz. Legfeljebb azt je
gyezném meg, hogyaTinódihoz való hasonlrtást az olvasók nem veszik majd
telitalálatnak. Nemcsak azért, mert engem éppúgy nem ismernek mint Tinódit,
hanem inkább azért, mert azt hiszem, az a valóság, hogy nem hasonlítok sen
kihez. Legfeljebb önmagamhoz. De ahhoz nagyon.

Nagyon nehéz egy élő íróról ilyen rövid kis ismertetésben hiteles lelki-szel
lemi arcképet adni, de ismétlem, ez a te dolgod. Csak ne dicsérj túlságosan,
mert az nem jó neked sem, nekem sem. Próbálj inkább több kérdőjelet bele
szövegezní. - Kicsoda ez az ember? Ismerjük-e, értjük-e minden vonatkozásban?

De már túl sokat fontoskodok, hisz csak egy kis lapszínesítőről van szó,
A Vigillát még nem láttam.

Budapest, 1969. nov. 5. üdvözlettel:

VeTes Péter
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NAPLÓ

KI EZ AZ EMBER?

Ki is hát valójában ez az ember,
aki több mint kétezer évvel ezelőtt
született a betlehemi Istállóban? Ez a
kérdés születésének pillanatától foglal
koztatja az emberiséget. Kinek-kinek a
maga módján szembe kell néznie ve
le, akár úgy, hogy levonja e nyilván
való történeti tény következtetéseit 
mert tény, ha a pásztorokról és a nap
keleti bölcsekről szóió tudósításokat
esetleg jelképesnek értelmezzük is -,
és eszerint rendezi be egész életét,
akár hitetlenül olvassa a leírását, Mert
ez utóbbi esetben is megkísérti a kép:
a gyermek ott fekszik a jászolban, s
körülötte először villan fel olyan fény
az emberiség történetében, mely nem
a harc, a küzdelem [eladása, hanem
a megbékélése és a reményé, Ezt al.
idők messzeségéből gyűrűző kérdést ve
szi vallatóra kis könyvében * Nyíri
Tamás.

De mielőtt magáról a könyvről, ídó
szerűségéről és tartalmáról szólnánk,
hadd bocsássunk előre egy megjegyzést.
Ez a mű kétségtelenül szerzőjénck

legkitűnőbb munkája. Nyíri Tamást
eddig is úgy tartottuk számon, mint a
modern magyar teológiai gondolkodás
egyik vezéralakját, mint a hazai fi
Iozóftai kutatások jelentékeny képvise
lőjét. Ám eddig megjelent alkotásai
ban többnyire érezni lehetett az anyag
gal való küzdelrnét, a kifejezés vilá
gosságáért és egyértelműségéért vívott
szenvedélves harcát, hogy forrongó,
alakuló mondanivalóját minél megfog
hatóbban. a fogalmi nyelv szükségsze
rű korlát jain felülemelkedve fejezhes
se ki. A Ki ez az ember? ebből a szem
pontból reveláció. A tudós felérkezett
végre a magaslatra, ahol egységben lát
ja és érzi azokat a részleteket. melye
ket eddig meghódított magának. s
ennek a csodálatos egységnek igéze
tében hirtelen olyan igékre talál, me
lvek eddig rejtve voltak előtte. így
válhat úí könyve a hazai teológtal
megújulás egyik legjelentősebb doku
mentumává. Ezért olvashatja munkáját
a szaktudós és az egyszerű hivő is a
zsinat utáni mcsú lhodás eszménye
mellett való hítvallásként. olyan vallo
másként, meiyben megnyugtató megöl-

dást találnak még tisztázatlannak hitt
kérdések és egyértelművé válnak még
többértelműnek vélt alapelvek.

Az olvasó számára talán az a leg
fontosabb Nyíri Tamás könyvében,
hogy nem elméletet akar adni - no~
imponálóan gazdag ismeretanyag rej
lik mindegyík megállapítasa mögött -,
hanem a keresztény éietfelfogá<; gya
korlati kérdéseit foglalja össze. "Isten
országának hívei nem kapaszkodhatnak
a törvény betűjébe - olvassuk a Le
gyen meg az akarata című fejezet
ben -; ennél jóval többet, a törvény
szellemét kell beteljesíteniük. Hiába hi
vatkoznak szép számú szabály és előírás

gondos megtartására. ez nem jelzi Is
ten országát." Pál apostol írja a má
sodik Korintusi levélben: ,.A betű öl,
a lélek pedig éltet". A szerző e figyel
meztetés jegyében építi fel rnondaní
valóját. Az életnek és a keresztény lét
nek azokat a pontjait akarja megra
gadní, ahol a lélek fú, ahonnan termé
keny életeszményeket nyerhetűnk; azo
kat a kristályosodási pontokat keresi
és mutatía meg. melyek mentén a ma
élő hivő ember bizton megtalálhatja
az útmutatást legszemélyesebb táiéko
zódásához. Nem azt Jelenti e törekvé
se, hogy értéktelennek tartja a tör
vényt, vagy fölöslegesnek a parancso
kat. Azt azonban nyomatékosan han
goztatja, hogy ezeknek szellemét kell
beteljesítenünk. A krísztusi tanítás
"nem annyira a részletek minucíózus
tisztelete alól, mínt inkább olyan nagy
vonalú szeretetre szabadít föl, amelyet
lehetetlen részletesen szabályozni. ...Az
ország fiai nem nyugtathatják meg lel
kiismeretüket az előírások gondos fi
gyelemben tartásával. Aki csak ennyit
tesz, nem teljesíti a mennyei Atya
akaratát."

Jézus nagy újszerűsége - Ezt állít
ja elénk Nyíri Tamás egyértelmű vi
lágossággal ,hogy az emberiséget
nem a paragrafusok sokszor holttá vált
betűi felé irányítja, hanern Isten fe
lé. .,Ez az ember" sorsával is, tanítá
sával is arra buzdít, hogy bátran ha
gyatkozzunk rá az Atva megbocsátó
irgalmára, segítő és megszentelő ke
gyelmére. "Csak az üdvözül. as.i elfo
gadja Isten szeretetét, és szívvel-Iélek
kel válaszol rá."

• Nyíri Tamás: Kt ez az ember? (Szent István Társulat. 19'T6)
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A zsinat utáni idők kereszténye új
ra és újra szembetalálja magát a sze
retet gondolatával. Természetesen vető

dik fel hát benne a kérdés: mí is az
a. szeretet? Nyíri Tamás íg)' válaszol:
"A szeretet a lélek mélyének kiragyo
gása, az ernberből sugárzó légkör, krí
tériurna pedig a gyakorlat, a tett." Az
olvasónak az a feladata, hogy ennek a
világos és kategorikus meghatározásnak
az igazságát a maga életében karnatoz
tassa. Az én legszemélyesebb szerete
tem az én lelkemből forrásozik. S aki
nek a lelke nem megtelelően gazdag,
annak a szeretete is lagymatag, erőt

len lesz. Nekem magamnak kell mín
dent megtennem azért, a magam egy
szerű, esendő, botladozó módján, hogy
elfogadtassam, elismertessem Isten ural
mát, "ami már megvalósult és érvé
nyesül Jézus személyében". Nekem is
igazolnom kell hát Jézust! Nemcsak
azzal, hogy felteszem a kérdést: Ki
ez az ember?, hanem azzal, hogy az
ó szellemében, az ő életelvvé emelt
példája szerint élek abban a kis kö
zösségben ahová sorsom állított. Ez azt
is jelenti, hogy a keresztény magatar
tás alapvetőert dinamikus és teljes mér
tékben beilleszkedik a modern világ
rnínden jóakaratú törekvésének hálóza
tába. Rendkívül emelkedetten elemzi
Nyíri Tamás a keresztény élet lehetsé
ges kűldetését a ma még szétszakított
ég sokszor tragikus arculatát mutató
világban. Teljességgel igaza van abban,
hogyamegbocsátásra és szeretetre ala
pozott jézusi tanításnak talán soha
sem volt olyan jelentősége és idősze

rűsége, mint éppen ma, amikor az em
beriség elég erőt halmozott fel önmaga
megsemmisítésére.

Mégis sokszor tapasztalhatjuk, hogy
a keresztény ember, de még a pap
is elégedetlen szerepével. Talán nem
akad senki, "kit nem érintett volna
meg a válság gondolata. Könyvek és
tanulmányok sora foglalkozik például
a papi hívatás válságával. Pedig - ír
ja Nyíri Tamás -, az Újszövetség
üzenete ma is világos és egyértelmű.

"Az a tanítvány, aki fenntartás nél
kül szolgálja Isten ügyét." Ez a pap
szerepe: Isten országának hirde tését
várják tőle az emberek ... S mí aka
dályozza, hogy az eucharisztikus ünnep
vezetését küldetése velejének tartsa?
"Jézus halálát és föltámadását hirdeti,
amíg el nem jön, s ezáltal jelenvalóvá
teszi megfoghatatlan közelségét, an
nak az eszkatologikus világnak teljes-

ségét, amelyben Jézus él." Korunk
papjának természetesen foglalkoznia
kell a tudományok eIórehaladásábol
adódó kérdések lehetséges megoldása
val; ha alkata olyan, bizonyára haszon
nal végezhet társadalmi jellegű tényke
dést is: de alapvető fdadata szekulari
zált világunkban is az isteni beteliese
désről szóló üzenet hirdetése. "Az alap
probléma nem az, hogy az emberek je
lentősnek tartják-e a Jó Hírt, hanem
hogy igaz-e. Ezt a kérdést nem tár
sadalmi konszenzus dönti el, hanem a
személyes állásfoglalás. Nem lehet ta
nítvány senki, aki nem bízza rá ma
gát Jézusra. S ha oly sokan váltak bi
zonytalanná, annak az a magyarázata,
hogy sosem voltak biztosak, talán nem
is volt alkalmuk, hogy Jézus rnellett,
vagy ellen döntsenek."

Több mint tíz esztendővel a Zsinat
után vagyunk. Ma már nyilvánvaló,
hogy a keresztény élet és kűldetés ha
gyományos értelmezése nem elegendő.

"Az egyház jövője - nagyon hosszú
időre - azon dől el - írja a szerzö -,
hogy ebben a sorsdöntő fordulatban ho
vá állunk, hogy tudjuk-e, akarjuk-e
vállalni az evangélium hirdetésének
terhét. Ezt a döntést nem helyettesít
heti semmi más tevékenység."

