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KÖNIG BÍBOROS ELŰADÁSA

a budapesti
Római Katolikus Hittudományi Akadémián

NyíRI TAMAs dékán megnyitó szaval:

Emineliciás és Excellenciás Uraim! Tisztelt vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Nekem jutott az a megttsztelö feladat, hogy Oemínoncláját, főttsztelendő

dr. Franz König biboros urat, Bécs érsekét és a Nem-hivők Titkárságának el
nökét üdvözöljem.

Számunkra különös megtíszteltetés, hogya neves teológus, a vallástörténet
szakértője, a mértékadó zsinati atya, a Pro oríenie alapítvány megaíapítöja,
a philadelphiai Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hét előadójának egyike
meghívásunkat elfogadta.

Eminenciás Uram, őszinte köszönetünket fejezhetem ki, hogy IDttudományi
Akadémíánkat, mely a Pázmány bíboros által 1635-ben alapított egyetem teo
lógiai karának jogutódja vendégelőadás tartására rnéltatta,

Eminenci?d olyan országból jön, amellyel Magyarország a közös sors ré
vén évszázadokon át kapcsolatban állt. Egy olyan világvárosi egyházmegye
főpásztora, mely a magyar egyházhoz a földrajzi helyzeten túl is különösen
közel áll. Az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság jószomszédi
viszonyban van. A magyar püspöki kar jelenléte ebben az ünnepi gyüle
kezetben azt mutatja, hogy F.minenciád nagy tekintélynek örvend a magyar
egyházban. Mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy mostani előadása

lényegesen hozzá fog járulni kölcsönös testvér! kapcsolataink és a két testvér
egyház- jobb megértéséhez.

Eminenciás Uram, rníután még egyszer kifejezem mély hálámat azért, hogy
eljött, kérem, vegye át a szöt,

KöNIG BfBOROS ELÚADAsA

Bíboros Úr! Excellenciás Uraim, Dékán Úr! Tisztelt Paptestvéreiml Tisztelt
Vendégek, Hölgyeim és Uraim!

Mindjárt az elején bocsánatot szeretnék kérni azért, hogy nem magyarul
beszélek Önökhöz. Bár egykor magyarul is tanultam, de a gyakorlat nagyon
hiányzik sajnos. Alkalmilag ki tudom magamat fejezni egy kissé ezen a nyel
ven, de ez nem volna elegendő egy ilyen ünnepi alkalomra. Szeretném azon
ban megmondani Önöknek, hogy az önök 'nyelvét nagyon szeretem. Ahogyan
a magyar nyelv cseng, az zene az én fülemnek. És ha néha Bécsben magyarul
hallok beszélni valakit - és ez elég gyakori -, míndjárt odanézek: ki ez, és
hol beszélnek magyarul? Engedjék meg, hogy nyomban kijelentsem: öröm szá
momra ma az Önök fővárosában lennem. Köszönöm a Bíboros Úrnak és a ma
gyar püspököknek, hogy meghfvtak, hogy "procui negotiís" (a gondoktól tá
vol) egy kis szabadidőt töltsek országukban. Ha az ember Bécsból Budapestre
jön, nincs olyan érzése, hogy idegenbe megy, Az biztos, hogy a határ közben
van, és ez több, mint csupán egy állami, közigazgatási határ. Van még számos
formalitás, de amikor a magyar és osztrák külügymíníszter találkozlk - és ez
hála Istennek sokszor történik -, legtöbbször azt adják hírül, hogy a "határ
formalitások leépítéséről tárgyaltak". Mindnyájan reméljük, hogy ez a tárgya
lások nyomán mielőbb valósággá válik. Amikor az ember Budapest utcáin jár,
úgy érzi, hogy otthon van, Bécsben. Az emberek hasonlítanak egymásra itt is.
ott is. Úgy tűnik, hogy van idejük, az élet több számukra, mint iszonyú haj
sza, A nevek hasonlóan hangzanak: magyar. német, szláv nevek, mínt nálunk.
Ha a Várhegyról letekint az ember, át a Dunán, meg kell vallania, hogy Bu
dapest nemcsak a metróval előzte meg Bécset, hanem azzal is, hogy ez a város
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valóban a Duna partján fekszik - ez olyan tény, amelyet Bécs míndeddig
nem tudott megvalósítani. Igaz viszont, hogy nem azért jöttem Budapestre, hogy
a Várhegyről nézzem országukat. Szép hazájuk nagy részét már korábbi láto
gatásaim során megismertem, és remélem. hogy holnap lelátógathatok a Bala
tonhoz, és remélem -r-r- a püspökök mindig remélnek -, hogy egyszer majd ké
sőbb, több időt tölthetek Magyarországon, hogy szép tájain pihenjek. Ha az
ember meg akar ismerni egy országot, ismernie kell a tijat - és az embere
ket. Midkettőn nyomot hagyott a történelem, a múlt sebei és a jövő reményei.
Ha manapság az ember a magyar egyházat látogatja meg, azt azzal a tudattal
teszi, hogy ez az egyház alkotó része az ország kultúrá]ának, osztozik az em
berek szenvedéseiben, kudarcaiban és vízióiban. Előadásomban néhány dolgot
szerétnék mondani Európáról. Közép-Európáról. Talán önhittség ez, itt beszél
ni Európáról. hiszen Magyarország évszázadok óta Európához tartozik! Kul
túrája, történelme, vallási és állami rendje több mint ezer év óta szorosan
összefonódott Európával. A kereszténység felvételével ez a nomád lovasnép
a kultúrát hordozó és államot alkotó európai népek egyikévé vált. Igen, talán
a magyar nép a legeurópaíbb nép. Európa egyetlen népe sem értette meg job
ban, mínt a magyar, hogyan lehet különböző véráramú népeket míndíg meg
újítani környezetükkel, és a más származásúakat befogadni közösségükbe, mint
ahogyan a büszke, öntudatos magyarole tették. Ha a magyar nemzet lényegében
szellemileg élénk nemzet, akkor él benne sok európai nép szelleme, akkor él
benne az európai szellem. Egy illyen népnek nincs szüksége arra, hogy tanítást
kapjon Európáról. Sokunknak példát adhat, alkalmazkodóképességének és élet
akarásának példáját. A magyar nép történelme során sok nehézséget élt át. So
hasem keseredett azonban el, és sohasem vált rezígnálttá. Ha ezt egy emberről

el lehet mondaní, ez sokat jelent, - de ha egy népről mondható el, akkor
ez azt jelenti, hogy ez a nép megzavarhatatlan. Jó és rossz sorában egyaránt
a magyar nép mlndíg szorosan összefonódott egyházával. Ha ez az egyház, ami
kor hatalma, méltósága és vagyorra volt, el is feledkezhetett arról, hogy gyöke
rei a népben vannak, Isten keze ismét emlékezetébe juttatta. Hatalmát és va
gyonát elvette és arra kényszerítette, hogy erejének forrásához, a néphez vissza
térjen. A magyar egyház a jelenben és a jövőben biztosan meg fog oldani né
hány nehéz helyzetet, ha homogén egyház akar maradni, a püspökök, panok és
a nép feloldhatatlan egységének egyháza. Az Önök egyháza is, mint az egyház
általában, az apostolok fundamentumára épült.. Sok vihart, nehéz időket élt át,
de míndig új erővel került ki az ilyen viszontagságokból. Bár az egyház lát
ható közösség, gyökerei és eredete azonban csupán a szocíológía törvényeivel
nem magyarázhatók. Gyökerei a láthatatlan világ mísztériumaíba nyúlnak, ahol
más törvényszerűségek érvényesek, mint a racionális gondolkodás törvényei.
Ezért bizakodunk megingathatatlan optimizmussal mindig, most is. A magyar
egyház szoros kapcsolatban áll Rómával, - amint nemrég a Szentatya is hang
súlyozta, amikor a magyar püspököket fogadta, elismerő szavakkal szólva a ma
gyar népről és egyházról, nehézségeikről és bátorságukról. Ebből az élő kap
csolatból, mely olyan mint a kereszt, vertikális és horizontális, nem szabad
senkit kizárni és ebből senki sem engedheti magát kizárni. önök tudják, hogy
mindig az volt a Vatikán politikája; minden országban teljessé tenni a hierar
chiát. "Egyház ott van, ahol a püspökök." A püspökök élő kapcsolatban kell
hogy álljanak papjaikkal és a néppel. "Titkos" püspökök éppúgy nem tudnak
e feladatnak megfelelni, mint az olyan püspökök, akik arany kalitkában ülnek.
Am a magyar püspököket erre nem kell emlékeztetni. Ök tudják, hog)' népük,
katolikus magyar népük hittel, hűséggel és áldozatkészséggel áll püspökeik
mögött, Mindnyájan átéljük, hogy közösség vagyunk, egy test sok taggal, mint
Stent Pál mondja, Isten azonban ezt II testet úgy alkotta meg - Szent Pál
hasonlata szerint -, hogy ne legyen benne szakadás, hanern mlriden tag egy
másért éljen. Ugyanaz a Lélek tett minket a keresztség által egy testté, görö
göket és zsidókat, rabszolgákat és szabadokat. és mindenkit ugyanaz a Lélek
jár át. Azaz: a megkereszteltek .közösségében minden - faji, társadalmi 
ellentét megszűnik. A keresztények és az egyház számára nincs feloldhatatlan
faji, társadalmi ellentét. Az egyház csak akkor vív védekező harcot egy társa
dalommal, ha létében fenyegetett és veszélyeztetett. Másrészt mindent elkövet
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azért, hogy minden társadalompolitikai rendszerben létezni tudjon. Ezt akarja,
ezt kell tennie, mert egyetlen feladata abban áll, hogy az örömhírt hirdesse
Isten országáról. Minden embernek hirdesse, teljes nyíltsággal hirdesse, ameny
nyire az lehetséges. Nincs szüksége előjogokra, csak annyi türelemre, rnelyet
ő' maga tanúsít a nem-hivőkkel szemben. Önök, kedves magyar barátaim, egy
másfajta gazdasági, politikai rendszerben élnek, mint mi Ausztriában és Közép
Európában. Az Önök feladata és az Önök felelőssége úgy cselekedni országuk
ban az adott körűlmények közepette, hogy az egyháznak megmaradjon a szük
séges élettere elsődleges feladata teljesítéséhez, az evangélium hirdetéséhez. Anél
kül, hogy a hit tisztaságát, él tanítás világosságát csak kissé is károsodás érje.
Ez az Önök felelőssége, melvet Isten és a történelem színe előtt hordoznak, 
mi mindnyájan ezt a felelősséget hordozzuk -, és ez olyan felelősség, mely né
pünkkel szemben is kötelez. Felelősségüket senki át nem vállalhatja. Amit mí
adhatunk, amit Önök várnak tőlünk, az nem a távolról könnyen okos taná
csai, gyanúsítások, elhatárolások. Önöknek nincs szűkségük az állhatatosságra
szóló felhívásra, vagy a vidámság könnyelmű ajánlására. Önöknek a mí meg
értésünkre, elfogadó karnvújtásunkra, írnánkra és tettre kész segítségünkre van
szükségük ott, ahol segíteni tudunk. Mí mindenekelőtt azt a tudatot akarjuk
Önökben megerősíteni, hogy Önökkel van az egész világegyház. Reméljük, hogy
Önöknek sikerülni fog meggyőzni országuk politikai vezetését arról, hogy a ke
resztények nagyon lojális állampolgárok, ha keresztényekként hagyják őket él
ni. A II. vatikáni zsinat lelkipásztori konstitúciójában (Az egyház a mai világ
ban) azt olvassuk: "A küldetés, amelyet Krísztus egyházára bízott, nem tarto
zik ugyan a politikai, gazdasági síkhoz, mert az Egyház Krísztustól kitűzött

célja a vallási rendbe tartozik. Mégis az egyháznak ez a vallási küldetése fényt
és erőt ad, mellyel az emberi közösség felépítésében és megerősítésében segít
séget nyújthat." A zsinati atyáknak e kijelentése nem tesz tehát semmiféle
különbséget az emberi társadalom különböző formái között. Mínden társada
lomnak felajánlhatja szelgálatalt az egyház. Annak a közösségnek is, melyet
Európának nevezünk.

Ez a mai Európa, mely a különböző társadalmi rendszerek tekintetében két
részre osztott, sorsközösséget mutat. Kelet, nyugat, észak és dél egyaránt ehhez
a sorsközösséghez tartozik. Az egyház benne van ebben a sorsközösségben. nem
csak azért, mert Európához tartozik, hanem azért, mert ezt az Európát léte
első pillanatától a kereszténység szelleme hatotta át, és ez tartotta össze. Európa
születése órájától fogva keresztény. Európa meghívása a hitre a kereszténység
életének első óráiban történt. Amikor Szent Pál látomásában egy macedóniai
férfi jelent meg és szólt: jöjj át hozzánk és segíts! Azóta a kereszténység
Európa lényeges alapjává vált. Az európai népeknek nagyon különböző hiva
tásuk és talentumaik vannak, és - mínt mondtam - nagyon különböző gaz
dasági és társadalmi rendszereik. De egyikük sem mondhatja szomszédiának,
akár gazdagabb vagy szegényebb, hogy nincs szükségem rád. Ha mi egy test
vagyunk Krisztusban, akkor minden tag egyenlő értékű. A gyengébb talán
szükségesebb tag, mint a látszólag erős.

Ez az Európa manapság súlyos válságon megy át, és azt hiszem, hogy ez
a válság nem ismer határokat, átlépi azokat. Ha mi talán nyugaton erősebben

érezzük is, mínt itt. Ez a válság lényegében szellemi krízis. Az ember látszólag
elveszti szellemi érzékét. A gazdasági és materiális szempontok kerülnek minde
nütt előtérbe. A bizalom, az együttérzés veszendőbe megy. Ez vallási, erkölcsi
válság. Európa azonban csak akkor tud fennmaradni, ha szellemi alapjáról nem
feledkezik meg. Ehhez a szellemi alaphoz elsősorban a hit tartozik hozzá. A
hit ad az embernek értelmet és célt. Megmutatja neki, hogy honnan és hová?
Életének alapját és utolsó szavát. A szenvedésnek és a halálnak értelmét. Aki
nem hisz, nem tud ezekben a dolgokban eligazodni, erőt meríteni belolük. A
híf az.ember belegyökeresedése az örökkévalóságba, a kapcsolat, melv túlha
ladja a halált. Manapság tapasztalja meg az emberiség történelme során elő

ször az anyagi növekedés határait. Felismerjük, hogy jelenlegi életmódunk olyan
károsodásokhoz vezet, amelyeket talán sohasem lehet jóvátenni. A technikát
és a technikai fejlődést nem szabad kárhoztatni és ördöginek tarta~i. Igen sC?'"'
kat köszönhetünk életünkben a technikai haladásnak. A tudomány es a techní-
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kai fejlődés önmagában se nem jó, se nem rossz. Az emberek hatáskörébe tar
tozik, mit csinálnak vele, mire használják. Amire szükségünk van, az nem új
technika., hanem új érzület, új értékrend, új etika az anyagi javak használátá
ban':- Új beállítottság a kultúrában. Először 001 az emberiség a feladat előtt,
hogy ne tegyen meg míndent, amit tud. Az a feladata, hogy a tudományos és
technikai haladásnak új irányt szabjon. A következő nemzedékeknek az lesz a
kötelessége., hogy megossza gazdagságát másokkal. A világ iparosodott, jólétben
élő északi részeinek meg kell osztania javait a nélkülöző déllel.

Persze nem lehet valakinek az a véleménye, hogy mindez nem olyan ve
szélyes. Az emberiség sok válságot élt már át és míndíg kijutott belőle. Miért
ne élné túl ezt is? Lényegében azonban három halálos veszélyről van szó: l.
Fennáll a veszélye az emberiség atom-megsemmisítésének. A stockholml béke
intézet adatai szerint jelenleg a világon annyi atombombát, hidrogénbombát
tárolnak, amellyel a világot x-szeresen el lehet pusztítani. 2. A második halá
los veszély a környezet végzetes mértékű szennyezödése, károsodása, E környe
zetnek maga az ember is része. A legsúlyosabb, harmadik veszélyt pedig abban
látom, hogy maga az emberiség válik lelkileg beteggé. (Christa Mewes vizsgá
lataira utalok.) Manapság, nyugaton inkább mint itt, egyre nagyobb tömegben
látunk értelmetlen életű embereket, akiknek életében nincs cél, nem éreznek
kötelességeket, felelősséget, - értékellenes ernberek ezek, akik az értékek és
eszmények felett csak mosolyogní tudnak. Eszmélődésre képtelen emberek ezek,
akik már nem ismerik a csöndet, Apatikus és agresszív emberek, akik belső

feszültségeiket és szükségleteiket másokon reagálják le. Az ipari társadalomnak
ez az embere vallási-szellemi értékeket nem ismer, csak élvezetet és gátlás
nélküli életet. Am közben nem válik elégedetté és boldoggá. Nem találta meg
belső békéjét, egyre inkább nem. A nyugati iparosodott országok embere kép
telenné vált a szeretetre. A szeretet mindíg azt jelenti, hogy adok és részvétet
érzek mások iránt. Aki azonban csak kapni akar, birtokolni, az nem tud többé
adni. Az odaadás nem sikerül neki, az igazi részvét hiányzik. Ez az út, ha to
vább megyünk rajta, az emberiség öngyilkosságához vezet. Látjuk továbbá a klí
ma károsítását, a levegő szennyezését, a víz, az élelmet nyújtó termőföld, az
erdő, az óceán fertázését, gátlás nélkül teszi tönkre őket a korlátot nem ismerő

bírvágy. Az ember saját testét, táplálékát és a közvéleményt is mérgezí. A gaz
dagok és szegények közöttí szakadék egyre nagyobbá válik. Előre vetíti árnyé
kát, hogy a rendelkezésre álló bányakincsek egyre csökkennek, és az energia
források kimerülnek. Mi azonban száguldunk tovább és úgy teszünk, mintha
nem ismernénk határokat.