Aki az Egyház, Krisztus titokzatos
teste tagjának érzi magát, sosem ve
szítheti el reményét. Még akkor sem,
ha szeme láttára kezd forrongani és
alakulni rnindaz, amit már egyszer
végérvényesnek, befejezettnek hitt. Sze
münk láttára születnek új hegyek és
omlanak le régiek. Az egységesnek hitt
világkép alkotóelemeire hullt. Néha va
lóban megkísért fl. reménytelenségnek
az az érzése, melyet Eliot olv meste
ríen fejezett ki az Ato7'főIdjében:

Mi syökerf>k kú~mak, mi ágazik szét

E kő szemétből? Embernek fi~,

Nem mondhatod, nem sejted, mást nem

Ismersz,

Csak egy csomó tört képet, ahol B

tikl(adt nap,

S a holt fa menhelyet nem ad, tücsök

sem enyhülést.

S a száraz kő se csörgedező VIzet.

(Vas István fordítása)

Hogy korunk keresztény embere még
is megtalálja a forrást, mégis egység
be illesztheti a széttöredezett képet, ab
ban nagy része van annak, hogy olyan
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megbízható, értő és felkészültkalauzai
vannak, mínt Nyíri Tamás és a "nyí
r'itamások".

Voltaképp e széftöredezett képet for
rasztja egységbe a regényírás eszközei
vel Saád Béla is, akitnemrégioen kö
szöntöttünk hetvenedik születésnapján,
s aki korát meghazudtoló alkotókedv
ről és szellemi frisseségről tesz tanú
ságot művében*. A regény fogantatása
is meglehetősen izgalmas: a szerző Ko
váts Arisztid hagyatékában lelt rá egy
régi, már el.Eeledett cikkének Iapkivá
gatára. s vele a kitűnő publicista, Kál
lay Míklós egyik cikkére is, melynek
Vádlott - a válás a címe. Saád Béla
e két írás alapgondolatát fejlesztette
tovább, s így fogalmazta meg alapté
telét: Vádlott - a mulasztás.

Alapvetőerr etikus gondolatcsirából nő

hát ki It regény, és akár moralízáló
művet is írhatott volna konfliktusá
ból a szerző, O azonban közelebb akart
kerülni a kor ízléséhez, amikor a mo
dern ember kínzó drámáját egy krimi
keretei között ábrázolja és fejti meg.
Az olvasót magával ragadja az izgal
mas történet, a titokzatos gyilkosság
megoldásának izgalma, a nyomozás len
dülete, s csak a regény végén ébred
rá, hogy kegyes írói csalás áldozata
lett: Saád Béla számára míndez csak
másodlagos volt, a gyilkosság is, a mo
tívumok is, a tündöklő olasz táj is,
az idillikus jereváni betét is. Számá
ra az igazi kérdés: míért mulasztunk
el oly sok alkalmat, amikor jobbat
tehetnénk, amikor értelmet adhatnánk
az életnek, amikor keresztényhez rnél
tóan élhetnénk. És ez a kérdés, illetve
ennek válaszlehetőségei adják a regény
igazi, belső feszültségét, ez járja át
búvópatakként a mű cselekménvét.

Erkölcsregény és krimi. Ap"rólékos
jellemrajz és útirajz. Ennyiféle műfajt

fogott össze egyetlen markolással a
szerző, és különféle műfajait végül is
szerenesés arányérzékkel tartja egyen
súlyban, így sikerül nagyjából teljes
világot varázsolnia olvasója elé. E
nagyigényű szandéknak azonban van
nak buktatói lS. A krími lendületét
nyilván gátolja olykor az erkölcsi mon
danivaló kifejtésének igénye. A jel1e
mek árnyalt kibontásának csak egyik
háttere lehet a gonddal ábrázolt vál
tozatos környezet. Akit a rendkívül ro-

• Saád Béla: Mulasztás (Ecclesia é. n.)
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konszenvesen ábrázolt felügyelő nyo
mozasa izgat, nyilván nem szívesen ol
vassa azokat a részleteket, melyek meg
akaszt ják a cselekményt, még ha ezek
nek a betéteknek a jelek szerint a
szerző nagy jelentőséget tulajdonít is.
Csak egyetlen példát. Eljutunk a gyil
kosság helyszínére. Valószínűleg hatá
sosabb lett volna itt valamivel ökono
rnikusabb leírás, Saád Béla azonban itt
azt is elmondja, mennyire szerctik az
olaszok a növényeket, s mily változatos
gonddal ültetik be lakhelyük közvet
len környezetét különböző pálmafélék-
kel. Mindez persze értékes ismeret
anyag, hiszen ha netán nem jár va
laki ezen a tájon, sosem tudja majd
meg, mllyen egy olasz ház erkélye
zölddel befuttatva. A krimiolvasó azon
ban türelmetlenkedik. Hol van a-- fel
ügyelő? Miért késlekedik? Miért cso
dálja ő is a természet e mesterséges
pompáját, s míért nem veszi elő már
a nagyítót, hogy nyomokat keressen?
Minden műfajnak megvannak a maga
törvényei, s még olyan morális igény
nyel írt műben, mint Saád Béláé, sem
lépheti át büntetlenül a szerző e tör
vényeket.

A regény másik sebezhető pontjá
nak a szerenlők nagy számát érzem.
A szerző valamennyit igyekszik külön
bőző élethelyzetekben, árnyaltun bemu
tatni. gondot fordít külső és belső [el
lemzésükre, ám épp ezért meglehető

sen sok szálat kell kézben tartania, s
a különféle sorsok, különböző történé
sek nem segítik egységes mondaniva
lóia kiemelésében. A regény néhány
igen izgalmas lapja, költői finomságú
részlete is azt igazolja, hogy erkölcsi
szándékát még eredményesebben való
sithatta volna meg, ha csak a számá
ra is rokonszenves, vagy a tétele ki
fejtéséhez nélkülözhetetlen szeroplők

nek "kegyelmez meg."
Michele - aki különben a történet

egyik legösszetettebb alakja - 1roasz
talán cédulakat talál a felesége. Raj
tuk ilyen feliratok: "A kötelességszerű

jó elmulasztása", "A mulasztás is cse
lekedet". Valamennyiünk íróasztalán
hányódnak ilyen cédulák, Ideje már
rendszerbe foglalni őket, s megtalálni
rájuk életünk válaszát - erre figyel
meztet Saád Béla izgalmas regénye.
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A HETVEN1WES
FERENCSIK JANOSRÓL

Vannak szemMyisége!<" akik már éle
tükben intézménnyé válnak. Közülük
való Ferencsile János is. Élete és ze
nei működése szorosan összeforrott a
század legnemesebb zenei törekvéseivel,
szolgája és diadalra vivűje lehetett Bar
tók és Kor/ál7j zenéjének, ő?'zője an
nak II tradíciónak, mely hibatlan 10ly
tonossággal ivel a zenei klasszicizmus
tól máig. És most hetvené'ües lett.

Egy ilyen ünnepi alkalom jó üi'ügyet
ad/tat arra, hogy összefoglaljuk és
rés.zletesen méltassuk e valóban kivé
teles pálya minden összetevőjét. A szo
kástól elt,ór1,e azonban hadd válasszuk
a mélt,Ltásnak másik útját, azt, ame
lyet maga Ferencsik János lciruilt; ami
Ic01' föl·,kquczte ösztönző és az élet min
den terülctél'C kiterjeszthető, minden
kor kamatoztatható gondoLatait a ze
néj'()[.

"ilz élet apró örömei nem aprók. Az
élet apró örömei roppant lényegesek.
A nagjJ örömök - a vasárnapok, De
az nincs mindig, nincs mindenna~. Az
élet apró örömei teszik ki a hétköz
napokat, az életet. Hadd hi'llatkozzam
megint eg'!} nagy filozófusra, alcü na
gyon szeretek, és aki egyáltalán nem
annyi,ra rosszkedDíí, mint ahogy terjesz
tik róla, Schopenhauerra. Ő mondja,
hogy egy napot úgy kell megtc)'vezni,
mint az epés.z életet." - rerencsik Já·
nos zenészélete is egy vasárnapon kez
dődött, amilcor a Krisztinavárosi temp
lom ?m.sárnapi nagymi.~éjO!re nem érke
zett meg időben az orgonista. Remegő

kézzel ült a han(Jszc?' tnellé, és elját
szotta a szertartást bevezető "Jöjj,
Szerüléiek; rJristen"-t. Ez volt első nyil
vános szerentése. Előbb hegedülni ta
nult, Kicsi gyerek volt, amikor heged'(it
kért karácsonyra. "A Jézuska meg is
hozta, de m,ógis baj, bőgés lett belőle,

mégpedig irtózatos, mert a Jézuska föl
di kcp oiseloi - szüleim - egy játék
hegedűt tettek a l;;úl'ácsonyfa alá. Én
mindjárt ld is 'Próbáltam, és mivel a
hegedű bádoUból lévi!n bádogos hangon
szólalt meg, keservesen sirva is fakad
tam. Így aztán a világtörténelemben ez
volt az az é1J, amikor kétszer jött el a
karácsony, mert szüleim - talán Víz
keresztre - megint elhívták a Jézus
kát, aki akicor már rendes, persze kis
méretű hegedűt. hozott ajándékba." Ké
sőbb szalonzenekarokban játszott, majd
a Cor1Jin mozi zenekarában, a néma-

film utolsó korszakában. Ekkor már a
Nemzeti Zenede tanulója volt. Ide Su
gár Viktor, a Zenede tanára, a Mátyás
templom a/ckori regens chorija vet
te fÖZ.

Operai évek következtek: bravúros
beugrások és vára~lan csalódások. De
mintha a sors akarta 'volna figyelrnez
tetni, hogy nagy föladatTa választotta
ki. 1935 januárjában ő vezényelte a
Fából faragott királyfi felújítását és
vele a Székely Ionót. "Ez az este 
írta Tóth Aladár - a magya?' lélek
nek eddigi leggazdagabb kibontakozása
volt operaszínpadunkon. Jts bármily sú
lyos mulnsztások terhetienek is bennün
ket a múltban: ennek a mai estének
diadala er'őt ad nektink, hogjJ a mulasz
tettakai pótoljuk, és most már min
den reruielkezésiinkre álló eszközzel
dolgozzunk azon a fényes jő/jőn, me
lyet Bartók és Kodály műv{szete nyi
tott meg a magyal' zenekultúrának."

E fényes jöt'ő legáldozatosab b és leg
nagyobb építője lett Ferencsik János.
Egész művészetével, tehetséoének: tel
jességél'el igazolta és igazolja ma is,
hogy Bartók és Kodály elválaszthatat
lan, hogy a 71WfJlIar zene és a magyar
ság ügyének árt mínden olyan törek
vés, me!y kettejiik művészi tórekt'éseit
igyekszik «zétezakitani. (És gyakorlati
ténykedése ezen a tér'en oiyan nagy
személyíségek álláspont}át utazoiia, mint
Tóth Aladár és Szabolcsi Rence.)

Szólani kellene műt,észetének titká
-ról. Pár'atlan ütemérzékéről, leoendásan
,;jó kezéről", színérzékéről. D~ a lea
igazibbat,' a leglényeget ő maqa árulja
el: " ... ami nélkül senki sem· tuJ meg
élni - közhely! -: a szeretet. A csa
lád szeretete, az élettárs szeretete, a
hazaszeretet, az emberiség íránti szere
tet:" És egy másik, ugyancsak árulko
dó, Montaigne-től kölcsönzött gondola
ta: "Ahogy az életem egY?'e rövidebb
lesz, mind mélyebbé és teljesebbé kell
tennem".

Az igazán nagyok azonbán sosem
csak: a maguk személyes li!tét teszik
egYl'e teljesebbé. Ferencsik János nem
zedékek lelkének tulott életre szóló in
dítást hungvers('nyein. relejthetetlen
Beethoven-eiklusaival, Bach h-moll mi
séjének és passióinak tolmácsolásával.
Tündökletes Haydn- és 'Mozart-ciklusai
Dal. És természetesen Bartók meg Ko
dály re?'elríló erejű tolmácsolásá·val. Az
ő előadása a méree. /1 világszerte em
legetett "igazi" Bartók és Kodály. Nem
véletlenül érzi művészete hiszekegyé-
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nek a Psalmus Hungarícust, melyet
1971 augusztusiban vezényelt talán
legtökéletesebben - visszaállítva ere
deti környezetébe, a szerző szándékai
nak és a mondanivaló szellemének
megfelelően - a nyírbátori református
templomban.

A világ mai zenei életében meghatá
rozó szerepet 'L'isznek a magyar mű
vészek. Szerte a világban, szétszÓ1"6dva,
szolgálják az egységes, nagy ügyet, a
múvészetét és a humanizmusét. Sorol
juk a neveket? Széll Györgyét? Dorá
tiét? Vagy a nemrégiben elhunyt Ker
tész Istvánét? Ferencsiket valahogy
mégis többnek érezzük náluk. lviert ő

hűségesen megmaradt Kodály földje,
a Psalmust és a Te Deumot létrehívó
magyar fóld polgárának. Akkor is, ami
kor talán legtermék~nyebb éveinek
gyümdlcseit kellett félig szedetlenül
hagynia. Amikor egy időre bezárultak
előtte a világhír felé vezető kapuk.
Megmaradt ízig-véri.g magyar művész

nek, és töretlenül közvetítette a nagy
üzenetet. A zene nyelvén szólt a kinyi
lailwztatásról.

Közismert az a kép, mely a Háry
János előadásán készült 1957 decembe
rélJen, az Operaházban, Kodály hetven
ötddik születésnapján. Baloldalt a szer-

BOZÚKY MARIA KÉT KÖNYVE

A Szent István Társulat kiadásában
jelent meg Bozóky Mária művészettör

tériésznek Eszme és valóság a keresz
tény művészetben rímű munkája
(1974). "Ha nem is teljes műnek, de
bizonyos kalauznak érezzük a könyvet
ahhoz -- olvashatjuk előszavában -,
hogy eligazodhassunk a keresztény mű

vészet labtrmtusában,"
A munka tárgyalja a nagy stíluskor

szakokat a korakeresztény müvészettől

a modern szakrális művészetig, Beve
zetőjében megfogalmazza, mít tart ke
resztény művészetnek. Szerinte Krisz
tus fellépése előtt "bizonyos szellemi
egyoldalúság" jellemezte az antik világ
művészetét. Igaz-e ez? És ha igen, va
jon nem vonatkozik-e ez a megállapí
tás minden kor művészi alkotásának
zörnére? Nem érthetünk egyet azzal a
kitétellel sem, hogy hiányzott belőlük

a transzcendens jelleg. Még akkor is
nehezen fogadható el, ha kellő magya
rázatot találnak arra, hogy a szerző
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zó áll, középen Háry János öltözet€!-
~ben Palló Imre.. jobboldalt pedig a:a
est karmeste're, Ferencsik János. Jel
képes ez a kép, Összesűrűsödik benM
mindaz a nagy és nemes törekvés, roeltl
a század első éveiben kezdődött, s
melynek célja az igazi magyarság tisz
ta forrásának meglelése volt. Feren
csik János büszkesége lehet. hogy el
sők között tárta fel a [orrás vizét.

Vég nélkül idézhetnénk azokat a
nagy zenei emlékeket, melyeket neki
köszönhetünk. Ma már nemzedékek
mondhatják el, hogy tjjúságuktól Fe
1'encsik János hangversenyei jelentik
számukra felülmúlhatatlan zenei él
ményt. Mert aligha lehet elfelejteni a
III. Brandenburgi versenynek vagy
Hiituiel concerto grossóinak azokat II

megszólaltatásait, amiko1' ő ült a cem
balo vagy a zongora mellett. Vagy a
hossz/Í. tetszhalálból feltámadó Haydn
misék tolmácsolását. Mozart Reauiem
jét. Az élmény heleivódott a hallgató
lelkébe, és kiteljesítette, tökéietesítette
azt, újra meg újra ráébresztve, hofJ'll
ha igazán értő kéz Közvetíti, néha haU
hatóvá válik a hívás, megtapinthat6vli
az örökkévalósár.

(R. L.J

pontosan mit is ért transzcendencián.
Ennek nehézséget ő is érzi, mert hoz
záfűzí : "Hiányzott.. , nem annyira a stí
lusjegyekben, mínt inkább az alkotás
szellemében". Ez a bizonytalanság azon
ban félreértést szül: stílusjegyekben
nem, de a szellemben igen? A továb
biakban ennek is enyhe cáfolatát kap
juk: "Nem akarjuk ezzel azt monda
ni, hogy a keresztény művészet kizá
rólagosan a transzcendens felismerhe
tőség jegyével lépett ki cl félhomály
ból ..." Végül így foglalja össze mon
dandóját: "A keresztény művészet

nagyjából minden alkotásával a transz
cendens és az immanens isteni jelen
létének kivetítésére törekedett". Nem
törekedett-e vajon a művészet általá
ban minden korban erre akarva-aka
ratlanul is?

A könyv lényegében csak az euró
pai művészetet vizsgálja, amelyet tör
ténelme és hagyománya mlatt eleve
érintett a keresztény szellemiség. Va
lójában egyetlen európai művész sem
vonhatta és vonhatja ki magát a ke-



reszténység által megteremtett értékek
s etikai érvényességek hatása alól. Hol
válik kereszténnyé a művészet, és mí
kor válik azzá bizonyosan? Ezek még
teljességgel megválaszolatlanul hagyott
kérdések, föl nem tárt kategóriák. A
kérdés bonyolultságát szemléltethetnénk
például a kommunista Legel' sok rnű

vével, vagy Amos, Vajda, Derkovits,
Kondor Béla stb. alkotásaival is, akik
méltán sorakozhatnának föl a szakrá
lis vagy keresztény ihletettségű rnű

vészek legjobbjai mellett. :8ppen e szá
zad - mutat rá nyomatékosan Bo
zóky Mária ls - termékenyítette meg
rnűvészi eredrnényeível, stílustörekvé
seivel az egyházmúvészetet is. Kár,
hogy ennek részletesebb kifejtésével
adós marad. Fontos lett volna erról
többet tudnunk, hiszen az idegenkedés
az úilal (legtöbbször a [obbal) szem
ben az egyházművészat termetén is ag
gasztó probléma.

Az egyes korszakokat a könyv bő

séges példával illusztrálja, személyes
hangvétele pedig olvasmányossá oldja
a terjedelmi kényszerből kissé lexikon
szerű ismertetéseket. Talán ha keve
sebb példát hoz és azt a mai törek
vésekkel hozza párhuzamba, a kevés
bé tájékozott olvasó is jobban meg
érezte volna a könyv úttörő [elentő

ségét,
Lossonczy Tamás festőművészt és

napjainkig terjedő munkásságát mutat
ja be Bozóky Mária a "Mai magyar
művészet" sorozatban (Képzőművészeti

Alap Kiadóvállalata. 1976). Lossonczy
Vaszary tanítványaként jutott el Pá
rizsba s ismerkedett meg a század leg
jelentősebb • alkotásaival. Élete ettől

kezdve ös'szefonódott az avaritgarde
irányzatokkal. Kassálc "az absztrakt

BARTOK B~LA LEVELEI

Akit csak kissé is érdekel arnagyar
zene tö1'ténete, j61 ismeri Demény Já
nos nevét; felmérhetetlenül sokat kö
szönhet neki a Bartók-filOlógia. Rend
kívüli gonddal, alapossággal kuuit
ja azokat a [orrásokat, melueknek rész
letes és elemző feltárása nélkül aligha
beszélheWnk a nagy zeneköltő alapos
ismeretéről. Most az Ő szerkesztésében
jelentette rneg a Zenemúkíadó Bartók
Béla levelei minden eddiginél telje
sebb gyújternényét, méreteiben is rend-

festészet egyik legkiforrottabb egyéni
ségének" nevezte őt. Bozóky Mária ér
tő, lelkesítő propagátora műveinek. A
kis könyv egyik legszebb képéről, A
pac.~irtáról így ír: "Semmitől sem .pa
csírta', s mégis mindenestül egy darab
természet, mintha alkotója inkább le
szakított, mint megfestett volna egy
marék illatos füvet, apró vadvirágok
kal, s mintha átmászott volna kezén
egy pók. A kép sűrű összefoglalás.
Zöldjeinek árnyalatai ismét levezetnek
a mélységbe, s a felszínen megvillanó
jelek újból figyelmeztetnek 11 ,fenti', a
rrrinderinapi, a cseppet sem álomlátó
életre!"

Az absztrakt alkotás olyan szellemi
tartományt ostromol, amely nehezen
hozzáférhető a kívülálló számára. Min
den festmény - bármilyen Irányzat
hoz sorolható - mindenképp nehezen
közelíthető meg, ha pusztán csak "tör
ténetet" keresünk rajta, ha csupán iro
dalmi felkészültséggel nézzük, s nem
hagyjuk, hogy a kép .,hasson ránk",
tisztán, szeretettel álljunk eléje. Az
absztrakt művészet is az elmondhatat
lan, a kimondhatatlan, a bonyolult
közlésére vállalkozik, a több síkú je
lentés kifejezésére törekszik. Ez a
jelentés határtalanná válhat. Akár
mennyire meggyőző is a "lefordítás",
behatárolhatja. elszegényítheti jelentés
világát. Igaz, hogy az absztrakt művek

elfogadtatásának talán ez az első he
lyes lépése. Lossonczy Tamásról nyil
ván többet tudnánk meg egy nagy
gyűjteményes kiállításon, ahol a könyv
segítségével megkezdett párbeszédünket
folytathatnánk magukkal a múvekkel s
elmélyíthetnénk a művészről kapott ér
tékes felvilágosítást.