Sokan gondolkodnak manapság arról, minek kellene történnie és vannak.
akik a helyzet orvoslását astruktúrák megváltoztatásától várják. Úgy vélik,
hogy a társadalmi-gazdasági struktúrák megváltoztatásával automatikusan új
ember születík, Igaz, hogy az ember jellembeli struktúrája messzemenően függ
a gazdaségi-társadalmí struktúráktól, de másrészt azt kell mondanunk, hogy
új strukturák létrehozása csak akkor sikerülhet, ha az ernber bensőleg meg
újul. A helyzet lényeges javulása csak a belső ember megjavulásától várható.
Korunk szörnyűségeí élményeinek hatására sokan úgy érzik - olyanok is, akik
a vallást és hitet régen túlhaladottnak vélték -, hogy ismét emberhez méltó
helyzetet teremteni földünkön csak az evangélium üzenetéhez való visszatérés
sei lehet, Az evangélium arra ösztönöz mínket, hogy a gyűlölettől és bírvágy
tól megszabaduljunk. Az önzés börtönéből kilépjünk és a hatalomvágyat meg
fékezzük. Az embernek ezeket a kísértéseit a Jézus megkísértéséről szóló evan
géliumi elbeszélés már összefoglalta: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz
engem". Az ember kísértése az, hogy a hatalmat, gazdagságot, önímádatot éle
tének értelmeként és céljaként fogadja el. Amikor az ember az evangélium
szellemét befogadja, újból hatalmas szellemi és vallási energiák szabadulnak
fel benne. Európa vallási energiái újból mozgósítandók. Sokan, legelábbis az
én hazámban sokan, illúziónak tartják a vallási erők visszatérését. Nem hisz
nek már a vallásosság erejében. Az egyház társadalmi erejét túléltnek gon
dolják. Ez a külső látszat azonban csalóka. A vallásos erő rejtett erő az ember
ben. Bármikor felszínre tud törni, ott is, ahol úgy tűnik, hogy a társadalmat
sikerült elszigetelní a vallásos erőktől. Ez az erő kezd manapság az emberi



szívekből előtörni. Az emberek ismét az élet értelmét keresik, az emberi lét
rnéltóságát kutatják, felteszik a végső honnan és hová kérdéseket. A lelkiisme
ret és tudat végső okát keresik, és a tekintélyek végső legttímácíöját. Nálunk
is egyre többen vannak, akiket az evangélium szelleme inspirál arra, hogy élet
stílusukat megváltoztassák, a nemzet érzületét áthassák, Az ökumenizmus a ke
reszténység egységét törekszik megvalósítani és ez a törekvés az ifjú nemzedék
jellemzője. A kereszténység magja Krísztus keresztje. Az áldozatkészség és a ke
reszt vállalása a kereszténység szellemi alapja. Az áldozatkészségnek az a bi
zonyítéka, ha bátorság van a szellemi értékek iránti elkötelezettségre. A keresz
ténység szellemi értékét csak az mondhatja magáénak, aki megadja érte az
áldozat árát. Ahol az áldozat szelleme hiányzik, ott hanyatlás kezdődik, hiány
zik a közösség és a lelkiismeret sem köt többé. A közösség önmagában nem
érték. Olyan emberek közössége is lehet, akik autonóm módon élnek. A tár
sadalom sem nem független az egyes emberektől, sem nincs az egyesek fölé
rendelve. A míndíg újra szükséges társadalmi reform légüres térbe vezet, ha
nincs tekintettel az ~mber méltóságára és individualitására. Egy társadalom
megújulásához egymás iránti figyelemre, lemondásra és áldozatra van szükség,
Az embertárs iránti és a társadalom iránti figyelem tekintetében nincs sza
badság. A társadalmi fejlődés és haladás, a mí véleményünk szerint, nem vas
törvényeknek van alávetve, hanem az ember alkotó teljesítrnényeinek műve.

Mindennek relativizálása mínden társadalom összeomlásához vezet. Senki sem
adhatja át magát közülünk a reztgnácíénak, vagy kishitűségnek. Istent még so
kan követik, akik szavát hallják. Isten ma is felébreszti az emberekben az élő

hitet, jóllehet látszólag senki sem hívja meg óket. A válság megoldását, úgy
látszik, azok munkálják, akiket maga lsten hív, anélkül, hogy kívülről meg
hívottak volnának. Kis közösségek, a plébániákkal és az egyházzal közösség
ben, erős, új impulzusok központjai. Az Isten az, aki ezekben az evangélium
abszolút voltát megmutatja, és az Ö szavára kelnek életre egy új radikaliz
musra, Alkalmat és lehetőséget éreznek arra, hogy Istent és az Ö egyházát
osztatlan szívvel szolgáliák, Ezek az emberek a megújulás életközpontjai, a tár
sadalomban és az egyházban egyaránt. Imádkozó emberek ők, akiket maga Isten
keresztelt teljes Lelkével, amint az írásban előre megírva találjuk. A szeretet
emberei ők, akik készek a kereszt vállalására. mert Krisztus követését nagyobb
értéknek tartják, mínt saját életüket. Az ilyen emberek megértik, hogy korunk
ban, amikor óriási küzdelem folyik a jó és rossz között, állni kell a harcot. De
ennek a harcnak a frontvonalai nem kelet és nyugat között, a keresztények és
marxisták között húzódnak, hanem az intézmények és mozgalrnak közepén, az
emberi szív közepéri. Nem ezekhez az új társadalmi csoportokhoz való tartozás
dönti el egy ember jóságát. vagy rosszaságát, hanem az igazság és szeretet
szelgálatára való készség, osztatlan szívvel.

Mindazt, amit most Önöknek elmondtam, nagyobbrészt nyugaton is el
mondtam már, Ausztriában és Svájcban. Nagy kérdések ezek, melyek mínd
nyájunkat érintenek, keleten élő és nyugaton élő embereket egyaránt. A mi em
bereinket még erősebben. Mindnyájan egy test tagjai vagyunk. Ami az egyiknek
fáj, azt a másik is érzi. Az egyiknek a terhét a másiknak is együtt kell hor
doznia. Imádkozzunk erőért, hogy ezt a terhet hordozni tudjuk, a magunkét és
testvéreinkét. Imádkozzunk azért, hogy senki se törhesse meg egységünket 
imádkozzunk belátásért. türelemért és kitartásért.

Tegnap este Bécsben a bécsiekkel hálaadó istentiszteletet tartottunk abból
az alkalomból, hogy 25 évvel ezelőtt épült újjá a Stephanskirche a háborús
pusztulásból. Békéért és egységért imádkoztunk Bécsben. és ebben az imában
Önökre és az önök Magyarországára gondoltam. Az önök Szent Istvánjára.
államalanítójukra és patrimusukra gondoltam. Legyen 6 népe közbenjárója az
Úrnál, és ezzel a jókívánsággal szeretnék elbúcsúzni míndnyájuktól, köszöne
tet mondva figyelmükért.

NYíRI TAMAs dékán zárszava :

Eminenciás Uram! Megköszönöm a professzori testület nevében és az itt
jelenlevll vendégek nevében, melegen és őszintén, széles látókörű ~s meg
ragadó szavait ~ és ezzel bezárom Akadérníánk ünnepi ülését.
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SALVE BENIGNE R EX lADI5l AE

Fres l<órészlet az erdélyi Gel ence ternplomáb ű l (Mós er Zolt á n fel véte le)

RÓNAY GYŰRGY

SZENT LÁSZLÓ GESZTÁJA ÉS LEGENDÁJA
I.

Három esztendei uralkodás után, I On-ben "a ka tol iku s hít ű. , istenfélő és
igen keresztény G éza fej edelem" - akit a történ etírók Magnus királynak ne
veznek - súlyos betegségbe esett és április 25-é n "a minden test ú tjára köl
tö zött, erényekben t ünd ök ölv é". Hal ála h írére a nemesek sokasága öccs éhez,
L ászl óhoz gyűlt és fölkérte őt - "köz értelem mel, egyező szavazattal és egyen
lö akarat tal, egy sz ívvel-l élekkel", ahogy a gesztaíró mondja - hogy vegye á t
az ország kormányzását. "Úgy tün döklött ugyanis, m ín t a hajnali csillag, m ely
a fell egek közt a sötéts ég homál yá t elosz latja, s mint ahogy a tel jes hold ra
~vog az ő napj aiban, s mint a fé n ye s nap , úgy fényle tt az ő népe köz ött . . '"
Az Istv án k irál y hal ál á t követő nehéz évtizedek után a k ró ni k ás L ászl ób an
végre a z igazi, ural kodásra valóban m él tó, nevét joggal viselő királ yt köszönti:
"Mind nyá ja n tudták, hogy a z eré nyek tel jességével föl van ruházva, katol íkus
h itű, k ülön ös kegyességű , bőven adakozó és szer étetben kitűnő . " A naiv k ö
z épkor i etimológia , a nevek jelképes értelmében való hi t szer in t hozzáteszi (amit
még Pelbárt is átvesz "olvasni való éle tleírásában") : nagy volt ő m ár neve sze
r ínt is; m ert "Lad islaus annyit t es z, mint a népnek Is tentől ado tt dicsőség.

Laos u gyanis nép et jele n t , dosis pedi g a dó vagy adás vagy adomány. Nevé
nek ped ig há tulról kezdve első sz ótazja la us" (vagy is d icsöség) . M agyarorszá g
népe, a "nem esek", ak ik kir áll v á vál asztják. a z Árpád-nem zetség m egfogyat 
kozo tt fényének vissza állításá t várják tőle, a harcole bátor h ős é t ő l . aki "az oro sz
lá nokkal és m ed vék kel úgy já tszott. m in t a bárányok ka l. m egölt e az óriásokat
és letörölte a gyaláza tot Izraelről , fölkereste ellenségeit és kiirtotta az ellene
szegül öket", Föllép tehá t végre egy olya n , jámborsá gában is k ív ál óari vitéz. ke-
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reszténynek és hősnek egyaránt nagy király, akinek alakja és tettei alkalma
sak rá, hogy magához vonja és egyben krísztíanízálja is a - nagyrészt ének
mondók fönntartotta - ősi hagyományokat. így többek közt a. "csodaszarvas"
homályos mondáját (mely realizált formában majd Anonymusnál is fölbukkan
Bors vezér vadászkalandjában. s melyet aztán Kézai áttesz a hunkrónikába).
Igaz, hogy itt, Lászlónál a jelenés szarvasa szövétneket hord szarvain, mint a
keleti hagiográfiában, és azt a helyet jelöli meg, hol építsenek templomot a Sa
lamon ellen győztes testvérek; ez a "szent" szarvas tehát nem azonos a monda
bélivel ; de hogy egyáltalán megjelenik, s hogy ez a legendás mozzanat egyál
talán László alakjához kapcsolódik, abban nyilván része lehet a csodaszarvas
monda lappangó és fölsejlő (mondhatnánk: aktualizálódó) emlékelnek: a geszta
író pogánykori mondaemlékeket krisztianízál egy keresztény legenda Lászlóra
való rávetitésével.

6si eredetű, pogányságból hozott mítoszínak-rnondaínak és keresztény legen
dásnak-szakrálisnak eggyé, új anyaggá ötvöződése, középpontban László minden
kortársát és elődjét "fejjel meghaladó" alakjával, abban a nagy történeti mű

ben történik, amelyet - korábbi följegyzések földolgozásával és folytatásaként
- már valószínűleg életében és kezdeményezésére, de legkésőbb utóda, a ..köny
ves" Kálmán udvarában (és udvarának dinasztikus igényei szerint) írtak. ..Aho
gyan a magyárok régi gesztajában olvasható"; - ilyesféle fórdulattai utalnak
erre az idők folyamán elveszett, századokig minden további magyar história
forrásául (vagy átírásí anyagául) szolgáló "ősgesztára" a belőle merítő hazai
po; külföldi középkorí történetírók. Címe tehát nyilván Gesta Ungarorum volt.
Meglétére nemcsak a hivatkozásokból lehet következtetni; a későbbi, egymástól
függetlenül létrejött művek szővegegvezéseiből a forráskritika részletes, minden
mozzanatra kiterjedő vizsgálatai vitathatatlanul megállapították egy közös, I09I-ig
terjedő. Salamon halálával végződő őstorrásnak, . vagy ezen ősforrás valamelyik
folytatásának a használatát. A kutatóknak többé-kevésbé sikerült tisztázniuk
azt is, mi lehetett ennek az első Gesta Ungarorumnak a "tartalma". At. őshaza
leírásával kezdődhetett, majd elmondhatta, miért és hogyan hagyták el a ma
gyarok Szkítiát, miként vándoroltak el új hazájukig és hogyan szerezték meg
ezt; beszámolhatott a kalandozásokről. a nyugatiakról és a keletiekről, majd
a megtérésről. Szent István életművéről. a halálát követő zavarokról, végül
az 1. András trónraléntétől Salamon haláláig történt eseményekről; fölölelhette
tehát a magyarság egész történetét az ősidőktől a maga koráig.

Az író e nagyszabású összefoglaláshoz a hazai előzményen, az András ki
rály korában keletkezett följegyzéseken kívül természetesen külföldi forrásokat
is fölhasznál t. így az "őstörténet" és a kalandozások egyes mozzanataira vonat
kozólag bőven merített a Lotharingiá-beli prűrni apát, Regtuo vllágkróníkájából
s ennek folytatásából. átvéve innét a minden fölbukkanó pogány és nomád né
pet a ködös Szkítiából származtató jellegzetes középkorí hiedelmet. Eszerint a
magyárok is erről a rejtélyes, messzi, mocsaras vidékről erednek, melvet 
mínt a geszta mondja - "egyik oldalról az északi tenger, másikról a riff he
gyek, hátulról meg Ázsia és az Etil vagyis Don folyó határolnak", A megté
réstől a hatvanas évekig történtekről is voltak külföldi adatai: a bajorországi
altalehi bencés monostor évkönyveinek a magyar dolgokról szóló, magyar (szó
beli vagy esetleg írott) forrásból eredő följegyzései.

László király udvarában (s utána Kálmánéban még inkább) már múlóban
volt, sőt már jórészt a múlté volt az a szemlélet, amely a kereszténység bű

neinek ostorául a Nyugatra zúdított, "hamisság útján" tévelygő pogány ma
gyarságban csupán a barbárság megtestesltőlt látta. A Gesta Ungarorum írója
már nem idegenkedett a világi (sőt végső soron pogány eredetű) hagyományok
Iölhasználásától ; nem még attól sem, hogy éppen a félelmes szkítákban mu
tasson rá a magyarság őseire és Attilában, a nyugatiak rettegett "flagellum
Dei"-jében az uralkodó dinasztia ősapjára, Nyugat népei (illetve történetíróík)
ekkoriban a rómaiakban és a trójaiakban keresik elődeiket. Egy, az övékénél
semmivel sem hátrébb való régíséget igazol népe számára László király tör
ténetírója a Jáfet törzséből eredt Nemroth fiának, Magorrrak magvából származó
Attilával. .aki Szkítiából szálIt ki Pannónia földjére, elkergette innét a rómaia
kat, megalapította, uralmát és székhelyét a Duna mellett, mely - a hajdani ró
mai táborhely és város romja, Aquincum - "per Iinguam hungarícam dicitur
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nunc Buduvar et a Teuthonicis Ecílburgu, id est civitas Athile regis"; vagyis
magyarul Budavárnak hívják, németül Ecilburgnak, azaz Attila király váro
sának, Az Attilától származás, az Arpád-háznak ez a családi hagyománya a ke
reszténység fölvétele óta csak most, László uralkodása idején s az ő "légköré
ben" veszti el pejoratív értelmezését: a Gesta Ungarorum írójának már eszébe
sem jut szégyenkezni a nyugati kereszténység emlékezetében csöppet sem ro
konszenves alakként élő pogány hun fejedelem míatt (hun-magyar rokonság
ról egyébként még nem tud, csupán lVlagortól származó Attlláról) ; és csak most,
Szent László korában érik meg az idő arra, hogy a magyarság hivatalos, az ural
kodó számára készült történetében helyet kaphasson többek között népünknek
a pogány nőrablás szokására utaló, a szeritágostoni történetszemlélettől merőben

idegen eredetmondája.
Helyet kapnak olyan, pogány kori hagyományok is, javarészt alighanem

déldunántúliak, melyeket minden bizonnyal az énekmondók tartottak fönn. Mö
göttük egy-egy történeti tény, vagy egr-egy nomád szertartás, pogány rítus és
hiedelem áll. A fehérlő mondálában a békekötés félnomád kori szertartásának
emléke lappang, a Bizánc kapuját bevágó Botondéban pedig a hadüzenet bol
gár-törököknél is szokásos formáj áé. (Ez utóbbi a forráskrítíka megállapítása
szerint benne volt az ősgesztában, noha Anonymus, aki a geszta II. István kori
folytatását használta, ezt a történetet "a históriaíróknak egyetlen könyvében sem
találta, hanem csupán a parasztok hamis meséiből ballotta", ami elég világos
utalás a száj-, pontosabban énekmondó-hagyornányra.) Lél kürtös mondáia 
Anonymus hallgat róla - pogány vallásos hiedelmet őriz: "Mert a szkíták hi
te - olvassuk a Képes Krónikában (az ősgeszta alapján) - hogy akiket az
életben megölnek, a másvilágon nekik szolgální tartoznak."

A fehérló és Botond mondájának esetében a forrásukul szolgáló történelmi
tények hajdani értelme Szent László korára már elhomályosult; élt viszont maga
a monda, melyet a gesztaíró a hagyományból (az énekmondók ajkán őrzöttből)

lejegyzett. Hogy mílyen szavakkal, mondatokkal és milyen terjedelemben,
azt biztosan nem tudhatjuk; a Képes Krónika ősgesztára visszamenő elbeszélésé
nek latinján azonban míntha át-átütne egy akkor még élő és virágzó szóbeli köl
tészet frazeolőgiája, olykor talán rttmíkája is. Az azonban bizonyos, hogy a
monda, a szóbelí (joculator) költészet anyaga ilyesformán legalább részleteiben
bekerül az írásos irodalomba (akkori rnínősítés szerint tudományba), és ettől

fogva emlékekben ellenörízhetően hagyják rajta nyomukat a különböző korok.
A Botond monda például egy jó századdal a Gesta Ungarorum után, Anony
musnál nem egyéb, mint történetírók tekintélyével nem igazolható .Jramls mese"
(iellernzően egy "új értelmiség" mínden "tudománytalanság" iránt tanúsított fö
lényére és Ienézésére) ; ismét egy századdal később, Kézainál "quidam Hun
garus Botond dictus", bizonyos Botond nevezetű magyar egy nagyerejű és het
venkedő görög kihívására felel azzal, hogy hatalmas rést üt a város arany kapuján,
s aztán úgy vágja földhöz ellenfelét, hogy talpra sem bír állni; a Képes Króniká
ban pedig, háromnegyed századdal Kézaí után, Apor vezér már azért küldi
Botondot a város ellen, hogy "mutassa meg erejét a kapun". Szabályos hadüze
netből így lesz az idők folyamán és a földolgozók kezén valamiféle (lovagi)
erőfitogtatás.

Ha az ősgesztában a monda Anonymus megjegyzése ellenére valóban szere
pelt, az iméntiekben az írásbeliségbe átemelt monda életébe pillanthatunk be.
Tanúi lehetünk először annak, hogyan lesz mondai hőstetté, énekmondók köl
tészetének anyagává egy, történeti tény (a Botond által végrehajtott szertartásos
hadüzenet), azután pedig annak, hogyan nyer a szertartás-jelleg végleges elho
mályosulásával(mivel maga a szertartás is rég divatját múlta) az Irásba fog
lalt, "paraszt<;>k csácsogásából" tudós értesü1éssé emelt monda bizonyos
természetesen a maga idejéhez mérten racionálisabb színezetet, hogyan
igyekszenek megmagyarázni, új módon índokolní, és míként "individualizáló
dík", azaz egy,· az egész népet érintő kollektív értelmű ténykedés helyett miként
domborodik ki a hős egyik személyes jellegzetessége: páratlan ereje; tehát míként
kap a monda időről időre más értelmezést,módosítva esetleg hősének alakját,
"jellemét" is.

A hivatalos dinasztikus és többféle nemzetségi tradíció mellett, melyek in
kább az ősi időkre. a honfoglalás meg a kalandozások korára vonatkoznak, a
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geszta írójának közelebbi korokból is voltak (az írásosak mellett, amilyen az
l. András kori krónika lehetett) szóbeli értesüléseí : ezekkel egészítette ki,
"dúsította" az altaichi évkönyvek vázlatos adatait. Am az írott forrás tudósí
tásait nemcsak kiegészítette, hanem át is értékelte. Vazul megvakíttatásáért a
felelősséget talán már az I. András kori, németellenes fölfogású krónikás Gizeil.
lára hárította, a geszta szerzője viszont az értesüléseit András-pártí forrásból nye
rő altaichiévkönyveknek az uralomra került Béla-ág elleni állásfoglalását fogal
mazza át. Ez egyelőre nem lenne több, mint a dinasztikus érdekeket szolgálő,

a Béla-ág jogait igazolni törekvő udvari történetírónak a középkorban saokásos,
a magyar történetben is szírite királyról királyra észlelhető eljárása. Az viszont.
hogy szemlátomást érdeklik a mondák és hagyományok, azt sejteti, hogy a
Gesta Ungarorum mögött valamilyen friss és erős nemzeti köztudat is állhatott:
köztudat, melyben harmonikusan egybeilleszkednek az "őstörténeti", pogány korból
eredő emlékek-hagyományok és - a népvándorlások utóhullámaival (kunokkal,
besenyőkkelj való kűzdelemben véglegesen kialakuló keresztény - hivatásérzés.