GANCZ MIKLÓS

kívüli bibliográfiával, a művek muta
tójával, földrajzi tájékoztatóval fl cl le
velek időrendi jegyzékével.

Ma, amíkor egész társadalmunk egyi1(
rnozgatójává vált a T.épmúvelés gon
tioicui, felmérhetetlen a jelentősége egy
ilyen kiadványnak. Még akkor is, ha
ebben a formában aligha lehet százez
rek olvasmánya, már csak azért sem,
mert 110,- forint az ára. De ki tagad
ná: csak ilyen [orrűsértékű kötet lehet
az alapja a későbbinek, a nagyközön
ség kezébe mőnek, melynek megjelen
tetésével nem kellene sokat várni, hi-
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szen egyre súlyosabbá válik az az adós
ság, mely épp a nagy klasszikusok nép
szerűsítése terén muuitkozik; A század
magyarságának nyilván meghatározója.
Bartók (és mellette természetesen Ko
dály Zoltán, kinek Visszatekintés cimű
kötetéből ugyancsak elkeIne népszerű

válogatás). De róla is jÓ1'észt csak köz
helyeket ismételgetilnk. (Nem ide tar
tozik ugyan, de a század igazi nagy
jainak ismeretében és ismertetésében
félelmetes hiányosságok tapasztalhatók.
A rádió egyik műsorában gimnazisták
vallottak: Veres Péterről. "Valami költő

volt" - így az egyik. A másik kapott
ezen a bölcsességen: "Én inkább a ver
seit szeretem". De még a legnagyobbak
sem hódították meg az "ifjú szílleket",
s bizony jócska időnek kell eltelnie,
hogy Ady szép jóslata valóra váljék.)
Bartók igazi megismerésében kiválóan
segítenek a leoelek, melyekben - már
a műfaj természete miatt is - az em
ber (bármilyen visszahúzódó és zárkó
zott volt is) többet arul el magáról és
gondolatairól. S e gondolatoknak a bar-

KMETTY JANOS l!:S
KOHAN GYÖRGY KIALLfTASA

Alig zárult be a budapesti Műcsar

nekban Paul Klee-nek (1879-HI40), a
század eleji avaritgarde festészet és
rajzművészet klasszikusának. a XX.
századi európai képzőművészet egyik
legköltőibb, legéterikusabb egyéniségé
nek - Frank .Iános által rendezett 
tárlata, majd az idősebb magyar festő

nemzedékhez tartozó Németh Lajos ál
tal "ct népi szürrealizmus egyéni han
gú képvise1ője"-ként jellemzett Tóth
Menuhért retrospektív kiállítása (ren
dezte Vizy Ottó és Aszalós Endre). 
a Műcsarnok középső termeiten újabb
jelentős képzőművészeti eseményre ke
rült sor: Kmetty János (1889-1975)
Kossuth-díjas festőnek, a budapesti
Képzőművészeti Főiskola egykori taná
rának, a szentendrei utcák, sikátorole és
öreg házak egyik leghűségesebb ábrá
zoló iának emlékkiállítására.

Kmettyt aki Budapesten és a
nagvh írű párizsi Julian-akadémián vé
gezte művészetí stúdiumaít -:... a róla
szóló tanulmányok és cikkek hol a
kuoista, hol a kubisztikus festők kö
zött említik. Minden bizonnyal az
utóbbi megfogalmazás a helyesebb:
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tóki személyiség esetében az egyetemes
magyarság gondolataivá 'kellene vál
niuk.

Az igazán nagyok esetében természe
tesen a magánleveleknek ís páratlan
jel.lemző értékük van. Mily megrendítő

például. ahogy Bartók aprólékos gond
dal s.zel'vezi egy-egy hangversenyét,
ahogU anyagi kilátásai után érdeklő

dik, ahogy futó impresszióit rögzíti. Mi
lyen szítJszorító, ahog'y, szokása szerint,
tartózkodva és mintegy mellékesen, de
már 1943-ban papírra veti: bajom iga
zi okát nem tudják megtalálni. A bá
mulatosan gazdag, mégis oly sok tra
gédiát rejteget6 életút szinte hibátlan
teljességgel bomlik ki e sokszor két-há
rom. sorra redukált' önvallomr:~okból is.

Bizonyára _lappanganak még Bartók
levelek. Köztük talán reveláló értékek
is. De hogy ennyi van, luun; ily qaz
dagon dokumentált lehet Eartók élet
műlle, azé,.t - még egyszer hangsú
lyozzuk - elsősorban Demény Jánost
illeti köszönet és elismerés.

(R. L.)

Kmetty sokat tanult a francia kubis
táktól. de sosem vált a kubista iskola
kizárólagos hívévé . .. Az ő művészete

-- amely az értelem és a fegyelem gyü
mölcse ..- a konstruktiv törekvések és
a természetelvűség ötvöződésénck, ösz-
szeforrásanak szép példája.

Kmetty János témakörei sosem vol
tak változatosak. Néhány korai aktáb
rázolást s szlmbolíkus és biblikus kom
poziciót ("Koncert", "Hegyi Beszéd"
stb) leszámítva színte kizárólag csend
életeket, műtr-rmí enteríóröket, kisváro
si utcarészleteket és sok-sok önarcké
pet festett. (Nagy Balogh János, Márffy
Ödön és Czigány Dezső mellett aligha
nem Kmetty az a magyar festő, aki
a legtöbbször örökítette meg önmaga
vonásait.)

Talán a művész altal feldolgozott
tárgykörök szűkösséaében, talán motí
vumaínak minden Irodalmlas vonatko
zástól való mentességében, talán a pu
rrtán, szi kár, a szigorú képszcrkcsztésre
koncentráló (itt-ott már-már száraz)
előadásmódban. talán a hűvös. kevés
optikai szenzációt nyújtó kolcritban,
vagy talán mindezen vonásokban együt
tesen rejlik annak a magyarázata, hogy
Kmetty Jánost évtizedeken keresztül
csupán a művészetbarátok e;;y kis ré-



tege becsülte érdeme arányában, sőt

a művészeti írók legjobbjai részéről

sem volt ritka a munkásságával szem
beni idegenkedés. (Genthon István "Az
új magyar festőművészet története" cí
rnű - egyébként kiváló - moncgrá
fiájában például mindössze tizennégy
- meglehetősen kedvetlen - sor ol
vasható a mesterről, aki a könyv meg
írásakor - 1935-ben - már megalkot
ta chef d'oeuvre- jeinek legtöbbjét.)

Kmetty valóban nem volt akkora ka
liberű művész, mínt - kortársai kö
zül - Egry, Derkovits vagy Ferenczy
Noémi, s kései (50-es, 60-as évekbeli)
művei között sok a fáradt önísmétlés,
mégis: a mesternek van jó néhány
olyan munkája, amely büszkesége az
elmúlt fél évszázad magyar művésze

tének. . . Olyan művekre gondolunk,
mínt a "Koncert" és a "Két álló női

akt drapériával" (mindkettő a szent
endrei múzeum tulajdona), a "Gitáros
csendélet" (Türr .István Múzeum, Baja),
a "Csendélet KUT-folyóirattal" (Buda
pesti Történeti Múzeum), a "Múterem
részlet állvánnyal" (Janus Pannonius
Múzeum, Pécs), a "Fiatalkori szakállas
önarckép" (Tolnai Gabor akadémikus
gyűjteménye). "A művész feleségének
portréja" (Km etty Jánosné tulajdona),
a. "Nagybányai részlet" (Dr. Gömör Bé
la gyűjteménye), a "Napraforgós csend
élet" (Nagy István-gyűjtemény) vagy
egy akvarell-önarckép a 20-as évekből

(Gerő Zsolt gyűjteménye).

Rabinovszky Máríusz a NyulJat
1929. február 16-i számában, a Tamás
galériabeli Kmetty-tárlairól írott beszá
molójában - tartalmas analízisét adta
Kmetty piktúrájának, "Idegnyugtató
csend, mély nyugalom árad Kmetty
képeiből . .. Nagyok, sztlárdak, determi
náltak e kis képecskék. amelyeknek
hatása TllESSZe túlnő a méretükön" 
írta (máig érvényesen) Rabinovszky.

E véleményt az Vryné El'dey Ibolya
művészettörténész által rendezett mű

csarnoki Kmetty-kiá1lítás anyagának
mintegy fele része megerősíti. (A kö
zepes és gyengébb kvalitású műveket

viszont kívánatos lett volna elhagyni.
Gondosabb szelekció esetén Kmetty mű

vészi rangja még jobban kitűnt

volna ...l
A képes katalógus előszavát író Né

meth Lajos jogg8.l állapítja meg a
másfél év előtt elhunyt mcsterről 
akinek viílogatott alkotásaiból Szent
endrén 1978-ban emlékmúzeum nyilik

, hogy "néhányadmagával azok közé
tartozott, altiknek révén megszületett a
modern magyar festészet és a hazai vi
zuális kultúra",

•
A . Magyar Nemzeti Galéria Kohán

György (1910-1966) Kossuth-díjas fes
tő emlékkiállítását rendezte meg akö
zelmúltban, A művész - aki az alföl
di iskola, a hódmezővásárhelyi művész

csoport tagjai közé tartozott - a fla
mand expresszíonisták (Permeke), a
mexíkóí elkötelezett festők (Orozco, Rí
vera), az olasz neorealisták (Renato
Guttuso) és a magyar Aba Novák Vil
mos lelki rokona volt, de megérintette
őt a kubizmus is, amelynekmegisme
résére 1931-ben nyílott módja, amikor
Párizsban járt tanulmányúton.

Kohán érces S7UVÚ, kemény kötésű,

szocíális töltésű művészete a Viharsa
rok nincstelenjeinek sorsát és vágyait
szólaltatja meg; a Lajta Edit által szer
kesztett Művészeti Kislexikon (1973)
szerint a mester "drámai indulatokkal
teli művelt monumentalitás, szirnbó
Iumteremtő erő" jellemzi.

Sajnos azonban az erő - amely a
művészetben nem minden Kohán
Györgynél gyakran rnodorosságba for
dul. Hatalmas méretű festményeinek
legtöbbie technikailag elnagyolt, nem
kellően megoldott, az óriási képfelüle
tek sokszor üresek, a felfokozott kolo
rit nemegyszer tarkasággá fajul, s ott
is dübörgést, harsány ríkoltást, fülre
pesztő dobpergest hallunk, öncélú nyer
seséget tapasztalunk. amikor a művész

mondanívalóit meggyőzőbben tolmácsol
ná a kisebb hangerő, a kevesebb szín
orgia, a nagyobb önfegyelem ...