Ez a hivatásérzés legteljesebben a Gesta Ungarorum utolsó fejezeteiben nyi
latkozik meg. A magyarság itt már hazáját védve a kereszténység védelmezője is
a kunokkal szemben, királyának "fejjel kimagasló" alakjában, pedig míntha a
keresztény uralkodó eszménye egyesülne a népnek és hajdankori vezéreinek
már csak az udvari, nemzetségi és nép közt járó énekmondók"regéiben" élő

vitézségével, erejével és vezéri bölcsességével. Ez a rex-sacerdos azzal, hogy 
történetírója révén - őséül vállalja, színte reínkarnácíója a világverő Attilának.
De már nem Isten ostora, hanem Isten választottja. A kor Szent Márton. Szent
Móric, Szent György alakjára (és legendájára) formált hőseszménye ölt testet
abban a Lászlóban, aki ősi fokon a harcban legyőzhetetlen szkítáktól, illetve a
hatalmas AttiJ.ától származik, és akit Isten sorozatos csodákkal tüntet ki: pá
ratlan a csatákban és kegyes tetteiben, békeszerető és irgalmas, ellenségeit
.Jcardiának rettentő suhogásával dönti kegyetlen halálba"; a kerlésí .csatában 
a költők későbbi Cserhalomján - első rohamra négyet öl meg a legerősebb

kunok kőzül, a mogyoródí győzelem után viszont, mínthogy "mindig különösen
kegyes volt", a rengeteg halott láttán, "jóllehet ellenségei voltak is, akik elestek,
mégis értük egész bensejében megindult és keservesen siratta őket, nagy jaj
gatással tépve arcát és haját, mint az anya fiai temetésén".

Az ősgesztának, ahogyan a Képes Krónikában fönnmaradtak. épp e Salamon,
Géza és László tetteiről szóló utolsó fejezetei lehettek a legszínesebbek. Ieglen
dületesebbek ; talán mert a legszabadabbak. Az író itt ugyanis már félig-meddig
a saját koráról beszél (vagy a közvetlen közeli múltról, ha esetleg Kálmán alatt
írta művét), s írott forrásokra nem támaszkodhatott; itt nem kompilál, nem
átír, nem kiegészít: ez a rész az ő önálló alkotása. Az irodalomtörténet (és
elsősorban Arany János) nem egészen alaptalanul sejtette itt egy költői szer
kezet fölsejlő vonalait. A geszta itt valóban nem ugyan egy, Arany János által
elképzelt "naiv eposz" nyomait őrzi, hanem inkább a középkorí eposzok, a
chanson de geste-ek puritánul monumentálís költészete felé mutat. Hőseinek

alakjait nem míntázza szokványos típusokká. bár kitűnő alkalma volna Sala
mon ban csak a tírannust, Lászlóban meg pusztán csak a "kegyes királyt" fes
teníe, ahogyan ezt a "királytükrök" (köztük Szent István Intelmei) leírják. Az
ő Lászl.ójának, az égi jelek kísérte harcos lovagnak azonban közelebbi rokona
Roland, mint a legendák és "speculum"-ok merev arcú, "komor' és ájtatos" ki
rálya. A geszta leginkább a román népeknél divatos udvari műfaja - ellentétben
amonostori krónikával - többnyire biztosít némi jogot az író egyénlségének,
saját ízlésének és alakító képességének. Abban például, hogyan csoportosítja,
a geszta kialakult műfají szabályai szerint hogyan állítja be és mílyen fölfogással
mondja el a múltban történt dolgokat, nemcsak az eseményeket regísztrálva,
hanem a maga módján a bennük részt vevőket már "jellemezve" is. Pusztán az
író javára kell ezt írnunk a Gesta UngaroTum. esetében, vagv esetlea már az
énekmondók elveszett énekei is mutattak akkori mívoltukban, feUödésük akkori
fokán bizonyos rokonságet (akaratlanul, de .Jcrísatíanízálódésuk" folytán majdnem
óhatatlanul) a chanson de geste-ekkel? Lehet; de az író érdemeit ez nem kiseb
bítené, Mert előadásában érezni az alakító szabadságot: ahóstörténetet. amit
előad költői lendület járja át. A tömör, nagyvonalú előadásban úgy nőnek meg
a "hŐsök", akár egy eposzban, s olykor az, amit elmond, már-már epikus jele
netekre bomlik.
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Túl messze mennénk, ha arra gondolnánk, hogy az az "eposzi hangulato'.
melyekkor, a készülő keresztes hadjárat hatására egész Európa levegőjében ott
rezgett, harcai és csodálatos tettei nyomán a szent király alakja körül nálunk is
kialakulhatott? Ha igen, akkor azt is föltehetnénk. hogy ez a hangulat csapódik
le agesztában, mely egy kedvező, gazdag és érett, a későbbi (Anonymusnál
például már észlelhető) krítíka szellemétől még érintetlen pillanatban egyszerre
fogja át a jelent és a múltat, a friss keresztény valóságot és a földerengő po
gánykori mítoszt, a tudós források adatait meg a szóbelí hagyományt és költé
szetet, s a történet ellenőrizhető tényeit meg a máris kiviruló legendát.

Ez a nagyszabású szintézis a magyar gesztaírásnak nemcsak anyagát, szer
kezetét s a régebbi időkre vonatkozó történetszemléletét határozza meg egészen
Kézaííg, hanem bizonyos fokig stílusát is. Alapja lesz annak a virtuális formu
Iáríumnak, amelynek mondat- és kifejezéskincsét évszázadokon át használják
majd történetíróink. s amelynek egyes, nemegyszer külföldi forrásokból (pél
dául Reginóból) származó elemei átkerülnek a későbbi nyugati történeti mű

vekbe. Olyanokéba is, akik esetleg csak szóbeli értesülések alapján foglalkoznak
a magyar dolgokkal, mint a VII. Lajos' francia király keresztes hadaival ha
zánkban megfordult Odo de Deogiló a tizenkettedik század derekán. Éppen az
ilyen eset sejteti, hogy a Gesta Ungarorum némely szólamai, mondataí, meg
állapításai s gzek mogfogalmazásaí - így a szkítiai őshaza Reginóra visszamenő

leírása, vagy a dunántúli vlachokról mint a rómaiak pásztorairól (Odonál és
fél századdal később Anonymusnál Pannóniáról mint Julius Caesar, illetve a
rómaiak legelőjéről) szóló tudósítás - hovatovább közhellyé váltak; s hogy a
művelt magyarság (az írást értők és hallgatók) tudatában bizonyos történeti tények
és emlékek olyan. kifejezésekbe, szókapcsolatokba csontosodva és jelenetekbe
rendezve raktározódtak el, amilyenekben a Gesta Ungarorum rögzítette őket.

így ez a mű, korai - latin - írásbeliségünk sajnos elveszett, de többé-kevésbé
rekonstruálható remeklése a magyarság történeti emlékezésének hagyományos
és szentesített terminológiáját (részben jelenetsorát is) századokra, részben egé
szen a humanizmusig terjedő érvénnyel teremtette meg. Mégpedig - ismételjük
- mínden jel szerínt a magyar nyelvű világi-szóbeli költészet bevonásával.

Hatása így tartalmilag és formailag egyaránt nagyszabású, s oly lenyűgöző.
hogy két század is eltelik, mía a hun-krónika írójának személyében akad tör
ténetíró, aki új szintézisre vállalkozik, de anélkül, hogy ezt az ésforrást _elvetné:
továbbra is megtartja, de a nemzet történetét a hun história beiktatásával új.
lényeges mozzanatokkal bővíti és részben újfajta, ismét százados teherbírású
rendszerbe foglalja.

II.

Hogy a Gesta Ungarorum írója inkább választotta a franciás geszta, mint
a németes króníka-formáját, noha forrásai közt német krónikák is voltak. valószínű

leg nem véletlen. Hiszen francia tájékozódás érzik már az első jelentős nyelvi szór
ványernlékeiriket fönntartó, 1055. évi tihanyi alapítólevél fogalmazójának (s ta
lán leírójának), Miklós püspöknek latin kiejtésén és ortográfránkat századokra
elhatározó helycsírásán. Egyébként a Gesta Ungarorumba "átértékelve" bele
dolgozott András kori .krónikának is alighanem Miklós püspök volt a szerzője.

Ez a korábban is meglevő, de még inkább csak szórványos franciás orientáció
akkor erősödik meg és lesz többé-kevésbé folyamatos sá, amikor a - jórészt
kancel1áriákban elhelyezkedő - hivatásos írástudó klerikusok kellő műveltség

elsajátítása végett elkezdik a nyugati iskolákat látogatni, hogy ott megtanulják
a latin fogalmazás, elsősorban az oklevélkészítás immár szilárd formákat öltött
mesterségét, sőt művészetét.

Ezt az ars dictaminis nevezetű tudományt a párizsi meg a hírben velük so
káig vetekedő orléans-i iskolákban, majd a XII. szazad vége táján kialakuló
párizsi egyetemen a retorika keretében, annak legfontosabb anyagaként taní
tották. A század derekától Európa-szerte megindul a diákok, klerikusok vándor
lása Párizs: felé, és nem pusztán csak azért, mert arra, aki az egyetemen magisz
teri círnet szerzett, képzettségénél fogva jobb állás. gazdagabb pálya várt (nálunk
elsősorban az udvari papok testületéből a nyolcvanas évek folyamán végleg
kialakult királyi kancelláriában. továbbá a káptalanokban); hiszen a végzett mes
terek sorsát maga a pápa igyekezett biztosítani, amikor 1179-ben a lateráni
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zsinaton elrendelte, hogy a székesegyházak tartsanak fönn egy-egy javadalmat
egy magiszternek, aki ennek fejében köteles ingyen tanítani a káptalani iskolában.
A hosszú útra vállalkozó klerikusok javát a tudomány szomja is hajtotta, az
"új Athén" neve is vonzotta. Párizs híre ugyanis ekkor már az egész művelt vilá
got betölti: ez a város a tudomány forrása, a bölcselet dajkálója, és szígetének isko
láíban "sétálva szórakozik a filozófusok hada". Tudósok és költők dicsérik,
mínt "nemes példát", s antik nevek és képzetek seregét mozgósítva hirdetik,
hogy amit kaldeusok, görögök, rómaiak alkottak, tanítottak és tovább hagyo
mányoztak, azt "urbs haec feliciter auxít", ez a város szerencsésen növelte.

Ebben a Párizs felé folyó vándorlásban magyar klerikusok is részt vettek.
Az angol Walterus Mapes említi egy munkájában, hogy a neves kánonjogász,
Girardus Puella iskolájában társa volt - alighanem 1154-ben vagy 55-ben.
Lukács, "vir honestus et bene Iiteratus'', derék és rnűvelt férfiú, a későbbi esz
tergomi érsek, kora magyar politikai és egyházi életének kiemelkedő alakja.
.'\. magyárok legszívesebben rninden jel szerint Szerit Genovéva monostorát ke
resték föl és ott az angol "náció" keretében helyezkedtek el. Tőlük értesült a
rnonostor tudós apátja, István a magyar király, III. Béla erényeiről, akit a
hallottakra hivatkozva tudósít a nyolcvanas évek elején egy Betlehem nevű

"jó emlékezetű" magyar diák elhunytáról. temetéséről s arról, hogy az ügy
gyel kapcsolatos vizsgálaton három magyarországi klerikus, Jakab, Míhály és
Adorján is szerepelt.

Adorján és Betlehem neve "prepositus" megjelöléssel (az egyik talán a szé
kes-, a másik a társas káptalan prépostja lehetett) Míklós érseknek egy 1183-ban
kelt oklevelén is megtalálható három "magiszter", tehát Párizsban tanult pap,
Alán, Vilmos és Péter- társaságában. Maga Miklós érsek korábban II. Géza ud
varában teljesített szolgálatot mint pecsétőr, majd mint "comes capellae" (az
oklevél-kiállító testület vezetője). Imént jelzett oklevele ,.teljesen megfelel a
francia püspökök okleveles gyakorlatának", és magyar földön elsőnek említi a
francia eredetű "autentikus pecsétet": míndez mutatia, hogy francia műveltségű

ember volt. Aligha véletlen tehát, hogy ezekkel a magiszterekkel, éppen az ő

környezetében találkozunk, és hogy néhány magyar klerikus - valamennyi esz
t.ergomi - éppen ekkor megy ki Párizsba. Házatérve Adorján is, Jakab is be
kerül a kancelláriába. Föltehető, hogy az 1181-83 közt szereplő Calanus kancellár,
később pécsi püspök színtén Míkíós érsek klerikusai közül való, és azonos lehet
az 1183-i oklevél Alanus magisterével. A kétszázas évek elején szerepel egy Péter
nevű esztergomi prépost egy esztergomi okilevélen bizonyos Mihály nevű "custos"
szal, őrkanonokkal, aki talán ugyanaz a Míhály, aki Betlehem temetésekor
Párizsban volt. Péter pedig az összes eddigi Anonymus-jelölt közt mégiscsak
a legnagyobb valószínűséggel tartható P. mesternek, III. Béla nótáríusának: e
királyi nótárius, ,.névt.elen jegyző" francia iskolázottságához és műveltségéhez

pedig kétség sem férhet: gesztajának szövegében ő maga beszél róla.
Ezek az adatok és következtetések mind arra mutatnak, hogy a XII. század

második felében szellemi életünk tűzhelyét a középkori fejlődésenek tetőpontjára

Ért királyi székvárosban. Esztergomban kell keresnünk: az udvarbanv nz udvarral
szeros kapcsolatban álló káptalanban és a káptalani tagokból alakul t kancella
riában. Ha a Duna partján, valamint lll. Béla most épülő nagyszerű palotájának
tövében nem is .,szórakozott sétálva a filozófusok serege": Míklós érsek óta ko
motv, a .judományok forrásával" a magiszterek révén mind élénkebb érint
kezésben levő szellemi élet folyhatott itt.

E kapcsniatok ápolása és fönntartása azoban nem szorítkozott pusztán csak a
"tudósok", többé vagy kevésbé rangos klerikusok körére. Része volt benne a
királyi udvarnak Ts, ahol a francia származású kiratynék révén francia lovagok
is éltek: az egyiket Richard de Beaujeu-t, .,qui aimait droíture" s akinek a király
jó szolgfllatiiért szép címerű paizsot adományozott, magyar feleségével együtt
Esztergomban temették el. Túlságosan idegennek nem érezhefte magát, hiszen
tudjuk, hogy a magyar haderő már II. István s méginkább II. Géza alatt fegy
verzetben is, harcmodorban is teljesen hasonló volt a nyugati lovagseregekhez,
és Il. Géza óta már lovagi tornajátékokat is rendeznek a királyi udvarban.
Lovagseregek egyébként megfordultak hazánkban: 1147-ben VIT. Lajos francia
király vonul át kereszteshadával az országon, .~189,-ben pedig lU...Béla fogadja
"nagy pompával és barátsággal" Esztergom közelében a Szentfoldre induló
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Barbarossa Frigyest. Egyébként ő maga is elhatározta, hogy "erős haddal, föl
emelt karral, de alázatos lélekkel" seregei vezet a Szentföldre, ezért is nem
engedte, hogy Jób érsek és -Mak nádorispán 1195-ben VI. Henrik német császár
kereszteseihez csatlakozzék; szándéka kivitelében azonban megakadályozta a
halál. A lovagi életformát és szokásokat mindenesetre jól ismerte, hiszen már
ifjúságában megismerhette Bizáncban, Mánuel császár udvarában, ahol nevelke
dett. A vitéz, lángeszű (de ábrándokat is kergető) császár Szent László unokája,
Piroska lányának fia volt; környezetében e családi vonatkozás révén is tisztelték
Lászlót és tiszteletében nevelték Bélát. Idehaza pedig természetszerűen fordult
ismét a figyelem a száz évvel korábban uralkodott nagy király alakja felé,
hiszen a keresztes hadak aktualitása könnyen irányíthatta az érdeklődest arra,
akit annak idején Európa keresztesei a vezérüknek szántak. Amikor Lászlót
1192-ben szentté nyilvánítják, alakját már legendák szövik körül; és az a 
valószínűleg váradi, stílusa alapján igen művelt - pap, aki (részben az őszesztára

támaszkodva) nem sokkal 1210 után megírja ennek a "többi ember közül fejjel
kimagasló", oroszlánszerűen hatailmas, "leonis magnas habens extrernitates"
szerit hősnek a legendáiát "az olvasók és hallgatók" hasznára és okulására
(tehát egyben talán prédikációnak is), alighanem egy akkor különösen időszerűvé

vált hagyomány alapján állítja elénk őt a magyar keresztes törekvések óseként.
Meafozadta ugyanis - íria róla --, hogy Jeruzsálembe triegy. hogv vére hulla
tásával ott harcoljon Krísztus keresztjének ellenségei ellen, ahol Krisztus vérét
ontotta meaváltásunkért, és a Keletre készülő frankok, lotharíngiaiak és alernan
nok vezérei mínd egyhangúlag őt tartótták méltónak rá, hogy a vezérük legyen.

A rövid, figyelemreméltó stíluskészséggel és nyelvművészettel megírt legenda
tulajdonképpen nem egyéb, mínt a régebbi kírálytükrökből is, király-szentek
legendáiból is ismert aszkéta és "kegyes" király dicsérete, már-már közhely
szerű jellemvonásokkal (a legendák sztereotípiáival): hogy ha ítélt, elsősorban

a maga megítéltetésére gondolt; azt kereste mindenek előtt, ami Krísztusé, s
ezért nevezték "pius. rex"-nek; sokat böjtölt és imádkozott, vezekelt a nép
bűneiért, alázatos és jámbor volt, bőkezű a templomok és monostorok alapítá
sában és megadományozásában, "amit méltán emleget egészen a mai napig a
magyárok valamennyi egyháza". Elbeszéli a legenda ezenfölül László hat cso
dáját: hogy a váradi templomban egy éjszaka imádság közben teste a levegőbe

emelkedett; a besenyőkkel folytatott harcaiban könyörgésére Isten szarvasokat
és bivalyokat küld éhező seregének táplálására; tetemével a szekér magától
megindul választott sírhelye, Várad felé; egy ernber dohosnak mondja holttestét,
mire feje hátracsavarodik; a gonosz ispán, aki el akarja venni a szegény katona
ezüst tál lát, a sírnál eszméletlenül roskad össze (a sír mellett tartott istenitéletnek
nyoma lehet ez); végül szentté avatásakor két órán át fényességes csillag tün
döklik a monostor fölött, ahol tetemét elhelyezték. Kanonizációjakor és nyug
helyénél más csodák is történtek, "felsőbb okokból megváltozott a természet
törvénye": vakok látni, bénák járni, némák beszélni kezdtek, és 1212-ben pün
kösd napján meggyó!!Vült koporsótánál egy nyomorék asszony, mialatt a kanono
kok a primát mondták. Más vidékeken és a környező országokban is számtalan
csoda esett. ezek azonban nincsenek megírva ebben a' könyvben, mondía a
szerző, ,.nehogy sokaságuk untassa az olvasókat",

Erényei és csodái, meg az első keresztes háború készületeiben neki tulajdo
nított szerep mellett a legenda megemlékezik, s elég részletesen, a szent hős

testi tulajdonságairól is: már ezekkel is kitűnt a többi ember közül; erős kezű,

kedves tekintetű, előkelő termetű volt; testalkata is lelki javainak áradó teljes
ségére vallott. Ez az érdeklődés, ha Szent István, Szent Imre, ,Szent Gellért
(kisebbílé, korábbi) legendájára és Boldog Mórnak a zoborhegyi remetékről szóló
írására gondolunk, különösen szembetűnő. Ott a jámbor ír6t csak annyiban
érdekli a test, amennyiben az önsanyargatás, a "tormentum et afflictio" jeleit
hordozza, itt viszont már szépségével és erejével is megragadja a figyelmet.
A szerző a kor lovageszményét látja és láttatja Szent Lászlóban. Abban pedig,
amit róla ír, és abban, hogy mindezt egy lelki épülésre szolgáló legendába írja,
a már a testi szépségben is kedvét lelő, a testi rátermettséget is értékeli? lovagi
szemlélet némi nyomát sejthetjük.