A hatalmas: temperamentumot, a ki
vételes művészí adottságot lehetetlen
nem érezni, a nagyszerű rajztudást le
hetetlen meg nem látni Kohán mun
káíban, - a nagyra hivatott művész

életművében azonban hiányoljuk a mér
téktartást, az arányérzéket. a fakturá
lis gondosságot, a műalkotás szakmai
.Jcívítelezésének" gáncstalanságát, hi
szen semmiféle nagyívű, nagylélegzetű

festői koncepció sem feledtetheti a mí
vesség fogyatékosságait.

Az legyenetlen színvonalú s ezért ve
gyes benyomásokat keltő tárlat anya
gából elsősorban az 1937-es "Hegedű",

a megrendítő. tragikumct sugalló "Ka~

bát ,a műteremben' (1949), a mesteríen
komponált "Szobabelső növénnyel"
(1959) és a tőmondat-tömörségű "Ta
nya 11." (1968) emelkedett ki. D. I.
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iSTEN NEM SZERENCSEJAT:f:KOS

Érthető az a viszolygás, ami elfogja
az embert. ha olyan irodalmi alkotást
ismer meg, amely eleven személyek
sorsát választja anyagául. még köztünk
élők nyilvános analízisére vállalkozik,
fájó emlékekre tap'nt rá. Olyan ese
ményeket, pillanatnyi aktualításokat,
feltételezéseket hordoz, amelyeknek bár
ki közülünk a résztvevője, illetve szem
tanúja lehetett, s bárki újabb feltéte
lezéssel, véleménnyel toldhat meg, fel
fogása és meggyőződése szerint. Mín
dig az a méree, mennyiben tartalmaz
ez az időszerűség, ez a kípécézett em
beri sors örök mondandókat, egyete
mes jeleket, tanulságokat, amik nem
csak a ptilanatnak, az ideig-óráig rnú
Iásnak, hanem hosszabb létre, távlatra
szólnak. Talán azért ez a tartózkodás,
mert megtanultuk. hogy a művészí íté
lethozatalhoz korunkban is elegendő

távolságra, jó szemmértékre, alapos
mérlegelésre van sz ükség, Az alkotó
munka sem lehet elhamarkodott, a rö
vid érlelésí idő csak tévedésekkel te
tézheti az amúgy is nehéz írói felada
tot: ki hordás nélkül nincs egészséges
születés,

Az író általában legfeljebb esemény
játéknak vagy dokumentum-drámának
dolgozza föl eKv-egy nemrég lezajlott
történés, egy-egy emberi élethelyzet
buktatóit, ahhoz még nincs sem tiszta
látása, sem művészí ereje, hogy való
ságos társadalmi hátteret rajzoljon. fel
fedje a dolgok motivációít és a szerep
lőket gondos boncolásnak vesse alá.
Ehhez is, ahhoz is emberek és esemé
nyek teljes ismerete, összefüggések, bel
ső indítékok, tények hű feltárasa szűk

séges. De az sem szerenesés. ha az eset
leges kérdőjeleket, kifogásokat, sértett
ségeket - amelyek egy ilyen vállalko
zás velejárói - a szerzőnek azzal kell
elhárítania. hogy nem kulcsfigurákat,
nem kulcshelyzeteket írt meg, a cse
lekmény sem azonos az eredetivel, jól
lehet újságcikkek híranyagából táplál
kozik s nagyjábót-egészéből követi a
valóságos fejleményeket.

Gyurkovics; Tibor 1973-ban megjelent
hasonló című regényéből (Isten nem
szerencsejátékos) merítette a Madách
Kamaraszínházban bemutatott drámá
jának szítuácíóít, vitte színpadra alak
jait. A dramaturgiával nem sokat baj
lódott, mert az egyébként is szfnpadot
kíváno, száraz dialógusokra épülö re
gényt megfosztotta leíró és összekötő
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részeitől, minden felesleges lírai kitérőt

elhagyott, a párbeszédeket itt-ott kiegé
szítette, csiszolt rajtuk, és a könyv
márís színpadra termett, lapjai szín
padl játékká vedlettek át. A szinlap
szerint kétrészes drámai vizsgálattá,
melyben az Engelhart Simon perét
megelőző kihallgatás tanúí vagyunk. A
színen a tárgyalás előtt szokásos valla
tás folyik: a Vizsgálóbíró kérdez, a vád
lott felel.

A Vizsgálóbíró (Bálint Andrásj azon
ban meg sem próbálja - vagy csak
nagyon ímmel-ámmal -, hogya hiva
tását komolyan vegye: Engelhart Simon
motivációl alapján nézze a tényeket; az
ő tetteinek rugói t, hajtóerejét derítse
fel saját kiindulásából, miközben az
ügyet felgöngyölíti ; beleélje magát egy
másfajta magatartás, egy másik sors,
egy más világnézet kötelmeibe. Szinte
csak végszavaz Engelhart Simon (Men
sáros László) monológjaihoz. Érvelései
nek súlyát és ellentétes álláspontjának
igazát nem meggyőzéssel, a beszélgetés
hőfokával. a gondolatok egyenlő esélyt
biztosító párbajával ,támasztja alá, ha
nem külsőséges eszközökkel. Indulatos
kitörésekkel, művi felháborodással, rnes
terkélt gesztusokkal igyekszik pótolni
míndazt, ami egy drámát dramává
avat: feszültséget, összeütközést, felol
dást, Néha oly kétségbeesett dühhel
szaladgál fel s alá, mint aki tulajdon
képpen maga sem biztos abban, "jó
irányban halad-e, tart attól, hogy állí
tásainak az ellenkezője is fennforog
hat, márpedig itt neki mindenáron bi
zonyítania kell a bűnösséget, egy szem
lélet vétkét, egy magatartás csődjét.

Nem is alakul ki a színpadon igazi
konfliktus-helyzet: nem mozdul, fejlő

dik előre semmi. A darab végén is ott
tartunk, ahol az elején. Engelhart Si
mont az írói szöveg, a művészí izlés és
Mensáros László gondosan felépített,
már-már fölényes viszonyt teremtő já
téka megóvja attól, hogy önmaga apo
lógiája legyen. Alakítása határozott arc
élt formál, jelentékeny ellenfelet teste
sít meg, aki hisz az igazában, a példa
képviseletében, az áldozatokban. Kudar
ca't is véletleneknek vagy egyéni bal
szerencséjének tulajdonítja, kétségel
csak aziránt vannak, szeretí-e ót az
Isten eléggé, vajon rníndig hűséges

volt-e hozzá, nem engedte el egyszer
másszor a kezét? Mensáros László
pályájának egyik csúcsteljesítményét
nyújtja,



Az előadás tükrök között zajlik, a
szerenlők megsokszorozva lépnek elénk
a térbe, két és fél órát töltenek el áll
va, helycserével. jobbra-balra kitérve,
tűző reflektorok fényében verítékezve.
A rendező (Kerényi Imre) jól látta, hogy
a művet csak otatorikus formában le
het megjeleníteni, de mível ki hallga
tásról van szó, nem értjük, míért nem
ülhettek le a szereplők egymással
szemben. Játéklehetőségük is bővült

volna egy-egy hangsúlyos felállással,
előrelépéssel, visszaüléssel ; így csak
nem tétlenségre ítélték őket, mert az
egy helyben állás, az időnkénti járká
lás nem fokozható, játéktöbbletet nem

DVORAK: REQUIEM
ABAKFARK '"ANT-TRIO
KONCERTJE

A neves cseh zeneköltő egyházzenei
repertoárja jelentős. Nálunk föleg a
Stabat Mater ismert. Kár, hogy szinte
telje,~en ismeretlen 149. z.~oltá-ra, Te
Deuma, D-dúr miséje, Szeni LudmiLla
oratóriuma és csak ritkán hangzik el a
Zeneakadémián januárban felújított Re
quiemje. A cseh népi dallamvilág 
mint Smetanánál is - ut- meg átjár
;a a d710fáki életművet, de ebből a gaz
dag örökségből az 1890-ben komponált
Gyászmisébe nem kerillt semmi. Talán
csak a mély tónusok, borongós hangu
latok emlékeztetnek szlIÍv népdalele
mekl'e, hogya gyász, a fájdalom an
nál élesebb legyen. Az ember panasza
szól a. Requiemben, a térdelő emberé,
mint egykor Heinrich Schütznél, lcon
cent7'ál1'a a szöveg minden egyes sza
vu-ra. Az a mŰ71csség, amivel Duoiak:
az egyes tételeket kidolgozta, leginkább
a XV. század németalföldi mesteréhez,
Ockeqheméhez hasonlítható.

A 'uallásos érzés mélysége az, ami
pillanatról pillanatra tetten érhető. Aho
gyan percenként letompul a csillogás,
s már-már csak szótöredékek jutnak el
fülünkbe, oiukor recitált hangon, aho
gyan litU7'giku~sá válik minden részlet,
zene és szöveg egységében, csak azzal
a bel.~ő, nemes indulattal magyarázható,
amely a fájdalom teológiáját a művé

szet nyelvén mondja el, Mégsem válik
egysíkúvá, kopárrá a mű: a rész-mo
tit'umok olyan gazdag kibontását hall-

tud bíztosítaní. A kiérleletien, elsietett
rendelés modernkedő ügyeskedésekkel,
aszketikus színészvezetéssel igyekezett
valamiféle "stílust" meghonosítani. Ezt
a törekvést azonban a szegényes hát
tér is zavarta: hol egy rendház vagy
templom gótikus íveit, hol egy barlan
got imitáló festett kartont világítottak
meg a reflektorok. A kísérőzene kopá
csolásai és a hangszórón bejátszott
hangeffektusole pedig nyilván a drá
mai kibontakozást, az izgalmas szócsa
tát, a katarzist voltak hivatva előkészí

teni vagy fokozni. De mivel valójában
funkciótlanok, teljesen feleslegesek.

HEGyr BJ!:LA

juk, amely - plasztikusan -, mozaikhoz
hasonlítható. Az egyes stílusrétegek
(gregorián. romantikus akkordfúzések,
már a, XX. századra előremutató kis
formák) szerencsésött'özéséből jön lét
1'e mindez, a tudatos szerkesztés ál
tal; nem hiányzik innen a belső indu:"
lat ösztönös inspiráció ja. S mintha a
Requiem zenéjének "teológiai koncep
cióját" igazolná az is, heg-y egyetlen
magból bontakozik ki: négyhangnyi té
mából. Az egység szinte antifonális ré
szekre van osztva: emitt a kórus in
tonál s felel rá egy-egy szólista, amott
fordítva. De leginkább ismételve to
vább szőve a gondolatot, mintegy égi
muzsikává a7;att'a a főldit. Mindjárt az
Introitus (bcrezető ének) férfikari kez
dése után a tenor szóló veszi át a sze
repet, a "Te decet hymnus" (Neked
sz~l a himnu,sz) _felíveZő dallamán, hogy
utana a KyTte recitált könyörgése idéz
ze a liturgiát, ahol égi és földi tájak
hajolnak .öss7e,: "ujjongó dalok" s "a
ezeretet sohaJtasa".