Bizonyos szépség-kultusz - bár más jellegű - érezhető a kisded legenda
gondos és igényes stílusában is: szőjátékaíban,"alliterációíban, mondatfúz:ése rit-
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míkájában, cursusaiban, itt-ott rímekbe csendülő ritmikus mondataíban, ami a
kor "szép" prózajának egyik kedvelt fogása, és aminek párja nemcsak Anony
musnál található meg, hanem a már többször említett Míklós püspök adta
oklevélben is. Egy helyütt egész verssé, szép hímnusz-strofává gazdagszik e rí
mekbe csendülő próza. A részlet (akár strófának is nevezhetnénk) kevésbé teljes
alakban ugyan, de benne volt már a Gesta Ungarorumban is. Jellegzetes latin
stílísztíkaí mutatvány, az egyházi Iatmság kiművelt prózájának önkéntes versbe
csordulása, mint számos szekvencia; bravúr, amit maga a nyelv sugallt? Lehet;
nem egyetlen példa a középkori irodalomban, és a hangzásában is, f'razeológiájában
is van valami jellegzetesen egyházias. De ha valóban benne volt, noha kurtábban,
a Gesta Ungrorumban, nem lehet-e az előbbi föltevés fönntartása mellett arra
is gondolni, hogy ha nem is a legendában, de a gesztában ezúttal ismét csak
énekmondók recítálta szöveg "áthallásáról" van szó, S egyben arról is, hogy a
XI. század végére már az énekmondók anyagának egy része is krisztianizálódott?
Míndenesetre érdemes idéznünk a legendából ezt a szárnyalóan szép szövegrészt:
"Erat enim capiosus in misericordía, - Ionganimís in patientia, - pietate rex
consolator af flictorum, - sublévator oppressorum, - míserator orphanorum, 
serenus, - gratiarum donis plenus, - cultor justitiae, - patronus pudititiae. 
pius pater pupillorum, - subventerque miserorum, -- et ínopum necessitatibus,
- mísericordiae visceribus - affluens subveníebat,"

Több ez a legenda "a kereszténység jámbor hősének minden különösebb
magyar vonatkozás nélküli dicséreténél", ahogyan mondták róla: a XII-XIII.
század magyar lovagvilágának szemlélete és szelleme tükröződik benne. v:agy
legalábbis tör át egy korábbi - a román stílusú szerit- és uralkodó ábrázolá
sokkal rokonítható - merev és "komor" királyképen.

Jegyzet. Alaposan túlhaladná a lap kereteit, ha részletes bíbllográfíá! kívánnék adni
,mindazokról a könyvekről és tanulmányo'krol, rrielyeket használtam, és melyelcnek ered

ményeit föl dolgoztam , Ezért csak néhány. számomra alapvetden fontosat említek; elsőnek

Hóman Bállnt: A Szent László-kori Gesta Ungarorum és xu-xm. századi leszármazói
(1.925) c., úgy gondolom, lényegében ma is érvényes munkáját és A magyar történetírás
első korszaka c. tanulmányát (Minerva, 1923); azután ifj. Horváth János; Arpád-kori latin
nyeh'ú irodalmunk stüusprobtémáí, 1954. és Győrffy GyÖrgy: Krónikáink és a magyar ős

történet, 1948. c. műveit, valamtnt a sajnos túl keveset emlegetett, de igen jelent5s Hajnal
István trástörténet az írásbeliség fehljuiása korából, 1921., és trásbeliség, intelIektuális réteg
és európai fejlődés (Károlyi Emlékkönyv, 1933.) c. munkáit. Egyébként be kell émem
néhány olyan névre, tudósra, múre való utalással, akinek és amelynek· sokat kössönhetek.
Említenem kel! Fehér Gézát (Botond monda), Jakubov1~h Emilt (Anonymus, francia is
kolázás' és egyetemi végzettség), Mezey Lászlót (legendák, latinság), Mályusz Elemért
(egyház! társadalom, kancellária és történetírás), Perényi Józsefet, Szentpétery· Imrét, Ku
morovitz Bernátot (okleveles gyakorlat, kancellária, autentikus pecsét, a francia okleveles
gyakorlat hatása), a Forstet' Gyula-féle III. Béla emlékkönyvet, Domanovszky Sándor
krónikaírásunk számos fontos kérdését, kapcsolatát és származásrendjét tárgyaló tanul
mányát, stb. - A Képes Krónika latin és Geréb László által fordított magyar szövege
megtalálható a Magyar Helikon 1964-es, első kötetében a mmíaeürás krónika hasonmását
is adó kiadásában; valamennyi krónikánk közös ősforrásánakkérdésével foglalkozik Deér
J67.sef a Szentpétery-féle Scriptores Rerum Hungaricarum r. (1937) kötetében; a Szent
László legenda szövege a Sciptores II. (193&) kötetében található Bartoniek Emma ta
nulmányával és gondozásában.

SZÁMUNK íRÓI. - Temesvári Pelbárt Szent Lászlóról mondott első beszé
dének és legendájának Vida Imre készítette fordítását és Csanád Délit szekven
cia-fordítását az Európa Könyvkiadó engedélyével közöllük, ~indkét munka az
Európa Könyvkiadó Helikon Osztálya gondozásában 1977-ben a Bibliotheca His
torica sorozatban megjelenő Lász16 ldrály emlékezete című kötetből való. A
közlésí engedélyt ezúton is köszönjük.

Franz König biboros, bécsi érsek kétnapos magvarorszézí látogatása során;
a Hittudományi Akadémia dékánjának meghívására, április 27-én előadást tartott
az Akadémián "A keresztény ember Európában" címmel. Ennek magyar fordí
tását közöljük Rosdy Pál átültetésében.
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ti. az
titkot
szerit

TEMESVÁRI PELBÁRT

ELSŐ BESZÉD SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL
ÉLETE OLVASMÁNYÁVAL EGYÜTT

Az Úr az igazat egyenes utakon vezette, és megmutatta neki Isten országát
(Bölcs 10,10). E szavak arra tanítanak bennünket. hogy követnünk kell Isten
szentjeit igaz tetteikben, ha el akarunk jutni Isten országába. Ezért írja a
Példabeszédek könyve, hogy az igazságosság útja az életre visz (12,28), tudni
illik jelenleg a kegyelem életére, a jövőben pedig a dicsőségére. Majd így foly
latja: a tévút pedig a halálba vezet, tudniillik a kárhozat halálába. Példákból
kitűnik, hogy a világ kezdete óta gyakran pusztultak el az igazságtalanok és a
gonoszok.

Először is a .mennyben, mert magának a teremtésnek a kezdetén elpusz
tultak a gonosz angyalok, míg a jók, akik kellőképpen engedelmeskedtek az
igaz Istennek, elnyerték az életet. -r-r- Másodszor a paradicsomban, (ahol) Adám
nak jól ment: a sora míndaddig, amíg az eredeti igazságosság állapotában volt.
Am míután bitorolta azt, ami tiltott volt, száműzött lett hazájából. - Harmad
szor e világon az igaz Abel, bár megöletett, üdvözül, Káin azonban elvettetik.
így menekül meg végül is Noé a vízözönben, míg a többiek mínd elpusztultak;
ugyanígy a szodomaíak is; - Végül negyedszer Krísztus iskolájában pusztult
el a gonosz és igaztalan Júdás, míg az igaz és jó tanítványok eljutottak a menny
országba..

De hogy pontosan széljunk a tárgyhoz, Jákobot, aki igaz volt, s fivérének,
Ézsaunak haragja elől menekült (Ter 27), az Úr egyenes, vagyis erkölcsös utakon
vezette, s megmutatta neki Isten országát, átadva ennék áldását, főképpen az
Úr Krtsztus által. Hasonlóan (tett) Szent Lászlóval, aki igaz volt. s menekült
fivérének, Salamon királynak haragja elől, mégpedig a króníkák szerínt
Lengyelországba. Az Úr ezt az igazat al. egészséges erkölcsök egyenes útain
vezette, és megmutatta neki Isten országát a mennyeí dicsőségben. Letéve Sa
lamont, ezen Magyarországnak királyává is kente őt.

Méltán éneklik tehát róla a szerit hitvallók sorában e szavakat, hogy
Úr az igazat stb. Eszerint (lelki) épülésünkre e beszéd számára három
jegyzünk fel, amennyiben három dolog ajánlja bennük (figyelmünkbe)
Lászlót.

Először az egyenes (élet) út, melyet mint igaz ember megtartett.
Másodszor az üdvösséges, út, amelyen az Úr vezette őt.

Harmadszor mennyeí dicsősége, mely által az övé Isten országa.
Ami az elsőt illeti, életünk egyenességével kapcsolatban az a kérdés, melyik

emberi élet mondható igazán egyenesnek (helyesnek). A válasz erre az, s mond
juk ezt ki következményképpen, ti. hogy egyenes az, amelynek a közepe nem
lépi túl a széleit (Aristoteles: Physica, VIII. könyv), vagyis nem hajol el a
szélek vonalától, hanem megegyezik ezzel. Kifejtésünk számára tehát meg kell
jegyeznünk, hogy az emberi életnek három fő része van, nevezetesen

a születés kezdő szakasza,
életünk idejének közepe,
a halál befejező része.

Az első rész maga a születés, És életünknek az az első széle. hogy belépünk e
világba, Három fő tulajdonsága van, ti. szerfölötti szegénysége. silány és utála
tos volta, valamint nyomorúságos siralma, Ha ui. megf'igveljük, az ember na
gyobb szegénységben születik valamennyi élőlénynél. Más élőlények a szüle
tésük alkalmával magukkal hozzák azt, ami takaria őket; a négylábú állatok
szőrzetüket, a madarak tollazatukat. a halak pikkelyeiket, amennyiben mindezt
nem szerzík másünnen, hanem a természet ruházza fel őket velük: A virágoknak
is, meg a füveknek és a növényeknek természetes eredetükből kifolyólag van
meg a saját díszruhájuk. Azt viszont, amit az emberi születésről mondhatunk,
halljad Jób mondásából : Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből stb. (Jób 1,21).
Valóban, ha nem koldulnánk másünnen ruhadarabokat, teljesen mezítelenek
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maradnánk. De mi koldulunk gyapjat a [uhoktól, stb. - Továbbá az ember szü
letése silány és utálatos, még az összes király esetében is. Mlndenki számára
egy az út az életbe és a távozás belőle (Bölcs 7,6). Mert egyetlen király sem
kezdte el másképp az életét (uo. 5). Ez van ott (megírva). - Aztán meg nyo
morúságos is az ember születése, a megszülető sírásával és a szülő fájdalmával,
mint a tapasztalat tanítja. Ezért első hangom a sírás volt, mint a többieké
(uo. 3.), ti. a szűletés alkalmával. Ehelyütt mondja Lyra, hogy míndegyik
hímnemű (újszülött) "á"-t ejt ki nyögdécselve, a nőnemű pedig "é"··t míntegy
panaszkodva az ősszülők engedetlenségére. amely míatt a harag és a nyomorú
ság gyermekeiként születnek. Innen valók a. verssorok: A a fiú, a leánynak
é a sírása. Jelzi Adámot, ez pedig Éva bűnét. Eddig Lyra.

A második, középső rész magának az emberi életnek a tartama a születéstől

fogva a halál idejéig, s ez az egész fáradalmas, nagyon röviden múlík el, s
tele van nyomorúságokkal. Ezért írja Bernát De consideratione (Az elmélkedésről)

című műve II. könyvében: Ha azon elmélkedel, hogy mí vagy, rájössz, hogy
az ember szegény és mezftelen, nyomorúságos' és szenvedő ; szégyenli, hogy
mezítelen, és siratja, hogy megszületett, Morog amiatt, hogy az asszonytól szü
letett ember nem a tisztességre, hanem a munkára született. Ezért aztán vét
kesen, sőt félve él rövid ideig, sok nyomorúsággal, sőt sírással eltelten. Ezeket
(mondja) ő.

Az ember életének harmadik, utolsó része a keserű halál. Mint a születés
kezdeti szakaszának, ennek is sajátossága. a szerfölötti szegénység, a mlndenkit
riasztó utálatosság és a fájdalmas gyász. Világos uí., hogy a halál szerfölött sze
génnyé tesz, mert a halálban míndentől megfosztva megyünk át (a másvilágra);
Ezért mondja az Apostol: Semmit sem hoztunk erre a világra, s kétségtelen,
hogy nem is vihetünk el semmit sem (1 Tim 6,7). Azt pedig, hogy a halál ször
nyű és gyászos, tanúsítja a tapasztalat. Ennek alapján írja a Bölcselő: Mindenek
legszörnyűbbike a halál (Aríst, Ethica, III. könyv). Hasonlóképpen a Sirák fia
könyve: Halál, mily keserű dolog rád emlékeznie annak az embernek, aki bé
kében él javai közepett (Sir 41,1). - Az előbb említett következmény szerint
tehát világos mindezek alapján tételünkkel kapcsolatban, hogy amennyiben az
emberi életnek két széle fölöttébb szegényes, nagyon silány és siralmasan nyo
morúságos: éppen ezért azt nevezzük -egyenes (helyes) közbülső élet (szakasz)nak,
amely nem tér el a szélső szakaszoktől. ti. a szegénységben, az alázatosságban
és a bűnbánó gyászban.

S így ennek ellentétéből világos, hogy nem élnek egyenes, hanem görbe életet
először is azok, akik nagyon szeretík a gazdagságot. Ezért hasonlítja az ilyeneket
Krisztus a tevékhez. amelyek alacsonyak hátuk első és utolsó szakaszában, de
púposak és felmálházottak annak középső részén, úgyhogy görbék, s nem esve
nesek, Róluk mondja Máté: Könnyebb - úgymond - a tevének átmenni a tű

fokán, mint a gazdagnak bejutni az Istenhez... stb. (Mt 19,24). - Másodszor
nem egyenes életűek a gőgösök és felfuvalkodottak, hanem görbék ők, mínt a
dombos vagy hegyes talaj. Mit kevélykedsz, por és hamu? (Sir 10,9) - Harmad
szor azok, akik finomkodó és gyönyörteljes életet élnek, mínt a bujálkodók, és
nem gondolnak a bűnbánat könnyeire. Ezeknek a lelke görbült le a testies bű

nők szemctjének magához ölelésére. Bernát elmélkedéseiben ellenük mondja a
következőket. Figyelj föl arra, mi voltál keletkezésed előtt, mi vagy keletkezésed
től elnyugvásodig és mí leszel elnyugvásod után. Majd ismét: Nem más ui. az
ember, mínt egy zsák szemét és a férgek étele. Az ember nyomában a féreg.
A féreg nyomában a bűz és borzalom. Igy minden ember átváltozik nem em
berré. Mit fennhéjázol tehát te por és hamu, akinek·a foganása bűn, a szü
Ietése nyomorúság, az élete bűnhődés, a halála szorongás, Miért veted bék
lyóba a testedet, és díszíted fel drága dolgokkal azt, amil pár nap múlva a
férgek fognak megemészteni a sírban; a lelkedet pedig, amelyet Istennek s az
angyaloknak kell majd bemutatnod a mennyben, nem ékesíted fel javaival?
Miért veted meg a lelkedet, jóllehet az egész világ sem mérhető egyetlen 'élek
értékéhez. Isten ui. nem akarta odaadni lelkét az egész világért sem, az emberi
lélekért azonban odaadta. Ezt mondja Bernát.

Világos, hogy Szent László király míndezt jól mcgf'ontolta, mert ezek szerint
mindenben a leghelyesebb életmódot folytatta. Noha ui. király' volt, mégis any
nyira megvetett minden világi dolgot, hogy ezek inkább voltak terhére, mint
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tisztességére. Világos ez alább következő olvasmányes életleírásából. Alázatos
ságra törekvőn olyannyira siratta a maga és a mások bűneit, hogy életleírásában
még csodának is tulajdonítják ezt. Ime hát mindenki számára nyilvánvaló a
helyes élet Szent László példájából.

A második főponttal kapcsolatban kérdezzük, mí az üdvösség útja, melyík
az üdvösségnek közvetlen és királyi útja. A következményben azt válaszoljuk,
hogy (ez) az istení akarathoz való idomulás. Nyilvánvaló Bernát kijelentése
szerint, aki a De libero albitrio (A szabad akarat) című könyvében ezt mondja:
Az embemek haladnia kell a jóakaratban, vagyis az isteni akarathoz való ido
rnulásban, mert ez az az út, melyről a próféta mondja : Ez az út, ezen járjatok!
(Iz 30,21) Világosan bizonyitjuk ezt hármas érveléssel:

Először tekintélyi alapon.
Másodszor példával.
Harmadszor magyarázattal.

Először tekintélyi alapon. Máté 7. fejezetében ui. az üdvözítő ezt mondja buz
ditásunkra: A szűk kapun menjetek be! Mert tágas a kapu és széles az út, amely
a romlásba visz, és sokan bemennek rajta. Mily szűk a kapu és keskeny az út,
amely az életre vezet, és kevesen vannak, akik megtalálják (13-14. vers). Azt,
hogy melyík ez az út, kevéssel odább fűzi hozzá: Nem jut be mindenki a meny
nyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram; hanem csak az, aki teljesíti
mennyeí Atyám akaratát, jut be a mennyek országába (uo. 21. v.). Ez így nyil
vánvaló. Ennélfogva mondja az Apostol: Vigyázzatok, testvérek, hogy óvatosan
járjatok (az élet útján), hogy megértsétek, mi az Isten jóakarata (Ef 5,15.17).
Ez is világos.

Másodszor példával bizonyítjuk, mégpedig azzal, amelyet ugyancsak az üd
vözítő mond el nekünk. Egy embernek két fia volt. Igy szólt az elsőhöz: Fiam,
menj ki ma a szőlőrnbe dolgozni. Az pedig felelte: Nem akarok. De aztán meg
bánta, és elment. Odament pedig a másikhoz, s hasonlóan szólt hozzá. Megyek,
uram - felelte az -, de nem ment ki. Melyik teljesítette a kettő közül apja
akaratát? Az első - válaszolták neki a zsidók (Mt 21,28-31). Lyra (magyará
zata:) Nem válaszolhattak másként. Ezért kisebb rossz meg nem ígérni valamit,
mínt meg nem tartani a megígért dolgot. Jézus erre így szólt hozzájuk: Bizony
mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten
országában (uo. 31. v.). Annyit jelent ez, hogy még a legrosszabb bűnösök is
bejutnak az Isten országába, ha bűnbánatra indulva megtérnek. hogy minden
ben teljesítsék Isten akaratát. A zsidók viszont, akik megígérték. hogy engedel
meskednek Isten akaratának, és megtesztk, amit Isten parancsolt, mint ez világos
a Kivonulás könyvének 24. fejezetéből, de nem tették meg: őket jelenti a másik
fiú. S az ilyenek nem járnak az üdvösség útján, hanem az elkárhozásén.