A legtöbb hagyomán'ytól eltekintve a
mise Gradualéját is megzenésítette a
zenel,öltő: a négyhangnyi alaptémát
megismételve csendes fohászt mond,
megalkotva a mű legbensőségesebb té
telét: "Örök emlékezetben marad az
igaz, rossz hírtől nem kell félnie."

Egészen különös Celanai Tamás Dies
irae-jének zenei ábrázolása: fanfárok,
táncos ütemek, harangjáték és gong
szinhatásában nem a haláltánc hangu
lata idéződik fel, hanem a csendes meg
békéitséqé, Halál és feltámadás gondo
latának hagyományos kifejezésében sok
szor ott van a táncos motívtl.m s hazai
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tájainkon még most is találni rá nép
zenei példát. A rituális tánc és az in
duló harsogásába vegyített késlettetett
ütemsor valóban feloldják a haláUánc
félelmetes vízióját: reménység lesz ab
ból és diadal, emlékeztetve Aranyszájú
Szent János mondására: "Emeljük fel
lelkünket a szomorúság mélységéből."

Ez az időbe forduló tekintet a jelené
is, a jövőjé· is: rövid fúga-témát idéz
Duoiat« a "Rex tremendae" kórusó.ban
s a kódában ezt a sort: "Örök Jóság,
légy jó velem".

A Reguiem legap1'ólékoso;bban kidol
gozott része az Offertorium. Egyetlen
könyör'géssé válik benne a felajánlás:
ó- és újszövetségi freskók sorává.
D'l.'orak mégsem hatásosságra törekszik:
a szöveg tartalmi átélése jelentkezik
zsoUár-dallamokban, recitáló frázisok
ban..A "Domine Jesu Christe" (Urunk,
Jézus KriszttLs) gyakori ismétlése, az
áldozat elfogadását kérő Hostias, s a
:;equentiából át'1.'ett utolsó S01': "Pie Je
su" (Kegyes Jézus •. .) olyan csodálatos
liturgiai egységet teremtenek, amelyben
ott a kérés és az engesztelés. A "Libera
eas" (szabadítsd meg őket) hang)aira
az Agnus Dei csendes imádsága felel:
"Dona eis requiem" (Adj nekik örök
nyugodalmat). A Sanctus sem hangos:
egyszerűerL csak dicséret az ember
nyelvén, halkan elmondott köszöntés, a
zeneirodalomban szokatlanul.

A Debreceni MAv Filharmonikus
Zenekar, a Kodály Kórus Erdélyi Mik
lós vezényletével olyan érzékeny benső

séggel élte át a Gyászmise minden té
telét, amilyenre csak ritkán van példa.
A csodálatos pianisszimók, a sohasem
sokkoló [okozások: nem csupán az
együttes énekkuUúrájáról tanúskodtOlk,
hanem a művel való azonosulásról is.
El'délyi Miklós a kelleténél talán las
súbbravef:te a tempót, de így éreztsik
meg a 1'észlet-kidolgozásoknak a nagy
egésszel való összefüggését. A négy szó- .
listo;: Andor Éva (szoprán), Barlay Zsu
zsa (alt), Fülöp rlttila (tenor) és Gre
gor József (basszus) sohasem énekelte
túl a szerepét, nem bontotta meg az
arányokat s kitíínően illeszkedett az
együttesbe. Kifogás csak a túvós~

bizonytalan intonálásait, olykor elma
szatolt hangjait illeti.

A Bakfark Lant-trió nem azonos a
Bakfark Consorttat Az előbbi vezetője

Kecskés .4ndrás, az utóbbié Benkő

Dániellantművész. Mindkét együtte~

a régi hangszeres muzsikát szeretné
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megismertetni hazánkban, s ezért min
den szereplésük e.~emény hangverseny
életünkben.

A Magyar Nemzeti Múzeumban a
"Régi hangszerek világa" s01"Ozatban
januárban a Lant-trió szerepelt, magas
színvonalú, sok újdonságot felvonultató
programmal. Kecskés András ugyanis
nem . csupán passziv megszólaUatója tL
régi mesterekn~k, hanem maga is kuta
tója elveszettnek véU műveknek. Bécs
ben a neves Clemencic-Consort tagja
ként működik s alkalma nyílik ottani
könyvtárakba,,{ a magyartJonatkozású
anya.got tanulmányoznia. 19y került a
kezébe legutóbb Fatrizio Caroso lant
művész lS8I-ben kiadott gyűjteménye

(amolyan szórakoztató könyv), benne a
híres Lucretia dallammal, amelynek
i1'odalomtörténeti jelentősége van: Ba
lassi Bálint erre a "nótúra" írta híres
Katonaénekét (A végek dicsérete). Ez a
költemény, valamint az oláh dallamra
szerzett "Régi szerelmem nagy tüze"
Bc;;,la.~si vers lantkísérettel, hűségesen

idézte vissza a kort, amelynek hiteles
előadói stílusát szintén szeretné re
konstruálni a három ifjú (az együttes
vezetőjén kívül még Molnár Péter és
Szabó István). A három /,anton elóadott
Dlugorai (XVII. századi lengyel lantmű

'L,ész) zsoltára - motívumaiban az "Is
ten hazánkért" kezdetú népénekünk fe
dezhető fel -, Francesco de Milano
(XV. század) Fantáziája, a pozsonyi
Newsidler (XVI. század) Passamera-jll,
Ti.nódi históriás éneke Prini Péter, Mai
láth Istvún és Török Bálint fogságáról,
az Istvánffy-kódexből vett házasitó
ének (Kecskés András érdeme) a fél
ét'es együtt-muzsikálásnak mÚ1'is nagy
szerű előadói teljesítmén·yei voltak.

Külön említést érdemel Newsidler
Der Juden Tantz-a. Ha Bartók eseté
ben mint elődöt emlegetjük Gesualdo-t,
akkor a híres lantművésznek ezt a tán
cát is az olasz mester madrigál;iai mez
lé kelt helyeznünk: a kromatikus futa
mok, rafinált ütemezés, egy huszadik
századi táncjáték alaptémá)át is képez
hetnék. S ha a lanton, ezen a különö
sen ellentmondásosnak tűnŐ. de nagyon
is sokoldalú hangszeren olyan remekül
szólal meg egy "modern" téma, mint
ahogyan azt Kecskés András bemutatta,
fiatal komponistáinknak ·is feladhatja a
leckét ez a mindinkább népszerűbbé

váló középkori instrumentum.-

TOTn SANDOR



KOPP JENŐ (1900-1977)

Január 13-án hosszas betegség
után - elhunyt dr. Kopp Jenő művé

szettörténész, a XIX. és XX. század
magyar képzőművészetének tudós kuta
tája, a Fővárosi Képtár 1935 és 1948
közöttí főigazgatója.

Első jelentősebb elaborátuma 1931
ben jelent meg Pécsett; e könyvecske
a magyar "táblabíróvl1ág" egyik leg
jelentősebb festőjének, Borsos József
nek művészetét tekinti át. A részletes
oeuvre-katalógust is nyújtó munka
színesen tárja elénk Borsos változatos

életpályáját, 'formai fejlödését, tragikus
művész-sorsát... Kopp Jenő könyve
nem mindennapi írói felkészültségről

is tanúskodik" - állapította még, e
műről a Magyar Művészet című folyó
irat recenzense, Horváth Henrik.

1943-ban - "Magyar biedermeier fes
tészet" címmel .- újabb monográfiát
írt Kopp Jenő; ezt 1944-ben egy bi
lingvis - francia és magyar nyelvű 
Derkovits-könyvecske követte, a Fran
coís Gachot által szerkesztett "L'Art
Hongroís't-sorozatban. A Kopp által
megrajzolt Derkovits-kép sok vonása
ma is helytálló, míndenekelőtt az a té
tele, hogy "Derlmvits alkotásaiban nem
csupán esztétikai kielégülést keres ...
Életműve - a művészet belső kérdé
seinek megoldásán túl - emberi hit
vallás is, amely megtagadva mínden já
tékos öncélúságot, utat mutat a jövő

fejlődése keresőinek." Ugyanebben a
kétnyelvű kismonográfia-sorozatban lá
tott volna napvilágot Gulácsy Lajosról
tervezett munkája is, amelyet a
"L'Art Hongroís" Egry-kötete borító
lapján - már hirdetett is a kiadó. A
sorozat megszakadása folytán azonban
e mű nem jelent meg, - valószinűleg

nem is készült el.
A felszabadulás után Kopp Jenő tö

retlen aktivitással folytatta munkássá
gat. 1947-ben írott "Új magyar festé
szet" című könyvének (Officina Kiadó)
különösen azok a passzusaí emlékeze
tesek, amelyek Szinyei Merse Pál, a
nagybányaiak és Rippl-Rónai művésze-

tét tárgyalják. E könyv - "lnLroduc
tíon a la peínture hongroíse", illetve
La moderna pittura ungherese" cím

mel - 1948-ban franciául és olaszul is
megjelent, a magyar kiadáshoz képest
megnövelt képanyaggal. 1948-ban "A
háromszáz éves pesti papnövelde" cím
mel adott közre egy kis könyvet, 1956
ban pedig a virtuóz technikájú natu
ralista szobrászról, a főleg portréábrá
zolóként jeles Kisfaludi Strobl Zsig
mondról publikált monográfíát. A 60-as
években a Zádor Anna és Genthon Ist
ván által szerkesztett négykötetes Mű

vészéti Lexikonnak (Akadémiai Kiadó,
1965-68) volt a munkatársa; a lexikon
számos cikkét ő írta, nagy alaposság
gal, példás tárgyi tudással.

Kopp Jenő művészeti kritikái is ma
radandó értékűek. A Katolíkus Szemle,
a Tükör, a Napkelet, az Élet, a Ma
gyar Művészet és a Szépművészet kö
zölte tárlati beszámolóit, könyvrecen
zíóit s egy-egy alkotót, egy-egy művé

szeti korszakot bemutató tanulmányait,
cikkeit. Giottóról csakúgy volt magvas
mondanivalója, mint id. Marleó Károly
ról vagy Lotz Károlyról. - az úiabb
magyar egyházművészetről csak~gy,

mint Fényes Adolfról vagy a szentend
rei művésztelep festőiről.