Harmadszor magyarázattal bizonyítj uk. Isten avégett, hogy az ember min
denben meg tudja tenni az Ű akaratát az üdvösség elérésére, meghatározott
számára bizonyos egyenes utakat. Csak úgy juthat el az örök üdvösségre, ha
ezeket megtartja. nem másképpen. Ezek szerint kell tehát az embernek járnia.
hogy közvetlenül (egyenesen) vezessék el a mennyországba, hiszen így teljesül
az Isten akarata. Szent Lászlót az Úr tökéletesen vezette rajtuk, s (így) eljutott
a mennyországba,

Az üdvösség első közvetlen (egyenes) útja Krisztus hitépek bírása. Aki hisz,
és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki azonban nem hisz, elkárhozik (MI~ 6-téves!
16,16). És: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (Z.síd 11,6). Ezért mondja Krisz
tus: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14,5). Bernát a De duodecim
gradíbus (perfectionis? - A tökéletesség tizenkét foka) című művében (így
magyarázza): Én vagyok - úgymond - az út, amely az életre vezetek. Én
vagyok az igazság, aki életet Igérék, Én vagyok az élet, amelyet meg (is) adok.
Eddig ő.

A második út a parancsok megtartása. Ha el akarsz jutni az örök életre,
tartsd meg a parancsokat (Mt 19,17), ti. a tízparancsolatot.

A harmadik ill: tartózkodni minden bűntől. Nem jut be oda, ti. a mennyek
országába semmi tisztátalan (Jel 21,27).

A negyedik út: szeretni Istent mindenekfölött. Szeresd Uradat Istenedet tel
jes szívedből, stb. (Mt 22,37). Ezért mondja a De spiritu et anima (A szellem
és a lélek) címü könyv szerzője: Maga a szeretet Istennek útja az emberekhez,
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és az emberek útja Istenhez; amely nélkül nem lehet eljutni Istenhez (XI. fej.).
Kiviláglik ez a bűnbánatról (szóló kánonok) III. distinkciójából, (amely e sza
vakkal kezdődik:) Ha valakinek nincsen.

Az ötödik út: irgalmat gyakorolni és igazságos ítéletet tenni a felebarát iránt.
Ezért mondja a 138. zsollárhoz fűzött glossza: Az Úr minden útja irgalom és
igazság. Miért is nincsenek egyéb utak, amelyekben Isten hozzánk jön. (Hiszen)
irgalmával hívja a bűnösöket, igazságával teljesíti ígéreteit. De nincsenek nekünk
se más utaink (ahhoz), hogy eljussunk Istenhez. Járjunk hát ezeken: az irgalo
mén segítségére sietve (a felebarátnak); az igazságén igazságosan ítélve (ügyében).
Eddig a glossza. Ezért majd Krisztus az itélet alkalmával az Irgalmasság csele
kedeteit teszi vizsgálat tárgyává, és boldoggá nyilvánítja azokat, akiket így mél
tónak talál.

A hatodik út: a valódi bűnbánat. Tartsatok bűnbánatot, közel a mennyek
országa! (Mt 3,2) Az az út, amelyen a mennyhez közel ítűnk, a bűnbánat. (Glossza.)

A hetedik út: mindvégig kitartani jó fogadkozásainkban. Aki kitart mind
végig, üdvözül. (Lk 18,8-ra céloz? Közvetlenül Mt 10,22 s párh.) Ez így nyil
vánvaló.

OL V ASNIVALÚ ÉLETLEfRÁS

Szent László az üdvösségnek és az igazságosságnak ezen útjait járta, s
rajtuk az Úr által vezetve eljutott a mennybe, amint ez kiviláglik életének so
rából. Mivel ui. maga Szent László király a magyar királyok hírneves sarjadé~

kából született, már gyermekkorától fogva annyira elhalmozták őt a kegyelem
ajándékai, hogy a jövő valamelyes előre jelzésével "Ladislaus"-nak nevezték.
Mert nevének első szótagja leszármaztatás útján annyi mínt "laus", a "dos"
adás, vagy adomány, és a .Jaos" lefordítva népet [eleat, úgyhogy (neve) a nép
által adott dicséretet hangoztatja. Isten adománya folytán ez valóban teljesedett
Szerit László királyban, hogy egyfelől a külföldiek méltán dicsérjék Magyarország
népét az Istentől adott ily nagy és szent vezetőért, másfelől ez maga is ma
gasztalja Istent ekkora jótéteményéért. A gyermek pedig növekedett, és növe
kedve a jámborságban erényről erényre haladt. Hitével és szeretetével úgy ra
gaszkodott Istenhez, hogy Krisztus szeretetében megrögződve és tőle felbuzdulva
fékezze a testi gerjedelmeket. tanosson mindenen, ami (a világ szemében) kívá
natos, megvesse a világi dicsőséget, és teljes odaadással keresse szeretett Krisztus
Jézusát. Hűséges volt s odaadó Istenhez, nyájas és bőkezű az alattvalókhoz,
irgalmas a bajoktól sújtottak iránt, hatalmas szabadítója volt az elnyomottaknak,
a nyomorgóknak pedig kegyes segítője. - Kedvezők voltak természetes .adott
ságai is. Arca olyan tiszteletreméltó volt, mint egy angyalé. Termete előkelő,

s egy fejjel magasabb más embereknél. Erős, serény és izmos kezű, úgyhogy már
testi kűlseje is mutatta: méltó az uralkodásra. Ennyi jó és kiváló tulajdonsága
ellenére sem volt felfuvalkodott, hanem alázatos. Senki jogos tulajdonát erő

szakkal el nem foglalta, sőt, inkább a sajátját is szétosztotta Krisztusért a rá
szorulóknak, Úgy mondiák, hogy isteni intésre és a boldogságos Szíí? Mária
Fiánál történt látomásszerű közbenjárására az ország valamennyi előkelőségének

választása és a fejedelmek beleegyezése alapján koronázták meg őt Magyar
ország királyává. Ekkor sem vágyott a megtíszteltetésekre, hanem maga előtt

vitetve a királyság jelvényeit, az uralkodást és kormányzást inkább tekintette
tehernek, mint tisztességnek, és inkább törekedett arra, hogy (az ország) javára
legyen, mint arra, hogy az élen járjon. Feletébb igyekezett serénven és áhí
tattal szolgální Istennek, amlnthozv a felebarát iránt is minda [óindul atú volt,
igazmondó a beszédében, szavát álló az ígéretben, igazságos a perek eldöntésében.
gyakori virrasztással imádkozott, és gondoskodott az istentisztelet fényének eme
léséről. Ha pedig a hosszú virrasztás következtében elfáradt az imában, nem
feküdt puha ágyba, hanem a templomok tornácán pihent. Továbbá építtetett két
püspöki templomot, s ellátta ezeket elégséges jövedelemmel. Annyit alamizs
nálkodott, hogy míndmáíg beszél róla a magyatok egész egyházá. Szüntelenül
azon volt, hogy a szegényeknek is osszanak alamizsnát. Aztán, ami még több,
keservesen megsiratta a nép bűneit, és az árvák és szegények védelmében ve
szélynek tette ki magát. Bár alázattal forgolódott számos szent cselekedetben,
Istentől oly nagy kegyelmet kapott, hogy csodás tapasztalatok igazolják. érdemeit.
Elmondunk ezek közül néhányat.
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Egy éjszaka, amikor szokása szerint belépett a váradi templomba, hogy imád
kozzék, kamarása kint várakozott. Elunva a hosszas várakozást, felkelt és be
nézett. Látta, hogy Szent László míntegy megdicsőült testben ragyog, és cso
dálatosan lebeg a légben. 0, valóban szent ember, akit testi létében Krísztus
szeretete és kegyelme fölemelt a földi (terekről) a rnennyei dicsőségbe!

Azután, míkor besenyő rablók törtek be Magyarország határvidékére, és
fogságba hurcoltak férfiakat és nőket, a király maga vette üldözőbe őket had
seregével. Eljutottak egy nagy pusztaságba, ahol nem volt mit enniök. Látva
tehát, hogy éhség fenyegeti őket, félrevonult tőlük, s a földre borulva imádkozott
Istenhez, hogy iS, aki a mannával táplálta Izrael fiait a pusztában, ne engedje
éhen halni a keresztény népet. Felkelve imájából, amikor visszatért seregel tábo
rába, íme, egy szarvas- és bölénycsorda jött vele szemben, s vadságát levetve,
vele együtt odajött a sereg (katonái) közé. Akkor valarnennyien áldották és
dicsőítették Istent az ő szeritjében. aki által elnyerték irgalmát. Odajöttek és
míndegyikük annyit vitt az állatokból, amennyi elég volt, úgyhogy jóllaktak.

Végül mindenki iránt annyira kegyes volt, hogy megváltoztatva a nevét
mindenki csak kegyes királynak hívta. Mérsékel1ve ui. az Igazságosság szrgorát
szelídségével s irgalmával olyannak mutatkozott alattvalói iránt, hogy ezek inkább
szerették őt, mint félték. Még a bűnügyek vizsgálatánál is, úgy gondolta, hogy
nem annyira ítélkeznie kell, mint megítéltetnle, és hogy őt magát rettenetesebb
ítélet fenyegeti, mint azokat, akik fölött ítélkezett. Odaadó buzgalommal fogadta
meg, hogy elmegy Jeruzsálembe, hogy vérével küzdjön Krisztus keresztjének
ellenségei ellen ott, ahol az Úr Jézus vére omlott ki a mi váltságunkért. Akkori
ban a frankok, lotaríngtak és alemannok vezérei, akik az Úr seregével készüitek
odamenni, mind egyhangúlag elhatározták, hogy a kegyes László király legyen a
parancsnokuk Mielőtt azonban összegyűltek volna Magyarországon, a kegyes
király szorongató szükséghelyzetben a csehek ellenihadjáratba távozott. Ott hir
telen betegségbe esett, Összehívták az ország nagyjait, s miután megerősítették
őt a (betegek) szentségeível, szerencsésen elköltözött Krísztushoz. A magyárok
egész sokasága megsiratta, mínden korú és nemű egyházi és világi ember három
éven át hordta a gyászruhát; ez idő alatt nem táncoltak az egész országban,
és elhallgatott míndennemű zeneszó.

Ami az ő dicsőségérről szóló harmadik főpontot illeti, következtessünk oda.
hogy Szent László nagy volt dicsőségében és számos csodája hírében. Kiegé
szítésként ide fűzünk néhányat közülük.

Az egyik az, hogy bár őmaga temetkezési helyül a váradi templomot válasz
totta, a magyar országnagyok a káníkulás napok hősége miatt holttestét mégis
a fehérvári templomba akarták szállítani eltemetés végett, mivel ez közelebb volt,
s az út is rövidebb volt ide. Eközben megtéve a napi utat egy vendégfogadóhoz
értek. s ott az utazás fáradalmaitól és a szomorúságtól elaludtak. Almukból
felkelve azt látják, hogy eltűnt a kocsi, amelyen Szent László holtteste volt.
Szornorúan kezdték keresni, szétszéledve az utakra és helységekbe. Végül rátérve
a Várad felé vezető útra. azt látják, hogy egyenesen halad a kocsi a rátett
holttesttel. magától, bármiféle állat vontatása nélkül Várad iránt: Isten akaratából
angyalok hordozták. Látva ezt a csodát, dicsérték Istent. S így habozás nélkül
irányították útjukat Várad felé.

'Ismét egy másik csoda. Midőn a váradi templomban a szent test temetése
közben a halotti zsolozsmát mondták, valaki a körülállók közül azt mondta,
hogy szaga van a testnek, bár a többiek mind kellemes szagot éreztek illatozni.
Annak az egynek az álla tüstént hátracsavarodott, és nem volt képes vissza
hajlítani. Mikor (aztán) megbánva bűnét könnyek között kért irgalmat, lebo
rulva a szent holttest mellé, visszaszerezte egészségét. De az álla köröskörül
varrá kérgesedett, Azt is mondták, hogy angyalok hangja volt hallható akkor,
akik a hitvallóról szóló mise bemeneteli versét énekelték.

Továbbá a jóságos Isten csakhamar sok egyéb csodát is kezdett művelní

azok javára, akik magának Szent Lászlónak érdemeire hivatkeztak. Ti. meg
adta a vakoknak a látást, a süketeknek a hallást, a némáknak a beszéd képes
ségét, a sántáknak az (egészséges) járást, a leprásoknak a megtísztulást, amit
hosszadalmas egyenkint elbeszélnem. Ugyanabban az órában, amikor szentté avat
ták, különös ragyogású csillag állt meg egyenest azon rnonostor felett, ahol szent
teste nyugszik, mégpedig a napnak hatodik órájától fogva csaknem két órán
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át. Igen nagy népsokaság hatalmas örömmel nézte. Ugyanezen órában egy fiu,
aki kéz és láb helyett csont nélküli, megduzzadt hústömeggel hánykolódott,
Szerit László érdemeire való tekintettel megkapta teljes csontozatát és tökéletes
egészségét ...

Érdemeihez folyamodva kérjük tehát Istent, hogy vezessen minket a menny
he. Amen.

VIDA TIVADAR fordítása

BÁLINT SÁNDOR

A CSERHALMI ÜTKÖZET
IKONOGRÁFIÁJA

Mint Dercsényi Dezső fejtegeti, Szent László légendálnak azt a részét, amely
fl XIV. század végén annyiszor megjelenik székelyföldi templomok falán, Kálti
Márk króníkája írásban, a Vatikáni Legendárium és a Képes Krónika mínía
tűrökben is megőrizte számunkra. Legkedveltebb, legnépszerűbb mozzanata a
cserhalmi, másnéven kerlésí ütközet. Szent László herceg - adja elő ll. Képes
Krónika - meglátott egy pogányt, aki a lova hátán e~y szép magyar lányt
hurcolt magával. Azt gondolta, hogy a váradi püspök leánya. Arnbár nehéz seb
ben volt, mégis nagyhamar üldözőbe vette a lova hátán, melynek Szög volt a
neve. Amikor lándzsavégre megközelítette, semmire sem ment vele. Kartávol
ság maradt a lándzsa hegye és a kun háta között, László herceg rákiáltott a
leányra: szép húgom, fogd meg a kunt övénél, és rántsd le a földre. Az meg is'
tette. Míkor a földön hevert, László át akarta szúrni lándzsájával. A lány ekkor
nagyon kérte, ne ölje meg, hanem bocsássa el. A szent herceg ezután még so
káig vívott az idegennel. majd elvágta az inát és megölte. Nagy volt az örven
dezés Magyarországon ...

A Képes Krónika ebből az eseményből a legdrárnaibb jelenetet örökítette -meg:
László és a kun birkózását, A Vatikáni Legendárium már hat képet is szentel
a történetnek, amelynek végén a harcban megsebesült Lászlót a Szűz Mártává
változó lány gyógyítja meg. Freskóink azonban még másról is vallanak.

Már népművészeti kutatásunk egyik érdemes úttörője, Huszlea Jozsef észre
vette, hogy a régi székelyföldi templomok falfestményein Szent László legendá
jából mindenütt csak a cserhalmi ütközetet, s annak egy epizódját találjuk
előadva, amikor Szent László az ütközet után egy magyar leányt szabadít meg az
őt vivő kun rablótól. így Gelence, Homoródszentmárton, Besenyő, Erdőfüle, Bi
barcfalva falképein, amelyeket jórészben éppen Huszka tárt föl és másolt le. A
jelenséget nem tudta megmagyarázni. A jelenet különben máshol, az ország más
részein fennmaradt freskókon is szinte elmaradhatatlan epizód.

Sokoldalú régebbi neves tudósunk. Nagy Géza Huszka megállapítását pá
ratlan [elentőségű összefüggéssel gazdagította. A leningrádi Ermitázs Krisztus
szülotése előtti időkből származó híres: szibériai aranylemezeinek egyik jelene
tével foglalkozva írja, hogy a lemezen két, lováról leszállott harcos közül az
egyik földön fekszik. és feiét egy fa alatt ülő női alak nyugtatja, simogatja
ölében. A másik férfi, nvílván a szolaa, kantárszáránál fogva tartja a két lovat.
Erről a jelenetről a László-legenda írott, egyházi emlékei hallgatnak, képzőmű

vészeti maradvánvaink, főleg régebbi freskóink azonban mind ábrázolják. Nagy
Géza szerínt ebből nyilvánvaló, hogy László-Iegendáinkba még archaikus po
gány korból eredő mondai elemek is vegyültek, a fölismerést László Gyula úiabb
adatokkal és szempontokkal dolzozta ki. A következőkben míndíg az Ő, illetőleg

később Vargyas Lajos fejtegetéseit követjük.
A jelenet e~ik ábrázolása a Th uróczí-krónika egykorú fametszetén: Lász

lónak a lány úgy sietett a segítséaére, hogy belevázott a kun inába. Ez ősi

pásztorlelemény. A freskófestő néhány helyen (Sepsikilyén, Bögöz) a harcot
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úgy örökíti meg, hogy Lászlónak és a kunnak lovai. is összecsapnak. és egymást
harapva, marva vívják külön küzdelmüket. Ez László Gyula utalása szerint egyike
az ősi magyar mondavilág legkiemelkedőbb [eleneteinek. Nem akármilyen álla
tok ezek, hanem egymással küzdő táltosok, Gazdáik sem közönséges halandók,
hanem hatalmas hősök, színtén táltosok, a kozmikus erők: a világot formáló vi
lágosság, illetőleg sötétség, későbbi áttételben a kereszténység és pogányság
megszemélyesítőí, harcosai : László fehér, a kun pedig fekete öltözetben. Egy
szóval: emberfölötti, sorsdöntő küzdelemről van szó, Nemcsak emberek, hanem
lovak is viaskodnak tehát itt egymással. László lovát, Szöget - nyilvánvalóan
élőszavas magyar hagyomány alapján ,... Bonfini, Mátyás király humanista
történetírója táltosnak jellemzi. László Gyula mindebből találóan arra követ
keztet. hogy itt táltospárbajról. kozmikus küzdelemről, a világosság és. sötétség
titokzatos erőinek harcáról is szó van. E keleti hitvilág népmesei emlékezetét
és összefüggését érdemes régebbi folkloristánk, Solymossy Sándor tisztázta.

László Gyula arra is rámutat, hogy a kűzdelem végén a sebesült László
fa alatt a lány ölében pihen meg, és "keres a király fejében", mínt a burkus
fának árnyékában Molnár Anna Ajgó Mártonéban. A kép azonban részben
összefügg a leányrablás ősi szokásával is, amely olyan eleven volt, hogy SZEnt
István szigorú törvénnyel próbálta megszüntetní. Játékossá vált nyomai még a kö
zelmúlt magyar Iakodalrní hagyományaiban is fölcsillannak. Molnár Annában
is először asszonyszöktetésről van szó, a Kékszakáll-motívum csak később tapadt
hozzá.

A szibériai aranylemezen a fekvő vitéz tégezét és íjját a fára akasztja.
Ennek változatai freskóinkon is megjelennek. Vitkafalván a lány mögött földbe
szúrt lándzsán a kun feje látható. Gyermek alakjában elröppenő lelkét az ör
dögök ragadják el, testét pedig hollók vájják. Zsegrán a király feje a lány
h'ébe:1, s::al,ja és páncélkesvtvűje fán akasztva. SzAke1yderz,:':'I1 <l k irá!v k ard
ját maga mellett szúrja a földbe. Bántornyán a leszúrt lándzsához van a kun
lova kikötve. Mindenütt tehát lerakott, esetleg földbeszúrt fegyverek, amelyek
keleti szimbolika szerint a győztes hős és a lány nászára emlékeztetnek: maguk
ra maradtak, ne merje megzavarni őket senki. A oofejbenézés" már az utána
következő meghitt, álombaringató primitív kedveskedés. A kereszténnyé színecés
folyamatának jellegzetes, de természetesen már másodlagos mozzanata, hogy a
Vatikáni Legendárium mtniatűrjén az elfáradt László a fejét Szűz Mária ölébe
hajtja.