Esztétikai koncepcióit az idő nem
mindenben igazolta. A két háború kö
zöttí ún. "római iskola" szebrászalt és
restőrt ma már másként (sokkal több
fenntartással) látjuk, mint ö; megjegy
zendő azonban, hogy az 1947-es "Új
magyar festészet"-ben már Kopp sem
a neoklasszícísta "római íslcolá't-t te
kintette a második világháború előtti

magyar művészet csúcspontjának.
Megújulásra, továbblépésre, önmaga

korábbi, túlhaladott nézeteinek bátor
revideálására képes, nyi tott lelkű mű

értő és művészettörténész volt. Akik is
merték őt, emlékét szerétettel megőr

zik, - könyveit, értekezéseít; cikkeit
pedig míndig megkülönböztetett hely
fogja megilletni a magyar művé

szettörténeti irodalom termékei között.

D. I.
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Dans son numéro d'Octobre 1976, "Világosság", revue d'Idéologíe athée, a
publié sous le titre L'Etat socialiste et les Eglises en Hongril! l'étude de
György Aczél, PrésidenJt du Conseil par intérím. C'est it cette étude qu'a
répondu Mgr. József Cserháti, éveque de Pécs;: sous letitre Portes Ouvertes.
L'étude de György Aczél - remarque I'évéque - a réservé une surpríse méme
il ceux qui, ínstruíts par la logíque des événements, savaient que les rapports
entre I'Eglíse et l'Etat ainsi que les incidences de l'évoluLion de ces rapports
sur le terrain pratíque ne manquent pas de faire objet d'analyse au plus haut
échelon méme, Par son argumentation et ses développements, I'étude rédígée
dans un ton agréable s'attache - poursuít I'évéque - quoique ímplicitement,
toutefois avec la pression contraígnante des faits, il éveiller le sentimerit de
la responsabilité et l'esprit autocritíque en tous ceux qui se doívent de prendre
part dans la solution des táches a remplír sur le plan économíque, social.
politique et culturel, en vue de la prospérité de notre pays, Au nomore des
responsables, une place émínente revíent aux Eglíses, Le röle qu'elles tíennent
dans la promotion cultureIle et matérielle de notre peuple peut étre secondaire,
en revanche, c'est en priorité qu'Il leur appartient de promouvoír l'unité na
tionale, de resserrer les líens moraux entre les hommes, d'anímer l'esprít de
fraternité oeuvrant par la I'uníficatíon des hommes en une seule grande famille.

Nous aussí proclamons qu'au centre de nos efforts déployés dans ce pro
cessus de mutation se trouve ce qui est le plus sacré sur cet te terre: l'hom
me, la nouvelle société de demain. C'esí, cet homme que le Cetteile de Vatican
II. - la plus vaste entreprise que I'Englise catholíque ait réalisée dans les
temps modernes avait en vue. Jamais des documents d'Eglíse ne se
préoccupaient autant et si profondément de l'homme que les textes concíltaí
res ínspírés de deux ídées mattresses. L'une est l'aggiornamento qui demande
ft l'Eglise d'adapter I'exposé de la doctrine chrétienne au niveau des connai
ssances actnelles et a réviser la validité de ses jugements de valeur morale.
Vautre idée maltresse est le díalogue, comme la elef par excellence de nou
velles orientations et Ie véritable moven de resserrer nos Iiens avec les hommes.

Par la sui te, I'évéque Cserháti traite du fait et des írnpératlfs de la coexís
tence, puis précíse les possíbílítés, les Iirnites et les conditions de la coopérátion.
Il soulígne: les marxistes veulent bten admettre comrne allíés tous ceux qui
ne sont pas contre eL1X, en les invitant a un travail en commuri. Ils: présu
ment que ceux qui leur offrent leur coopératíon, ne Ie font pas par simple
loyauté envers I'Etat, maís parce que leur sens ínné des valeurs leur fait
reconnaitre que dans le socialisme la forme de socíété la plus évoluée a été
réalisée, these que par leurs analyses, les sciences soclales contemporaínes
viennent confirrner. Nous sommes convaincus que, de son cöté, le christianis
me qui, durant deux mille ans, était un des facteurs déterminants de I'hístoire
de I'Europe, en cette nouvelle phase de développement des structures socíales,
développement exigé par nos temps et ouevré par les socialistes, díspose de
toutes les ressources intellectuelles et morales requíses. Par ses convictions
relígíeuses aussí bien que par son comportement modelé sans réserve sur
I'Evangíle, le chrétien peut se Iaíre le combattant de cet avenír plus humain.
C'est pour ('ette raison que nous nous constdérens comme ínvítés et chargés
de responsabillté dans la présente situation historique.. Malgré les dífférences
Idéologtques, les chrétiens tiennent il coopérer de propos délibéré et il offrir
leurs concours au service du bien public. A propos des difficultés qui rísquent
de s'ensuívre, György Aczél ne mannue pas de rernarquer : "Certains peuvent
objecter que les bases ídéologíques différentes provoquent des débats non seule-
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ment sur le plan phílosophíque, mais aussí sur le plan politique et moral,
Nous ne doutons pas qu'Il en soit aínsí, touteíoís ce débat - eomme nos
expériences d'ici l'attestent - n'est pas le débat des adversaíres, maís bien
celuí des hommes qui, engagés dans une méme voie, poursuivent leur échange
de vues SUf des bases ídéologíques dífférentes, maís anímés par le méme
sentíment de responsabilité et qui, il leur tour, se voient enrichís par ces
échanges." S'il est exact que ces débats sont ceux d'hommes qui ont les mémes
positions politiques, il reste toujours que la solution des problémes a ses con
ditions bien précíses et tant qu'elles ne sont pas réallsées, 011 continuera il
piétiner sur place. En effet, pour que les chrétiens vivant dans un Etat sícía
liste se sentent capables de pouvolr résoudre leurs eas de conscíence, de
parvenir il s'accorder avec les non-croyants sur les questions qui mettent en
jeu la cause de notre prospéríté commune, ils ont besoin d'avoir la certitude
que sur le plan des príncípes aussi bien que sur celuí de la pratíque, les
conditions de leur exístence de chrétiens sont dans tous les eas gararitles...
Aussí déplorons-nous en commun s'il se prodult des eas ou en intervenant par
voíe administratíve, on porte atteinte il la digníté de la personne humaíne,
il I'amour-propre de I'individu et aux principes mémes de la démocratíe.
Pe méme, il faudrait que cette conceptión qui constdere le erevant comme un
citoyen dimínué et refuse de lui donner les chances qu'Il méri te oependant Pal;
ses dons, ses facultés et son application. soit de plus en plus en régression
pour finir par dísparaitre.. . La démocratie socialiste ne constitue de véritables
progres. ni ne favoríse I'épanouíssement de l'homme que dans le eas ou' chacun
y est assocíé, chacun en est bénéficiaire... Seule une chrétienté consciente
d'elle-méme et forte est il méme d'offrir son concours pour rnodeler l'avenír,

József Vas: Depuis quand célebret-on la messe dans la larutue du peiíple'!
~ László Székely: L'Ascése des Sicules du comitat de Csík - Lajos Nádasdy
éveque le souvenir de Ferenc Virághalmi. éminente personnaltté de la guerre
d'índépendance de 1848 et de la vie publique de la périodé d'apres 1848,
- István Gál présente Zoltán Kodály, I'éleve . du Lycée archiépiscopal de
Nagyszombat (aujour d'huí Trnava en Tchécoslovaqule) de 1892 il 1900, il
travers les Bul1etins scolaires. - Dans son article, Péter Hédervári, géologue,
met il l'étude deux phénomsnes naturels décríts dans l'Aneien Testament: le
passage miraculeux du Jourdain et le déluge, - Mária Bozóky: Confessions
lyriques sur une ville (Prague) -, Dans la rubrique littéraire, le lecíeur pourra
lire un fragment de roman par Endre Birkás, avec la préface de Géza Ottlik,
Les Souvenirs de Leontin Szili et les poémes de Kálmán Dudás el
Agnes Símándi.

INBALT

József Cserháti, Diözesanbíschof von Pécs: Offene Tore. Im vergangenen
Jahr brachte die atheistische Zeitschrift Világosság in ihrer Oktobernummer ein
Essay von dem Stellvertretenden Ministerprásidenten György Aczél, betitelt
"Der sozialístísche Staat und die Kirchen von Ungarn", Diesel' Essay - stellt
Bischof Cserháti fest - wírkte selbst auf diejenigen als Überraschung díe
schon durch die Logile der Geschehnisse wussten, dass man sieh auch auf
höchster Ebene mit einer Analyse des Verháltnísses zwíschen Staat und Kirche
und mít der Auswírkung díeses Verháltnísses auf das praktische Leben befasst.
Die Argumentationen und Ableitungen des ín angenehmer Tongebung geschríe
benen Artikels - schreibt im Weiteren der Bischof von Pécs - trachten
das Verantwortungsbewusstsein und die Selbstkrítik eínes [eden zu erwecken
der in der Lösung der wirtschaftlichen, geselschaftlíchen, politischen und kul
turellen Aufgaberr unseres nationalen Wohlergehens pfltchtgemass teilnehmerr
muss. Unter diesen verantwortlichen Faktoren gebührt ein hervorgehobener Platz
den Kirchen, die in dem materíellen Aufstieg unseres Volkes nur sekundár
aber in der Verwírklichung der nationalen Einheit, der geistigen Annaherung
der Menschen, der Brüderlichkeit und des zur Familíe-Werdens, prtmar her-
halten müssen.

Auch wir behaupten, dass in den Kiimpfen und Gestaltungsprozessen der'
Gegenwart es sich um den heílígsten auf Erden, um den Menschen, um den
Menschen der Zukunft und seiner neuen Gesellschaft handeit. Auch dem gröss
ten Unternehmen der Kirche der Neuzeit, dem II. vatíkaníschen Konzi!
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schwebte diesel' Mensch VOl' den Augen, Nie haben ltirchliche Dokumente so
víel und so tief über den Menschen ausgesagt wíe die Vortagen, Verhandlungen,
Bestírnmungen und schriftlichen Dokumente des Konzíls, Zwei grosse Mottos
hatte das Konzil. Das eine war der "Aggiornamento", die Erhebung der christ
lichen Lehre und der moralíschen Bewertungen auf ein heutiges Níveau sowíe
eine Erforschung der Gültigkeit dersclben.; ein anderer Wegweiser war die Be
tonung der Aussage. dass der Schlüssel zum Suchen nach etwas Neuern und
zur Vettiefung der menschlichen Kontakte nur der Dialog sein kann.

Der Artikel von Bischof Cserháti schildert dann die Tatsache und das
Gebot des Zusammeniebens und beschreibt die Möglichkeiten, die Grenzen und
Vorbedingungen der Zusammenarbeit. Dann stellt er fest: Die Marxisten bieten
nllen, die nicht gegen sie sind, den Bund der Zusammenarbeit an. Sie nehmen
an, dass diese Zusammenarbeítenden nicht nur loyal dem Staai gegenüber sein
werden, sondern aufgrund eines inneren Werturteils auch anerkennen, dass wir
den Sozialismus nicht nur als Verwirklichung der fortschrittlichsten, sondern
als eine nach der heutagen Gesellschaftsanalyse vollkommensten Gesel1schafts
form betrachten müssen, Es ist unsere feste Uberzeugung, dass das die euro
páísche Geschicte 2000 Jahrehindurch formende Christentum ebenfalls über
solche geistige und ethische Krafte verfügt, die zu den von unserem Zeitalter
verlangten und von den Sozíalísten urgierten, besseren und vollkommeneren
Gesellschaftseinrichtungen nötig sind. Aufgrund seiner religiösen Uberzengung
und seines von dem Evangelium ínspírierten Benehmen, kann der christliche
Mensch der Vorkiimpfer eíner neuen, menschlicheren Zukunft sein. Deswegen
fühlen wir uns als Eíngeladene und als Verantwortliche auch in der aktuéllen
geschichtlichen Situation...

Trot.z der ídeologísehen Unterschiede wollen die Christen bewusst koope
rieren und sie sind bereit im Interesse des Gemeinwohls ihren Dienst anzubieten.
Auf die Schwierigkeiten die hier auftauchen können weist auch György Aczél
hin, als er bemerkt: "Einige könnten sagen, dass die unterschiedlíchen
ideologíschen Grundlagerr nicht nur in die philosophischen, sondern auch
in der polítischen und moralischen Spháre zu Kentróversen führen. Selbst
verstandlich stímmt das, diese Auseínandersetzung ist aber, wie unsere ein
heímíschen Erfahrungen es auch bestátígen, eine solche Diskussíon, die nicht
mehr von Feinden, sondern von Menschen geführt wírd, die auf demselben Weg
schreiten, und die, wenn auch auf der Basis einer unterschiedlichen Welt
anschauung, doch von einer gemeinsamen Verantwortung ausgehend ihre Gespra
che führen und durch diese Gespráche sich selbst bereichern." Nun, wenn es
auch stimmt, dass diese D'skussíonen sehori zwíschen Menschen geführt werden
die auf derselben politischen Plattform stehen, doch hángt die Lösung der Prob
leme von genau umschríebenen Bedingungen ab, ohne deren Ertüllung wir
nicht von der Stelle kommen. Die glaubigen Menschen, die in einem sozíalís
tischen Staat leben, haben das Gefühl, dass sie die sich ergebenden Gewissens
konflikte nur dann Iösen können, dass sie sieh nur dann mit den Nícht-Glau
bígen in Sachen einigen könnert von welchen unser gemeinsames Wohl abhangt,
wenn sie immer davon überzeugt sein können, dass die Prinztpien und prak
tischen Erforderungen ihrer chrístlichen exístenz geslchert sind... Eben des
wegen bedauern wir gemeinsam die in eínzelnen Füllen vorkommenden admi
.nistratíven Eingriffe, die die menschlíche Würde. das persönliche Selbstaefühl und
-die Ordnung der demokratíschen Grundwahrheiten verletzten, EbenfalJs soilte
-sich jene Anschauung vermindern oder gal' verschwínden, welcha den religiösen
1\ttenschen als zweitrangigen Staatsbürger berrachtet und fül' ihn nicht die
seinem Talent, seinen Fühigkeiten und Fleiss entsprechende Arbeitsrnőg

Iíchkeit sichert . .. Die sozlalístísche Demokratíe bedeutot rrur dann
einen echten Fortschritt und immer vollkommenere Humanttét. wenn ein jeder
sich daran beteitigen kann, wenn ein jeder slch davon berekhert. .. Nur ein
bewusstes, starkes Christentum kann in der Gestaltung der Zukunft teilnehmon
und seinen Beitrag leisten.
Béla Hegyi publtziert die Briefe die Pérer Veres. der von einigen Jahren ver
storbene Schri ftsteller und Polittker an die Rl'rl."kt lon der Vívilia richtete. und
in denen er seine Ansíchten hinsichtlich der Religion. des Glaubens und des
Dialogs zwíschen Menschen mit verschiedenen Weltanschauungen schildert.
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Vigi ia 1977 március

Ára 12 Ft

a k ifejezés új m eg új formált keresI, tel
jességre törekszi k, eg yetem es en k özvetithet ö
jel- és ge sztusre ndszer m eghon osít ás ár öt ál
modik vtt ágm éret ek nen . Elképzel eseiről töb
bek k özött igy vaü : " A cél term észetszerű

leg a z, hogy kombiná lju k a kett öt : a szer
ta rtásosat és a mtndennap ít, A föllsmerl1e
t őnek és a fölIsmerhetetlennek egyldej úleg
k ell jelen lennie . A színházat a föll sm er
h etö és a fölIsmerhetetl en állandó együtt
léte teszi sz ln házzá , és hozza közel h oz
zánk - mert így emberi, es megvan az a
m ásik d ímenzr öía, amely az egyedüli indi
ték a rra , ho gy bel em erülj Unk a szinházI
élménybe." - P asquale 5 alvuccl Adam Smith
politikai filozófiáját U.rg yalja könyv éb en,
Smith nevet mint a z angol közgazdaságtan
egyik megteremtőjét Ismerte eddig a ma
gyar olvasók özö ns ég. A n eves olasz mar
x 'sra történész most új oldal ról vizsgálja:
sok szempontb ól He~el elc5futárán ak te kinti ;
Hume- ma l összevetve pedtg erkölcsfilozófIá
jának érettebb vonásait , m agasab b m í nős é

gét e meli k l ; a k özössé gí és erkölcsi tudat
tal kapcsola tos meg álla p ít ása tt az egv én éle
tére n ézve máig megszfvíelendönek tart j a.
Gyakra n id ézett Thf'ory c íru ű nuív ébe n

Adam Smith igy ír : " Bármily önz őn ek gon
doljuk ls az embert, k éts égk ív üt van na k n
t ermészetében bIzon yos elvek, amelyek ar
ra k észt etik, hogy érd el, Jódjék El tö bb Iek
sorsa Ir á n t . . . E ffa jta elv a kö nyörü le t es
a ré szvét... Az c rkölcsl k özcss égbe n kö ny
n yú rámuta tn i, hogy az embemek rn ít k ell
t erin te . melyek a k öte lessé gel. Nem kell
mást tennie, m in t amIt hely zete kIjelöl szá
m ára és tu dat vele •• ."

Csak nem r étévszé za dos késéssel érkezett el
hozzánk F ernand L éger-neíe, a XX . szá zad
festésze te egyk na gy r ef ormerének tanul
márivk ötete , A festö szeme. Fó törekvése
a tárgyal, m ért an í form llkba való t örn örí
tése volt. az e mbert pedig jelképek magas
ságába kí vánta emelnI. Sok vltát kIváltott
absztrakt m üvet mellett [elentős munkálnak
számítanak templo mi üvegablakai és mo
zaíkjaí, va lam int kerá rrrí áí. EsztétIkaI irásal
- köztük a keresztény középkor rnü vé sze
tével k pcs oJa tos gondolataI -, továbbá a z
ép ítészetröt és a rnoder n kultúra formái
ról tett saj áto san egy ént véle kedése rö
Il;ttébb érdek e se k , de ma már nem mérték
ad óak, csak k u ríö zumok,

Tájékozódás

Öl'öm és fáj dalom érz ése k éveredett a b 
ban a beszédben, m elyet a Szenta t, 'a rnon
d ott el a múlt év május 24-1 kcnztsztö rí u 
mo n, öröm ét fejezte kl, h ogy sze rte a vt
lágban a sz erétet cs od á la to s jelel t tapasztal
hatni , h ogy új és ú j nagy te tteket hajt
végre a k öz ja vát akaró emberiség, s hogy
..m inden fö ld rés zen S0 1\ Ifjú ember nagy
Ielk ű en , ~yakorlatban engedelmeskedi k az
evangélium t ethí v ásá nak , és el van na k szán
va, hogy - amInt ennek iSY ls kell len
n ie - a magas keresztény él et eszmény gya
korlását s a n n ak a valóságb a való á tül 
tet ésének gyakorlatát összekapcsotjá k ". ..:egő

fá jd a lmát" fejezte ki VI . Pál papánk ugyan
akkor az egyházban tapasztalhat ó engedet
lenség m ía tt, melynek k i:v etkeztéb en van 
na k, akIk m eg akarják osztaní Is ten n épét ,
hC'lott a n na k ép p a sz are te t jegyében ke l
lene egyesü ln te . Nem veletlen , ho gy épp e
nagy h atású b eszédet olvas natjuk a Szolgálat
32. számába n , melyriek mottója : ..Az Úr
ba n va ló oröm az erö ss éctek" , A lap szer
kesztőI sz e renesés egységbe á llftották az
öröm és a szornorúság gondotat át. Az előb

bIről j ó néhány szIn vona las tanu lm ány t ol
vasha tunk. Az u tóbbIt Alszeghy Zoitán
etemz l A szomorüsáe dicserete c írn ü Irásá
ban . RendkIvül ér dek es irást olvas ha tu n k a
lapba n Hans KUng sok ví t át keltett Christ
sein (Kereszténynek le nnI) cim ú könyvéről.

Az Ismerteté s szerzö je r észletesen elemzI
a zok a t a kifogá sokat, mel yek KUn g pro
fesszor k ön yvét neves teológuso k r észér ől

énék a b ba n a rnu n k ába n , rn e ly Hans Urs
von Ba lt hasa r kezdeményezés ére jelen t m eg
(DIkussIon über Hans Ktings Ch r Ist se in.
Mainz 1976).

A GONDOLAT KIADÓ új don~ágal közül
elsőnek M. O. Jankovszkij munká ját em
lit í ü íc, amely Saljapinról, a sz áz ad legna
gyo bb é nekes é r őt szól. Nemcsak élet út j át ,
pál yá j ának alakulását mutatja be, ha nem
sok eredetI dokumentummal saolg ál opera
szerepeir öt, a lakitásainak kritikai fo gadtatá
sá rói és vll ághirü műv észekkel. í ró kka l k ö
tó tt barátsá gár ól, A k öny vet Komár Pál
..Sal jap in és Magya ro rs zág" dma írása egé
szíti kl. A Szemtől sz emben sorozat
Koltai Ta másnak Peter Brooltr ól írt m o
n ogr áttá j ával bővillt. NapjaInk egyik legk i
vá ló bb szinházI rendezőjének m un k ásság át
elemzi, a ki egy-egy rernek m ív ü fil m s l
kotó jának ls mondhatja magát. Broolt azon
ban mégiscsa k vérbeli színnaz; szakember,

A fol YIlmatos szállft!\soko.1ak
Ismét k apható a Biblia a
Társulatnál.

kllszllnhetően

Szent István
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