E képekhez Vargyas Lajos a szibériai török népek költészetéből számos,
meglepőerr egyező szövegpárhuzamot idéz, amelyeket középkorí énekmondóink
még ismerhettek, és Szent László magasztos személyére ők ruházták rá. E szö
vegekből az is kitűnik. hogy a fát nyilvánvalóan a magyar népmesékben is
fölbukkanó rnitíkus vllágfával, égig érő fával lehet azonosítani. Vargyas gazdag
szíbéríaí és altáji dokumentációja tanúsítja, hogy a kozmlkus hősök küzdelmének
döntő pillanataiban a csodálatos világfa míndíg fölbukkan. A megpihenő László
rnögött föltűnő fa és a hölgynek alatta való megpíhenésc, illetőleg Molnár
Anna burkusfája is ilyen fordulatot, megoldást jelent. Példáiból egyetlen pár
huzamra, egy kacsinszk énekre utalunk. amelyben a hős húgát távollétében
elrabolta egy ellenséges vitéz. Bátyja megy keresni világokon át. Közben két
segítőtárs is csatlakozik hozzá, akikkel eljut egy kilenc sarkú vasházhoz. Ide
már csak maga a hős mer' belépni, ahol megtalálja ellenfelét. HA derék hős

'I'öngüs kán aranyágyon aludt. Hét sárga leányzó fejét tartva tetvezte. Ádáz
küzdelem kezdődik. A hős megöli ellenfelét, végül azonban majdnem őt is
elpusztítják az alvilági démonole Táltoslova segítségével fut két társához, ezek
azonban nem akarnak rajta segíteni. és odakötözik a paripáját a kilenc ágú
vas-vörösfenvőhöz, A táltosló egyszer elszabadul, hosszadalmas kalandok után
eljut egy másik fához. mely egy hegyhát lábánál áll, levele arany, kérge pe
dig ezüst. Ennek lábánál akar kimúlni, amikor hozzáfut egy paripa, melvot
az idegen hatalmak küldtok segíteni. Föléleszti a táltoslovat, majd ketten eavütt
megkeresik húguk eI1enfelének külső életlelkét. megölik, és ezzel megmentik
ahást.

Nyilvánvaló, hogy Szent László alakjában, viselt dolgaiban, mondavílágá
ban az ősi pogány hősmonda és a keresztény lovagi epika ötvöződik őssze egy
mással.
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S~ekvencia S~ent Lás~ló királyról
(Ismeretlen magyar szer.olÖ,
valószínüleg 1192 után.)

ú j dicséret szava zengjen
a királynak, énekeljen
ujjongásunk dallama.

Mint a lépesméz, az éneTt
olyan édes, a dicséret
László királyt zengje ma.

Királyunknak szóljon ének,
erősitse a dicséret
mennyországi hangjait.

Hitvallóknak Ura áldott!
Tőle nyerték a királyok
élet ajándékait.

Dicsőítnek esengve mindenek,
királyoknak gyöngye, ki mennyeket
ígérsz s üdvnek javait.

O mily boldog s milyen ékes,
szetit nevével fényességes,
Várad híres temploma!

Századoknak királya
mosta kezét tisztára,
szenny ne érje már soha.

6 a lépcső, magyar nemzet
rajta lépdel az egeknek
trónjához, Pann6nia.

Hire, neve égig szárnyal,
eljut sebes híradással
földünk négy határira.

Véle kegyet, áldást nyertünk,
meg is tartván, mit megleltünk
hitvallásunk haj-qalán.

Gy6gyítja a betegségét,
munkálja az üdvösséget,
ahogy M6zes hajdanán.

E házban meghallgatást nyer,
mindenre, mit kér az ember,
ha a király pártolja.

Véle semmi kardcsapást,
ellenséges támadást
nem retteg már a haza.

Ellenséggel bár csatázva,
a királynak imájára
üdvösséget nyer a nép.

Hit szerzője általa
századokra árasztja
olajának erejét.

6 szerez a magyar népnek,
mcly az igaz hitre tért meg,
birodalmi hírnevet.

Idegenek, ellenségek
békességben j61 megférnek,
néki engedelmesek.

Önlelkéből, rejtettségből

csillag támad a világnak,
tündökölnek a csodák. .

Erejével, győzelmével

ellenségnek, barbár népnek
futamít ja nagy hadát.

Aki ot dicséri, áldja,
bíz a poklot megutálja,
nyavalyáit j6ra váltja,
s , elűzi ördögeit.

Ki szent voltát megtiszteli,
gy6gyulását megnyerheti,
mert a király megsegíti
életre ő híveit.

Dicsősége király sGr;nak,
áve, üdve magyaroknak,
értünk támadt fényes csillag,
virág ország gyökerén.

Királyt ad6 szent gyökérzet,
igaz hittel a dicséret
néked is zeng, ember-ének
te neved igézetén.

Urunk, ki megkoronáztad,
hallgasd meg, kik itten áldnak,
s szetit királyunk hű szolgáit
ez életből egykor átvidd
mennyei palotádba.

Akik hírét együtt zengve
összegyűltünk örvendez1,e,
add, hogy véle találk:Jzzunk,
és megnyervén eljuthassunk
az örök boZaogságra.
Amen.

Fordította CSANÁD BÉLA
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BENEY ZSUZSA

Józsefiliila kél késöi versének Islen·képe (2)

Az utolsó periódus, a két késői, megszólító Isten-vers előzménye A bűn

című versben kezdődik, s a még hátralevő három év alatt hosszú utat iár be
a költő. Hosszú utat, de vajon eltávolodik-e valóban ettől a magatartástól 
vár-e feloldozast végső kétségbeesésében Istenétől? A bűnnel foglalkozó versek
két nagy csoportba oszthatók: az elsőben-na nem is reális a bűn, a költő

keresi realitását, s a bűnösség érzetét míndenképpen indokoini akarja. A bű

nösség kérdése ebben a periódusban a freudi Oidipusz-komplexus átélésével
vagy átvételével kapcsolódik. Nem tisztán, s nem pusztán külsőséges átvétel
ként; igen jól láthatjuk ezt, ha a- probléma belső fejlődését, megfogalmazásá
nak változásait nyomon követjük. A kérdés első megjelenésekor, az 1935-ös
A bűn círnű nagy költeményben a klasszikus freudi sémát reprodukálja a költő:

"Elmondom: Öltem. Nem tudom, I kit: talán az apám". Ez a probléma azon
ban egyáltalán nem tűnik valóságosnak: a költőnek feltehetően anyjához kap
csolódnak fontosabb érzelmi szálai, a 3fi-ös év nagy lelki krízise is az anya
iránti arnbivalenciát hozza elő vagy teremti újjá. A bűnösség érzését, most
már valószínűen hiteles lelki élményként. ez a föléledt ambivalencia táDlália.
s indulatai át is tolódnak az anya, Illetve az őt megszemélyesítő analitikus,
a költő szerelme felé (Kései sirató, Magány, Nagyon fáj stb.). A második periódus
bűnösség-kérdése ennél jóval bonyolultabb, s különböző variációkban az ártat
lanságnak, mínt bűnnek kérdésével foglalkozik: "mért nincs bűnöm, ha van 
hisz, hogy ily ártatlan legyek I az a pokolnál jobban éget".

Az ártatlanság bűnének átélése egyrészt kifejezi a mindenképpen magá
nyossá vált, viszonyításaitól megfosztott és ezért értékrendjében elbizonytala
nodott ember metafizikus borzongását - másrészt pedig, József Attilánál nagyon
is nyilvánvalóan, az Isten helyére lépett ember Isten-hiányát. A probléma lo
gikailag felbonthatatlan paradoxon, de költőileg létező és megfogalmazható
valóság, II erre, mint már utaltunk rá, az életműben is találhatunk előzménye

ket (pl. a Medálíák ciklusát). Valóban ártatlan ember nem lehet, csak Isten.
A teljes ártatlanság megvallásával az ember istenné-levését vallja meg, s az
ember számára ez a legnagyobb bűn: hiszen Istennel senki sem állhat egy
sorban. így, ebben a vonatkozásban jogos az ártatlanságot bűnnek látni 
csakhogy: ezt a végzetet feloldani lehetetlen, hiszen másképpen éppen a nem
ártatlanság a bűn. A paradoxon lényege az, hogy a teljes, bezárt magányban
semmiféle feloldozás nem lehetséges, s ezt József Attila is tudja: eg-yetlen
menekülési útja mások, a közösség felé nyílik: "bár lennétek ily bűnösök

rníndnyájan, I hogy ne maradjak egész egyedül" - vagy: "majd én föloldozom
magam; I ki él, segít nekem". "Az egyedüllét csak büntetést eredményez" 
írja naplójában Kafka. A következmény így okká válik, illetve: ok és követ-
kezmény elválaszthatatlanul, az értelem számára megérthetetlenül öse-
szefonódik. Ha a megszólított ISiten valóságos - lenne. feloldozhatná
a költöt pontosabban: a költő várhatná Ieloűdozását - azt
a megtisztulást, amit így eleve és végzetesen reménytelennek ítélt.
De Isten nem lehetséges, mert a '. költő Istenné tágult pszichéjével helyére
Iépett ("nem ember szívébe való I nagy kínok késeivel játszom" - "ki gond
jaid magamra vettem" - s mindegvíknél inkább és világosabban ebben a négy
sorban: "Nekem sikerült I s ez is szégyen, I hisz nem egyéb az ember-árulás
nál I hogy csupán száraz kenyeret egyem I az isten testén való, osztozásnál")
- de -negatívumában, abban a helyben, helyzetben, omnipotenciában, amelyet
a költő helyette elfoglalt, mégis létezik. Bizonysága ennek, hogy ez a szerep
átvétel, az ártatlanság hybrise félreérthetetlenül, a büntetésből következően is
bűn; büntetése magának a bűnnek és a feloldozhatatlanságnak tudata.

A logikai paradoxon kifejtése, leírása igen nehéz, és elsősorban az értelmi.
logikai feldolgozhatatlanság miatt gyötrelmes - pontosabban amiatt, hogy jel
legénél fogva :kényszerít· az értelmi, logikai feldolgozásra. S amiatt, hogy a
folytonosan megújuló tehetetlenséget tudatosítja: az ártatlanság bűnéből sem-
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miféle irányban nem lehet kilépni, azt nem lehet levezekelnL Nem tudjuk, mi
volt az, amit József Attila "ártatlanság"-nak nevezett - könnyen lehet, hogy
sokszoros áttételeken keresztül éppen szerelmi kiszolgáltatottságát, magányát,
Mindenesetre: feszültséget a gondolat, a logika paradoxonában fejezte ki. A
legutolsó költői korszak két Istenhez szóló verse ennek a logikai paradoxonnak
érzékeltetése.

Egészen bizonyos, hogy igaza van Melczer Tibornak, amikor József Attila
késői istenes versein a zsoltárok hatását érzékeli. Irodalomtörtént:ti adat, hogy
József Attilát foglalkoztatták a zsoltárok, gondolt újrafordításukra. Valószínűnek

tartjuk, hogy e két késői versben tudatosan is kívánta hatásukat érvényesí
teni: e nagyon finoman alkalmazott stilizációban bizonyos fokú objektivízácíót,
szilárd keretet kereshetett. Mindkét vers a József Attila által gyakran hasz
nált "víz", "áradat" képével kezdődik. A Bukj föl az árból kezdete távolról
mintegy átértékelése a Mint a szép híves patakra kezdetűzsoltárnak. Ez az
áradat azonban a semmi sodrása, nem Isten élő vizének bizonyossága. Ebből

a semmiből keltené életre a költő Istent - de kétségbeesett módon kegyelmét,
bizonyosságát "haragjától" várja. A teljes, önmagába fordult elkeseredés ez:
az egyetlen enyhület, az ember kozmikus, transzcendens magányának feloldása
csakis a legfőbb rossz, a büntetés formájában jelputkezhet.A bűn nagyobbnak
tűnik annál, mintsem büntethető legyen - az Isten nélküli világ félelmesebb
a haragvó Istenénél. A kép ijesztő és nagyon sokértelmű - hiszen nem tud
hatjuk teljes bizonyossággal, hogy kit - Istent, vagy magát a költöt - rántaná-e
el a semmi sodrása. Az azonban mindenképpen bizonyos, hogy a semminek ez
a sodró áradata a költőben fakadt: az önmagából áradó pusztulás ellen hívja e
pusztulás áldozataként sodródó Istent - azt a lényt tehát, aki már az első

versszak tanúsága szerínt sem definiálható egyértelműen sem a költőtől független
valóságnak (hiszen akkor nem sodorhatná el a szétbomló személviség áradása)
- sem csak a költő belső bizonyosságának (rnert akkor még halványan sem
reménvkedhetne felbukkanásában). így tehát már az első versszak a bizony
talanság érzetét kelti, az áradat elmossa az én és az objektív. külső világ
megérzésének határait - s ehhez a bizonytalanság-érzethez a feltartóztathatatlan
sodrás. a semmibe hullás égető feszültsége is társul.

Szinte fogódzónak tűnik a második versszak indítása, a kemény, határozott
"Én"-neL Ez az "én" a parton áll, a porban. Elkerülhetetlen, hogy eszünkbe
ne jusson: "Az ember végül homokos [: szomorú, vizes síkra ér". De míg a
Reménytelenül parton álló embere a lemondás hangjait szólaltatja meg, ebben
a versben nem reménytelenséget, hanem végzetes kétségbeesést érzünk, s a
kétségbeesés kifejezésében is az első versszak invokálta sodrást, Majdnem pa
tetikus a második versszak indítása; az sem lehet véletlen, hogy nagybetűs

"É"-vel kezdődik: mindenképpen kiemeit, erősen hangsúlyozott indítással. Tu
lajdonképpen ez a hangsúlyozottság magyarázza azt is, hogy a költő egyáltalán
kiteszi a személyes névmást. Ritkán kezd a magyar nyelven-nel mondatot:
inkább szerényen, a nyelvtani alakkal jelzi csak magát. Itt azonban, a kör
mondat értelmezésében, hangulatának felkeltésében is nagy szerepe van annak,
hogyaversmondat az alannyal kezdődik: utána roppant fesztávú körülírt, há
rom mellékmondatból álló összetett mondat következik, melyet, mint ostorpat
tintás, tizenkét szó után zár le az állítmány. A körmondat: a négy sor közül
az első kettő párhuzamos értelmezése, jelölése az én-nele mindkettő kicsiny
ségét és érzékenységét akarja érzékeltetui. De hogyan: micsoda fantasztikusan
szuggesztív képpel először; "akit feltaszít a ló" - a versben később sújtó vil
lámcsapás fényében míntha Géricault megvadult lovát látnánk -magányosan
az embertelenné lett tájban -, hiszen embert tényleg nem láthatunk mellette:
a ló a porba taszította, s a porba sújtott ember alig látszik ki a "szomorú,
vizes sík"-ból, ,.egy ország porá"-ból, a sivatag és az elmúlás porából. A. ló
keltette szílaiság, vadság képzete szokatlan József Attila költészetében.

Az embert legyőzö ló mitológiaí reminiszcenciái nem véletlenül utalnak
Géricault és Delacroíx magányos Iovaira: ez a sor (és maga a versszak iS,József
Attila életművétől eltérően) a romantikus költészetre emlékeztet. Az ellentétek
gyakori kiemelése, az ellentétré építettség, ami oly jellegzetes alanhangja ennek
a lírának (pl. ŰZni. állni. ölni, halni. A hetedik - és versei belső szerkezetét
vizsgálva számos más példát is sorolhatnánk) talán éppen az ellentétek beépí-
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tettsége, sokszor rejtett, szerkezeti szerepe miatt általában nem romantikus, sőt,

kifejezetten antiromantikus jellegűek. Itt azonban az egész költemény, s külö
nösen a második-harmadik versszak rendkívüli f'ényességű képei a romantikus
tájképek viharos borzongását idézik. Az emberi szenvedés is romantikus szélső

ségeíben, hatalmassá fokozva jelenik meg: eget-földet magába olvaszt. Az emberi
szenvedés az Istenével vetekszik, az "én" isteni hatalmúvá nő, már minden
emberin, nemcsak saját határain túlemelkedik : "nem ember szívébe való ! nagy
Kínok késeivel játszom". A költő itt már Isten kínjaival játszik.

A "játszom" ige megint csak bízonytalanságot, többértelműséget jelez; nemi
Irivolitást, kívülállást is feltételez (hiszen a kínok kései nem az "én", hanem az
I,ember" szívébe nem valók, a kínokat - e fogalmazás szerint - a költő ön
magának, de másnak is okozhattal). A következő versszak első két sora csak
alátámasztja ezt: itt már nyilvánvaló, hogy a láng nem a költöt magát gyújtotta
fel, de az is, hogy e kozmíkus, emberfeletti hatalom leginkább őt magát ve
szélyezteti. A "játszom" ige emellett a gyermekség képzetét is kelti: az ártat
Ianságét (ez a kép rövidesen visszatér) -a porban csúszkáló, abból alig kilátszó
gyermek védtelenségéét, és a gyermek felelőtlenségéét: azét, aki még játszik,
anélkül, hogy játékának veszélyességét felmérhetné: késekkel játszik anélkül,
hogy tudná, másokat vagy 'önmagát halálra sebezheti e késekkel (a freudista
szímbolíka értelmében, mint ezt más versével kapcsolatban, Vágó Márta köz
léséből is tudjuk, József Attila nagy jelentőséget tulajdonított a "kések" képé
nek); - tüzet gyújt, hatalmasat, mint a nap - hiszen hozzá közelebb van a
nap, nincs tisztában a távolsággal. a méretekkel -, de gyúlékonyabb is a felnőt

teknél. Ez a gyermeki attitűd szólal meg, most már félreécthetetlenül a követ
kező két sorban: a költő azt kéri. követeli, amit a gyermek vár el a felnőttektől :
büntetve is védje őt, saiát felelőtlenségével, saját maga ellen forduló, veszélyes
játékaival szemben: "ordíts reám" - "csapj a kezemre" ...

Ez a "játszom", s a hozzá kapcsolódó meghatározatlanság sajátos lebegést
ad a megfogalmazásnak. és kétértelműsége míatt saratos tragíkumot is. Nyilván
való, hogy a "nem ember szívébe való kések" a költő szívét hasogatják, hogy a
napként lobbanó láng önmagát borítja tűzvészbe - de ezt nem a közvetlen
nyelvi közlés útján tudjuk meg. A költő nem direkt nyelvi, nyelvtani eszkö
zökkel érezteti velünk mondanivalóját - hanem szinte éppen a nyelvi kifejezések
ellenére. Azonosítja magát nyelvével - tehát a direkt közléssel - és nem is;
vállalja önmagát és nem is:; tágabb értelemben egyszerre azonos és nem azonos
önmagával. Ebben a tisztázatlan én-helyzetben veszi magára aztán az isteni
omnipotenelának emberre végzetes. bűnét.

A következő, a negyedik versszak ellentétek láncolata. Az első sor kimondott;
nyilvánvaló alternatíva: "Bosszúd vagy kegyed" - a következő ennél finomabb,
burkoltabb ellentét: a segítségkérésnek és a büntetés (vagy igazságkeresés 
vagy szenvedés) vágyának paradoxona: .verje bosszúd, vagy kegyed belém". Ez
a paradoxon teljesedik ki aztán a költő utolsó periódusának legrettenetesebb
kényszerképzetében: "a büntetlenség vétek".

Sokan (Marx József, Horgas-Levendel. Németh G. Béla és mások is) fog
lalkoztak már ennek a komplexusnak kialakulásával - most csak a probléma
versbeli megfogalmazására szeretnénk kitérni, e feszülő, benső ellentmondásra:
a kések, a láng szimbolikájának és ártatlanság érzetének nyilvánvaló ellentétére.
Az ellentétet csak a gyermeki attitűd hidalhatja át: tűzvészt csak a gyermek
lobbanthat ártatlanul, s a költő jól tudja, hogy felnőtt létére gyermeki léte: még
gyermeki ártatlansága is bűn - mert a gyermeki ártatlanság paradoxon, a
gyermeki, ember-előtti ártatlanság s az ember-utáni, vagy ember-feletti minden
hatóság között elmosódik az átmenet. Szubjektíve mindkét állapot lényege ugyan
az: az aránytalanság, a be-nem-Illeszkedés érzetében nyilvánuló teljes magány,
József Attila betegségének legkínzóbb tünete - és mindegy, hogy ez a magány
a saját adottságai vagy ..hibája" miatt gyermeknek maradt férfi, vagy a világot
tűzbe borító isten szerepét magára vállaló beteg magatartásának következmé
nyeként alakult-e ki.

"Vad, habzó nválú tengerek ! falatjaként forgok, ha fekszem, ! s egyedül."
A semmi sodra már a semmi vad tengerébe torkollott, a költő a teljes felőr

lódés állapotába jut. A képnek nemcsak "víz" jellege a figyelemre méltó 
nemcsak az 6si, archetypikus eredet és vég-szímbölum, hanem legalább eny-
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nyire a költő betegségében oly jelentős: "falatjaként forgók" aspektusa is.
Elképzelhető, hogy a harmincas évek eleje óta jelentkező gyomorpanaszok már
a fejlődő szkízofrénia kóros szerv-érzékelései lehettek; az mindenesetre bizonyos,
hogy az evéssel, "bekebelezéssel" kapcsolatos képek igen jel1emzőek késői kor
szakára. Másutt már szóltunk a bűn-büntetés kérdéskörhöz oly közvetlenül kap
csolódó rejtélyes sorokról: "nekem síkerült, s ez is szégyenem I hisz nem egyéb az
ember-árulásnál / hogy csupán száraz kenyeret egyem / az isten testén való osz
tozásnál". Most megfordul a kép, s a sokáig forgatott falat (több forrásból is
tudjuk, hogy József Attila jellegzetes szokása, illetve betegségének egyík korai
tünete volt) most maga a költő lesz - a vers alapszituációját tekintve cseppet
sem véletlenszerű módon. Az eddig mindent magába-kebelező attitűd most
odáig tágul, hogy végül magát az eddig "isten testét evő" költ.őtis tehetetlen
falatként forgatja. Az "én" ismét csak kitágul, a nap után most a tenger vég
telenségéig, s ahogy ott a gyúlékony "magam"-at fenyegette, itt ez az Irracionáli
san tengerré dagadt én emészti meg a valóságosat. Az első két sor kórlelet
pontosságú, még a fekvő beteg szédülését is pontosan regisztrálja; s emellett
hihetetlenül pontos és érzékletes leírása a háborgó tengernek; a "habzó nválú
tengerek" mint költői kép is remekmű. A mondat itt, a versszak második sorának
végén lezárul; értelemszerűen, és képileg is - a következő sorba átnyúló szó
vers-szerkezetileg, mondattanllag és képileg is különálló, talán ezért is oly el
szomorítóan hatásos: "s egyedül". A színes, végletes képi gazdagság míntha ki
hunyna ebben a szóban, a vers színte prózai pariasszá hullik vissza - és szinte
prózai a következő másfél sor állítása is. Ez a másfél sor színtén ellentétet
tartalmaz, de már csak halványan; a versnek ez a leginkább egyértelmű része.

Az utolsó versszak azonban megint az elsők vad szépségében ragyog föl 
s megint tele a rejtett ellentétekkel, tőbbértelműséggel. Az első másfél sor:
"meghalni lélegzetemet / fojtom vissza" rémületes-kegyetlen kép, s megint csak
a természetfelettivé vált emberi erő jelképe. S miért? mert a büntetés utáni
sóvárgás legyőzhetetlen és elviselhetetlen. A kegyetlen és abszurd halálnem, az
elviselhetetlenné fokozott feszültség azt sugallja, hogy bizonyítékul már nem
Isten létének jóságát, hanem kegyetlenséget várja a költő. A bottal verés ma
teriálisabb - valóságosabb! - a megbocsájtásnál ; a költő valóságérzékelése
megbomlott, már csak a materiális érzékelésben bízik; talán a bot keménysége
még bizonyítékává lehet a világ, s tán még Isten valóságosságának is. S mosn
következik az egyetlen jelző, mellyel e vers Istent illeti - ebben a kontextusban
ijesztő jelző: emberarcú, Önmagában tulajdonképpen nem lenne ijesztő: éppen
Istennek az ember felé fordított arcát, Istentől az ember felé sugárzó kapcsolat
teremtő vágyat [elölhetné, Mégsem ezt jelenti: aligha akadhat olyan olvasója
ennek a versnek, akinek az "emberarcú" kép Isten meghíttségét, leszállását su
gallná. Feltehetően a bevezető sorok Isten-képének rejtélyessége, meghatároz
hatatlansága, elídegenedettsége miatt semmi vonatkozása nincs az emberré lett
Istenhez, Krísztus ember-arcához, ember-szenvedéséhez. A hiányaspektusában
érthető csak -meg. Az utolsó két sor: "és úgy nézek farkasszemet / emberarcú,
a hiányoddal !" tulajdonképpen az emberarcú hiányról szól, az emberarc rnitikussá
fokozott hiányáról. Ez a hiányzó emberi arc átlép, transzcendál Isten másne
műségébe és távolságába, ember számára (a vágyakozó költő számára) elérhe
tetlenné válik. Az isteni itt az ember számára adható-elfogadható közvétlenség
nek, az emberi vágy reflexiójának elérhetetlenségét jelenti. A másik ernbar a
világfeletti, isteni Üresedés idegenségével távolodik. A vers azonban még míndíg
nem befejezett, a mondat csak az utolsó szóval zárul, az eddigieket is felül
múló, szédítő paradoxonnal. A költő a hiánnyal, tehát a nem jelenlev5vel néz
farkasszemet - farkasszemet nézni pedig azt jelenti: mereven egymásra nézni.
A farkasszemet nézővel szembenéz valaki. Ki ez? A mondat nyelvtani értelme
szerínt léteznie kell - de a nyelvtant megint csak megcáfolja a nyelv értelme.
A költő a semmibe mered - de József Attilánál ez a semmi sem egyértelmű:

a hiány a létezésnek és jelen-nem-létnek egysége, s ha Isten van, s lényének
[ellemzője a míndenütt jelenlét, a rá vonatkoztatott költői kép abszurditást fe
jez ki.

E vers párjának látszik, valamivel azonban szelídebb, oldottabb a Nem
emel föl című - szelídebb, oldottabb jellege mellett azonban belső, rejtett
ellentmondásai éppen annyira lényegesek mint a Bukj föl az árból címűnek. For-
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májuk is megegyező; a Nem emel föl míndössze egy versszakkal rövidebb.
Belső formáját tekintve összefogottabb. töretlenebb; mind az öt strófa megszólítás,
közvétlenül Istenhez szólás, az "én" jellemzése, helyzetének leírása mintegy az
első és utolsó két sorral keretezt a verset. Tárgyilagosabb (legalábbis első meg
közelítésre), hangulatilag is egységesebb ez a költemény; olyan képek, melyeket
a Bukj föl az árból elemzése során romantikusnak éreztünk, itt nem, illetve
csak egyszer találhatóak. A Petőfi Múzeumban ennek a versnek kézirata a Flóra
ciklussal és egy Flóra-töredékkel egy füzetben található ("Tudnál-e, Flóra, any
nyira szeretni") - s ez a közelség megérződik a költeményerr. mintha a költő

eget-földet elborító kétségbeesése itt valamelyest oldódnék, a megoldás. a ki
tekintés lehetősége még fölcsillanna előtte. A Flóra-versek majd mindegyikében
ehhez hasonló "transzcendens reménység" csillog: a belső béke reménye, a pil
lanatnyi eleresztődés, a sziklányí súllyal nyomasztó feszültség pillanatnyi felen
gedése - s ezzel kapcsolatban mindig az egész világra átsugárzó, s a világról
a költőre visszavetülő béke. A világgal való teljes megbékéléshez ebben a 
különben mégiscsak tragikus alaphangú - két sorban jut legközelebb a költő:

"én, aki véle míndcsak hadakoztam ! kibékülnék a haragvó halállal",
A Nem emel föl sorain ez a reménység csak távoli fényként dereng át 

talán éppen csak Isten megszólfthatóságában tükröződik. Az első két sor a teljes
lemondásé: "Belenehezültem a sárba". A víz, a "semmi sodra", a "vad, habzó
nyálú tengerek" itt sárrá piszkosodnak: a sárban kézenfekvő a bűnök képzete.
Joggal idézi a verssel kapcsolatban Melczer Tibor a LXIX. zsoltárt:

Úr Isten segíts és tarts meg engem
Mert a vizek szinte lelkemig érnek,
Közepin vagyok az sáros mélységnek;
Kiben csak nem elsüllyedt én fejem.

Csaknem ugyanez a kép tér vissza József Attila néhány hónappal későbbi

Isten-versében - de itt még [ellegzetesebben, ennek a két sornak is egyértelmű

értelmet adva: "Négykézláb másztam. Alló Istenem I lenézett rám és nem emelt
föl engem." Innen, a sárból, mocsokból kiált fel a tehetetlen ember: "Fogadj
fiadnak, Istenem I hogy ne legyek kegyetlen árva".

Fogadj fiadnak - tehát eddig nem voltam az; s hadd legyek most már újra
a Tiéd - ismét a gyermekség-komplexus tör föl, ebben a versben is: és akár
csak a Bukj föl az árból CÍműben. az első versszak utolsó sora itt sem csak egy
értelemben olvasható. "Kegyetlen árva": az árva kegyetlen, kegyelemtelen sorsát
is jelentheti, de jelentheti azt is, hogy maga az árva, a költő lett kegyetlenné,
s ebben a kontextusban aligha tudjuk eldönteni, hogy a sort melyík értelmezés
ben olvassuk.

A következő versszakban belén a földi világ is: "s amire kényszerítenek en
gem". Ez a versszak ismét csak kontrasztokra épített: "Fogj össze formáló alak"
- a sorból szinte kiált a széthullás tudata; ez a versszak megint csak kórlelet
értékűen pontos leírása a sernmíbehullás, szétesés érzésének (amellyel szemben
kétségbeesett kapaszkodó az f-ek alliteráció;ával összekapcsolt sor.) A vallja
lak-tagadjalak kimondott ellentéteiben ez az értelem túlhajszoltságában szenvedő

s az érzelmeiben gyermeknek maradt ember kétségbeesett igénye kap hangot.
Csodálatosan egyszerű, már-már prózaian egyszerű ez a két sor - és a következő

fényében szívfacsaróan fájdalmassá válik: "Tudod, szívem mí ly kisgyerek".
"Fogadj fiadnak" - ismét csak a betegség során mindjobban elhatalmasodó

gyermekség-komplexus tör föl - a megbocsátás, a mindent-szabad vágya, de
ennél fontosabb az, hogy legyen olyan felsőbb, világ-fölötti lény, aki megbocsájt.
"Ne viszonózd a tagadásorn": burkolt ellentétesség van ebben a versmondatban
is: a nyelvi formula megint csak az értelemszerűnek ellentéte. A tagadás nem
viszonozható, hiszen tagadásommal megsemmisítenélek: nem lenne, akit tagadjak..
nem lenne, aki engem tagadjon. Vagy én oltanálak ki Téged, vagy Te engem;
de a Te tagadásod előfeltétele léted, amit én előbb szüntetnék meg. Ismét csak
egyike a túlhajtott logika abszurditásaínak ; olyan bűvös körbe lépünk, melyből

nem talá1.hatunk feloldást, de a vers univerzumában ezt csak seitjük., csak bor
zongató benyomásként érzékeljük; sőt: a kisgyerek-kép után, s a következő sot'
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esengő áhítatában ezt is inkább csak esengésként érzékeljük; csak a sor, a
gondolat "megcsavartságáról" marad valami fájdalmas, a lélek görcsét idéző

benyomásunk.
A "Ne vakítsd meg a lelkemet" tömörségében félelmetesen szép kép: mert

nem a látás, hanem a fény képzetét idézi. A vak lélek nemcsak nem látó, ha
nem fényevesztett, elsötétült, mozdulatlanná dermedt, mint az elhomályosult
tükör. A versszak a fölfelé tekintés vágyával zárul: add, hogy látó lélekkel néha
meglássalak, s meglássam a menny nyugalmát.

Mindeddig az Isten lénye: autonóm és mindenható. A következő két sorban
- s a "ne viszonozd a tagadásorn" mellett ez a vers másik sarokpontja - el
szakíthatatlan kapcsolatba lép az "én"-nel: világ fölötti lénye elérhetővé lesz, és
az "én"-nel összekeveredik. Feltámad ismét az isteni méretűvé táguló lélek kény
szerképzete: "hisz gondjaid magamra vettem". Ez az állítás, Isten gondjainak
magára vétele megint csak Isten létével összeegyeztethetetlen abszurditás, ugyan
csak áthidalhatatlan ellentét a nyelvben kifejezhető, és ezért nyelvi realitásként
érzékelhető, de értelemszerűen abszurd között. A következő két sor ismét vissza
zökkent . az érvényes költői szimbólumok világába. A verssor hangzásbeli szép
séze, seitelmessége, "az árnvékviláz árkai"-nak homálya, temetőárkokat idéző

fájdalmas magánya, a képből, allíterácíóból, belső rímből fakadó esztétikum ér
zelmi remlnlszcencíákat indít: ez a két sor ismét a tiszta áhítat hangja, szinte
zsoltáros tömörséggel, a De profundis mélységével hat.

Tovább egyszerűsödik a vers, visszatér a földi valóságba, és a költő közvet
lenül kimondott kívánságához. "Intsd meg mind, kiket szeretek. / hogy legyenek
jobb szívvel hozzám" - ennél egyszerűbb és tisztább kívánság már meg sem
fogalmazható; az egyszerűség fokozásának hat az. elnyugvó sorvég után követ
kező: "Vizsgáld meg az én ügyemet". Mintha bírótól kérné: a legprózaibb sza
vakat szárnyaltatja itt József Attila égi magasságba (különben az "ügyemet",
az "akta". a .Jcartoték" a költőnek többször előforduló képei) - de ez a prózai
sor mintegy előkészítője a vers végső logikai kétértelrnűségének: "mielőtt magam
feláldoznám". Az isteni gondokat magára vett lélek itt krísztusí áldozatra készül
- miért? Kiért, és kinek áldozza föl magát? Minderről semmit sem tudunk;
pusztán az áldozat ténye áll előttünk. vallásos vagy mítikus rítus része. de a
vallás papjai, hívei, istene hiányzanak; olyan aktus, mely önmagában, ha szím
bolíkus tartaimát nem ismerjük, érthetetlen; pontosabban : e szírnboltkus tar
talom nélkül nem is létezik. Ismét a nyelv ellentmondása, s hihetővé, elfogad
hatóvá tett ellentmondás: a vers kifejezőereje, kohéziója, összefogottságából szár
mazó energiája oly nagy, hogy elfogadjuk a feláldoztatás, az önkéntes áldozat
realitását - sőt rávetítjűk arra. amit tudunk. a vers megírását követő hónapokra.
Elkerülhetetlenül úgy érezzük, hogy igen, a költő nem menekülhetett, feláldozta
magát - s autentikusnak érezzük ezt az áldozatot, bár nem ismerjük sem okát,
sem célját, sem az Istent, aki elfogadta.

A vers ereje tehát ismét átlendítette alkotóját a logikai, értelmi örvény
megsemmisítő veszélvén. Hányadszor is e két vers soraiban? Az ellentmondások
száma meghatározhatatlan - hiszen újra és újra egymásra vonatkoznak, s a
következő az egész így kialakult komplexusra reflektál; a logikai háló,. mint
imbolygó fény-árny játék szüntelenül változik. Ezek a versek nem leírások,
nem egyetlen érzelmi odafordulásnak, az egyértelmű vágynak kifejezői (pedig,
bonyolultságuk ellenére, azok is II - ezek a versek önmagukban is történnek,
alakulnak, a tiszta hit - pontosabban a tiszta sóvárgás állapotától addig a
logikai paradoxoníg, melyben Isten léte oly mértékben válik a költő pszichéjé
nek kivetített képévé. hogy önálló feltételezése, ebben a fogalmazási rendszerben
-- az adott költői nyelvben - abszurditás. Az analizáló érlelem, a költő utolsó
pillanatáig működő rendteremtő készség erre a beláthatatlan szövevényre is
rúvilágít ; éppen ennek a rávilágításnak fényénél láthatjuk meg azt, amit másutt
önmagunk, vagy mások míndennapí tudatszíntjén nem ismernénk fel. Az Isten
képzetnek, s az "én"-nek egymásra vetülése József Attilánál kétségtelenül kóros
indítékú; oyan transzcendens istenképet teremt. melynek alapvető lényege, hogy
logikailag definiálhatatlan. A költő azonban képes arra - különösen legéret
tebb, késői verseinek idején -,. hogy az irracionálisat a tiszta ráció. a logika

'eszközeivel - s ezzel összhangban a legtisztább és legegyszerűbb forma nyelvén
érzékeltesse. Ez az egyik legnagyobb titka költészetének.
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LATINOVITS ZO LTÁ N EMLÉKEZETE
Egy éve, hogy Balatonszemes határ ában megtörtént a me grázó tragéd ia és

véget ért egy r agyogó és gyötrődő, ön pa za rl ó és önpuszt ító éle t . Véget ért, s
azóta is kö ztünk él; látjuk oly kor visszat é r ő a la kját a képernyőn , halljuk hang
ját a rádióban, hallgat juk Ady-tolrn ácsolásait, m egborzon gunk a sírontúli "sírni,
sirni, sí r ni" s óha j ára . Ma is gyönyörködtet, eszm éltet, és fül - fölleszi akaratla nul
is a kérdést : jól , helyesen, el ég meleg i t ően szer éttük-e azt, akit oly nehéz volt
szeretni, mert nehézzé te tte; hogy szeressek. és saj át magá t is csak lá zon gva,
elégedetlen ül , csüggedten és ön ko r b ácso lva tudta szeretni? Elég türelemmel
tudtuk-e megérten i, hogy ez a ritka méretű tehetség elsősorban magá val és
m agáb an volt öss zeférhetetlen, és ' elsősorban ezé rt volt .,nehéz ember" kö zelebbi
és távolabbi környezete és munkatársai szá mára: saját m agának volt ö a leg
nehezebb, mert m índig tö bbet, magasabbat akart an nál, ami van és amit lá t
szó lagos er őteljess é g é m ögött í nagy- nagy töréken ységéhen elbír. Kérdések , me
Iyekre a lemezről fölcsendülő han gja u táni ki s csö ndben mindenkin ek magának
kell válaszolnia magában. M indenkinek . Mert egy il yen hal álér t, ily en pusztu
lás ért, ilyen veszendőségért nem lehet á thárítani a felelősséget senkire és sem
m ire azzal, hogy mi magunk most már m enlessé leltünk minden fel elősségtől.

A neh éz éle tekér t a le gn ehezebb a felelősséget vállaln i ; de éppen a legnehezebb
f'elel őss égek vállalásában á ll az iga zi felebaráti szer étet. Ta lá n ha ebből érez
többet az ok tól, akik csak gy önyörkedtek rnűv é szet ében és csak kibic m édján
nézték val ós küzdelmeit és keserves szé! malo m harc ait, melyekben neki az élete
volt a tét, nekik viszont a lig több tapsok nál és szavakn ál. . . Igaz . színész volt,
életsz ükséglete volt a taps. De ember volt. nagyon szenvedő, botló, küszködő
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ember, és talán szüksége lett volna a tapsoló kezek higgadt éi> megnyugtató
rnelegére . is. Arra, hogy ez a nyugodt és nyugtató, kollektívan is, személyes
szerétet próbálja kivezetni a saját útvesztőiből és a depresszió alvilágából. Igaz,
rakoncátlan gyermeke volt ez a nagy gyermek mindazoknak, akiknek ilyen
vagy olyan módon' a "gyermeke" volt. De mindazok, altiknek gyermeke volt,
tudták-e, tudatosították-e eléggé magukban, hogy ez a rakoncátlanság, s minél
túlzóbb volt, annál inkább, lényegében ha olykor nehezen elviselhetően

is - a "jóság síró vágya" volt? Azé, hogy jó legyen, és jók legyünk hozzá?
Rakoncátlanságai, sajnos, megszűntek; a kérdések változatlanul fönnállnak.

Talán az a leghelyesebb emlékezés rá halála évfordulóján, ha szembenézünk,
ha legalább megpróbálunk szembenézni magunkban, ha csak pár percre, ha
csak pár lapnyi elmélyedő olvasás, erejéig is, a kérdésekkel, malyeket ez az
oly öntépőn "izgága jézus" és ez az oly olthatatlan szomjúsággal szomjazó
nyugalomkereső és istenkereső magának és nekünk föltett és ma is föltesz.

Pár lapnyi olvasmány: két kivételes művész és nagyszerű ember megrendítő

levelezése, és egy előadóest bevezetése, kiadatlan, most először megjelenő szövcg
mínd a kettő. Köszönjük Mezei Máriának, hogy lehetövé tette közlésüket. Talán
több is ez puszta "dokumentumnál" ; egy-egy szövegrészlet a levelekben a
legszebb, legemberibb lelkigyakorlatok hangján szól : azén a nyitott, türelmes,
míndig segíteni kész szeretetén, s azon a szenvedő és rimánkodó nyugalom- és
szeretetvágyén, amire csak nagy - esetleges tévedéseikben. indokolt vagy indoko
latlan indulataikban is nagy lelkek képesek. S ehhez alighanem túlzás nélkül hoz
zátehetjűk: ott, ahol a leglényegesebb dolgokra fordul a szó, nagy irodalmi
szövegek is ezek a levelek.

Latínovíts Zoltán immár közkézen forgó Ady-lemeze után bizonyára fölös
leges, kivált olyanoknak, akik Adyt csak valamelyest ismerik, bármiféle kom
mentárt fűzni akár az egykori est bevezetőjének Adytól kölcsönzött és szemé
lyessé átélt círnéhez, akár Ady közísmert, 1913-ban írt verséhez. ez utóbbit
egyébként teljes terjedelmében közöljük is, mint Latinovits Zoltán írásának
magyarázatát (mínt ahogy Latinovits Zoltán írása is mintegy magyarázata Ady
versének: annak, hogy az ő számára mít jelent, hogyan érti, értelmezi, éli át
és vállalja ezt az "izgága jézusságot", mennyire szent hivatásul vállalja, és
mennyíre nem blaszfémiának érzi, hanem fordítva: hivatása nemesi oklevélének
tekinti).

Az alábbiakban persze az olvasó nem teológiai traktátusokkal találkozik;
a kifejezések, melyeknek akár vallásos felhangot is tulajdoníthat, . aki ezen a
területen többé-kevésbé jártas, nem a hittudomány készlettárából valók, és
főként nem hittudományi értelemben és pontossággal használják őket. Például
a "megváltást". Nem a krisztusinak valamiféle laikussal való behelyettesítéséről

van szó, hanem, mínt a szövegből világosan kitűnik, inkább a művészet által
és a művészetben való "utánzásáról": olyan szeretet-aktusról, "Szeretet Szín
házról", mely vállalja az emberek nemesítésének. Iölemelésének, mint Teilhard
mondaná, "amorizálásának" hivatását és föladatát. Vállalhat művész és mű

vészet ennél többetj :

Egy-egy kitételen talán szeretettel és barátsággal el is vítatkozhatnánk, Hogy
Krísztus Jézus napi politikus lett volna? Latinovits Zoltán a maga szenve
délyes modorában és gyönyörű hangján talán kifejtené, hogyan érti ezt a
"napi politikát", miután mi elmondtuk volna, hogyan nem értjük. Végül minden
bizonnyal találkoztunk volna egy, mindegyikünk számára megnyugtató magya
rázatban. Hogy az atomháború törvényszerű? Igen, egy bizonyos gondolkodás,
egy bizonyos politikai "utánam-az-özönvíz", egy bizonyos mechanizmus spekulá
cióí szerint valóban az lenne, ha - - - ha maga a "drága Mária" is nem
állna bele már egy-két sorral később az "Út-készítő harcba", mely a mindenki
számára egyformán boldog és szép és nemes életért folyik... O már tudta, mert
kiszenvedte, kielmélkedte, "kihallgatta" magában a minden nehézségben, be-
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(r. gy.)

tegségben, külső-belső viszontagságban való sebezhetetlenség hathatós receptjét:
,.Csak a hangot figyeld magadban, aszerint lépj, élj!" Az "életveszélyesen" 
legelsősorban a saját életére veszélyesen - "magas feszültségű" jóbarát és pá
lyatárs a maga víaskodásaí és önostorozásaí közben, viták és jajok lármájában.
depressziók süket csöndjében és "önföldobások" sebes légzésében még nem tudta,
még csak próbálta olykor, meditatív órákban, vagy egy-egy, szerétettől megeny
hült perc vagy nap oldottságában. Miközben - Jelenits Istvánnak a sírjánál
mondott megrendítő és fölemelő búcsúímádsága szerint - "akkora elszánással
_ kereste és igyekezett betölteni az emberek között - azt a szolgálatot, amelyet
rábíztál", Aki pedig elszánással keres, az már úton van hozzá, hogy megtalál
ja, amit keres. A magabiztos, mert alázatos szolgálatot, a nyugalmat és a
kegyelmet. Mert --a búcsúimádságot folytatva - "nemcsak maga körül hada
kozott a bűn ellen, - hanem magában is ... - Fiadé volt ő, elveszettségében is:

hadd jusson el vele együtt a föltámadás örömébe."

MEZEI MÁRIA

BUJDOSÓ LÁNY (7)

IN MEMORIAM LATIMOVITS ZOLTÁN
LEVELEK

Budakeszi, 1976. november 1.

Zoltán, a görcsös félelem a Tosszulléttől, ami öt hónap óta mindig össze
1'ántja a szivemet, a gégémet, ha közel engedem túlon-ti-l is élő emlékedet 
az oka, hogy véletlenül éppen Mindenszentek 1'eggelén kezdem írni Neked ezt
a tovább már nem halogatható karácsonyi levelet. .

Drága Anyád levele, mint szelíd. d~ ellentmondást nem tűrő figyelmeztetés,
pontosan akkor érkezett, mikor lihegve tettem le a ceruzát, amivel legépelt leve
lezésünk fájdalmas korrigálását végre befejeztem.

. . ."Drága Pikim utolsó napján is emlékezett Rólad. Ezt mondta: Drága,
drága Máriám a jó lsten adja, hogy meggyógyúljon és soká éljen. Ott ültünk
a Balaton-parton két órával halála előtt. Ezt mondta - ezt üzente..."

Jókívánságod, lám, Halottak napján ért utol engem. Pedig nem ez a nap
a Te ünneped, s nem ez a furcsa szép kereszttel jelölt virágos domb a végleges
lakásod.

Itt élsz köztünk - bennünk ma is pontosan úgy, mint mikor először meg
látogattál, a "Fiorenza" és a "Mario és a varázsló" televíziós közvetítésekor.

Drága Zoltán, Budakeszi. 1967. április 10.

azt hiszem tizenöt éves koromban írtam utoljára színésznek "rajongó levelet",
szegedi gimnazista koromban. Akkor még könnyű prédája voltarn a színház
varázslatának. Azóta több, mint negyven év telt el, amiből harminchatot a
színház sűrűjében éltem le, s magam is varázsló lettem.

Ma, mikor tiszta szívből kívánok kiszabadulni színészi tehetségem fárasztó
rabságából - elsősorban azért, mert már nem hiszek a SzínLáz világot előre
vivő, - mondjuk ki - megváltó hivatásában... Maga velem csodát tett:
visszaadta a valódi színészet nagyszerűségébe vetett hitemet. Az a "saját vérrel
színezett színészet", ahogy maga játszik (és ez a legtöbb), igenis előrevisz, fel
emel, rnegtisztít, tanít, többé-jobbá-igazabbá : boldogabbá tesz. Ez az önmagát
meggyújtá és naponta elégető áldozat - szent cselekedet.
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Mezei Mária

Köszönöm a tegnapi televíziós estét. Az olcsó és híg szórakozások eme
furcsa eszköze eltűnt, s a Maga szíve őszinte dobogásával telt meg a szobánk,

Bocsássa meg a stílusomat. Rajongó, lelkendező kíslánnyá lettem, pedig
de megfárasztott, kiábránditott, sőt megalázott öreg magyar szfnésznőként értem
haza tegnapelőtt Párizsból. "Szolgálati úton voltam, és jól is szelgáltam annak
a pár száz magyarnak ott kint, de a körülmények, amit a hozzánk és dolgunk
hoz nem értő, mellénk beosztott hivatalos emberek lekezelő közönye teremtett,
szó szerint beteggé tett. Vigyázzon Magára!...

Én úgy vigyázok, hogy lassan véglegesen kihúzódom a színházak fülledt
kunolája alól az igazi égbolt alá: a fák, virágok, szép állatok és jó emberek közé.
Hiszem, így is be tudom majd tölteni törvényemet: igazul, tehát szépen, tehát
hasznosan kifejezni az életet.

Bizony az igazmondó színészet magasfeszültségű árama egy idő után szét
roncsolja a huzalokat. Hazudni szégyellek - nem is nagyon tudok -, élni
viszont imádok. Még egyszer kérem, vigyázzon Magára!

Befejezem. Köszönők mindent, amit eddig láttam és amit még látni fogok.
,Évával együtt nagy szeretettel ölelem

Férjem, "szent János", aki mellettem meggyűlölte a színházat, kalaplevéve
köszönti.

1967. április 16.
Drága, Egyetlen Mária

meghatódva és zavartan köszönöm a virágot és a gyönyörű levelet.
Néha úgy érzem, lecsúszott az égbolt, és a hónunk alatt tartjuk, mint gólya

a fiát.
Kifordított anyaöl ma már a hazánk, hái jól meg kell fognunk a hónunk

alatt, hogy rokonságót érezzünk vele. Ez maradt nekünk, meg a szerelem, a
Balaton, a fák, hegyek, vizek, mezők, költők, a gyűlölet meg a színház! Nem
sok, de nem is kevés, ami megmaradt. Ha már élünk! Ha már megéltük.

Nekünk egy igazi életünk van, a sárkányoknak meg hét fejük. Sűrítve és
röviden ezért köszönöm a Sorsnak, hogy Maga van. Köszönöm hálás szeretet
tel és barátsággal

életen át híve Latino-vlts Zoltán

Oriimhh·t hozÓ Gyermeknek születtél, a Ka1'úcsony volt, s maradt a Te
igazi ünneped.

Akk01' is Karácsony volt, mikor el6ször jöttét vendégségbe hozzánk. 1968-ban,
Karácsony másnapján hullott le hosszú idő után az első hó. Gyerekkori öröm
mel örültem neki, s annak, hogy délben a fehér háttérben: szelid mosolyoddal
ott álltál a veranda lépcsőjén.

- Elhoztad a havat? Te vagy a Jézuska?
- Lehet - billent huncutul félre szakállas szép fejed.
Évád boldog, büszke mosollyal állt mögötted egy lépcsőfokkal lejjebb, mint

azóta is mindig.
Ő jól szeret Téged.
Azon az első Karácsonyon soha meg nem köszönhető, soha el nem felejthető

ajándékot adtál: Játszótársnak hívtál.
Ö, Zoltán - "Az izgága Jézusok" az én álmom lényegének továbbálmodása

colt, s Te magad, álomból szőtt FiarIt megtestesitője. SzégyelZtem erről beszélni
Veled. Csak ámultam a Csodán - boldog áhítatban, hogy amit én Sz. Jóskának
Pécsett 1950-ben unos-untig fújtam a Szeretet SZínházáról - ha meg is ölt sze
gény kicsit érte -, milyen gyönyörűen megfogant benne. Pár év múlva Debre
cenben Beléd már kibomlott csemeteként ültette. Benned, ó, egyszeri tünemény,
oly hirtelen nőtt fel sudár erős törzsű, nagylwronájú fává, hogy mikor meg
láttalak, csak leheveredni kívántam árnyékodban, mint aki célba ért, s Csak
nézi boldogan, mint valósul meg minden álma a legmagasabb fokon.

Csak az elején, és csak keveset súgtam.
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1969. január 14.
Magánhasználatra

Éva: színész a szö legteljesebb értelmében. Te és talán én is: a színészet=
embernemesítés=embermegváltás szolgái vagyunk, tehát el kell pusztulnunk anél
kül, hogy munkánk eredményét a pillanatban, melyben élünk, láthassuk.

Hiszem, érzem, míóta ismerlek, bizonyos vagyok benne, hogy a boldogság
egész közel van az emberiség számára, és hiszem, hogy sok "megváltó" dolgozik
a Földön hozzánk hasonlóan. S az atomháború után - ami, félek, sajnos törvény
szerűen jön - a krísztusí tétel, az egyetlen alapképlet marad uralkodó ezen
a kicsi, keserves sorsú iskolabolygón: Földünkön. Az O követei vagyunk ma itt,
s futunk kijelölt pályán. Csak a hangot figyeld Magadban, a szerínt lépj, élj!
Légy szerény és gőgös-alázatos és meg nem alkuvó!

Arts Magadnak, de soha, sóha másnak, még a gyilkosodnak sem. Ettől megy
előre a világ. Illetve ez a Föld-lakó szerencsétlen emberiség a Boldogság felé.
Hol van? Itt Budakeszín, bennem, Jánosban, hegyben, fűben, fában, madárban,
Benned, Evában, Anyádban, a csillagok törvényében, az egész Miridenség har
móniájában, melybe, ha bele tudod kapcsoini Magad, naponta Ieltöltődsz áram
mal és sugárzol, mint a Nap.

És Édesem, hány Nap van a Mindenségben? ! Soha nem lenne szabad félni!
De szép az élet, kedves Testvérem, az Út-készítő harcban.

Mária

Drága Mária,

Mégis, pótlólag jöttem, lapályí-Krlsztus a
megvárom, hogy együtt örüljünk, ha van idő ...

, üdv, csók minden

1969. február 5.

hegyi-Máriához, szertartás után

Latinovits magánző

Kékestető, 1D69. febr. 7 este
Drága Zoltán,

hát visszatértem ide a havas mennyországba, s egy nap kellett, hogy ki
pihenjem a város - a színház egynapos infernóját, Ma aztán körülraktam ma
gam a felcipelt Ady-József A.-Karinthy kötetekkel. s most megpróbálom fel
vázolni Neked "Az izgága Jézusokv-ban elképzelt részvételemet.

Verset csak régen .tanultat merek elmondani - még azt is csak szívdobogva,
Túl nagy felelősség költők médiuma lenni - nem vagyok versmondó.

Persze, bizonyosan nem véletlen, hogy most pontosan az a három Csoda hív
általad, akik gyermekkorom óta felváltva kísérnek. Gondolom, erről kellene szót
ejtenem a közönségnekí és fűzni össze a verseket - emlékeímmel. reflexióimmal 
Ady-József A. legalább 15-15 perc lenne így. Jut-e ennyi idő rám?

Választék (találkozási sorrendben); Ady: Júdás és Jézus, Dalok a labda térről,

Párizsban járt az ősz, Élet helyett órák, Nem adom vissza, Vezeklő vigadozás
zsoltára, Örizem a szemed, Jóság síró vágya (dalok), Egy avas kérdés, Az Urak
nak Ura, Volt egy Jézus, Teveled az Isten, Köszönöm-köszönöm-köszönöm ...

Természetesen tudom, hogy nem önálló estet tartok és majd kiszűrjük együtt
az anyagót.

József Attila (az életveszélyes szeretet-hiányról) : Nem én kiáltok, Anyám,
Lopók között szegényember (ének?), Betlehemi királyok (ének?), Tedd a kezed,
Mellékdal, Megfáradt ember, Istenem, Isten, üvegöntők, Tél.

Ha még KaTinthyt js kívánsz tőlem (de akkor hajnalig tart majd összejö
vetelünk), a vigasztaló bölcs röhögésről valamit mondanék és felolvasnám vagy
az Űna.rcképet utána, vagy az Első emléket.

És mi . lenne, ha a Rosszcslrkeff Mária naplóját olvasnám fel? (Óriási
mulatság.)

Nagy Lászlót - Istenem, én lusta - de szégyenlem, hogy nem ismerem.
Keress egy hasonló tematikájú rövid versét s hozd be légy szíves 12-én a
színházban 1/2 9-kor vagy a Warrenné végén, Iü-kor, Ha kötetet adnál, nagyszerű

lenne. Végre összeismerkedhetnék vele itt; összkomfortos mennyországí ceUám
magányában.
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Nekünk feltétlenül találkoznunk kell 12-én, hogyelmondd az est kompozí
cióját és beleillesszük az én mozaikrészletemet. Talán nem leszek olyan rossz
fizikai állapotban, mint voltam a Madárnál.

A sztntkülönbséggel járó 80 hgmm plusz teher nagyon megkínozta "korom
nak megfelelő állapotú" szívemet. A III. felvonásban már úgy vergődött bennem
szegény, hogy Alexandrának sajnos csak hazug hápogás jutott. Sajnálom, s azt
különösen, hogy Veled egyszerűen már nem mertem találkozni. Iszonyúan ma
gas feszültségű lényed ilyen állapotban szó szerínt életveszélyes lehet számomra
Házadat pedig csakis napfényben és pihenten szeretném egyszer meglátni.

Igen, abba kellene hagynom a színészetet. Csoda, hogy 38 esztendeig ki
bírtam.

Nagyon szeretnék csak élni még egy jó ideig, és ha igazán fontos és val6ban
kötelező - írni talán egy rövid írást. Kis Útmutatót az utánunk kapaszkodóknak
a . Boldogság meredek hegyén.

Neked, Te csodálatos. most csak ennyit, s ezt is csak úgy, ahogy magamnak
mondom naponta: bizonyos fokú fegyelem-türelem-megértés-megbocsátás és alázat
nélkül nem fogod birni elvégezni a Dolgodat. A gyűlöletet pedig tanuld meg
rwponta úgy kimosni magadból, mínt ahogy este fogat. mosol. Ú az Ellenség!
öt kell legyőznünk naponta magunkban. Ezektől a kis győzelmektől megy
előre a világ.

Persze, az evolúció lassú a mi pillanat-életünk vaksi szemében, de ha ro
konaínkat, a csillagokat néha megnézed, helyes építész arányérzékeddel, büsz
kén-szerény leszel művészí voltodra. Tehát: kicsit vigyázz Magadra és nagyon
Évára.

Szervusz, viszontlátásra 12-én
szeretettel öldlek

Mária

Szent Jánosomat, aki holnap reggel érkezik Péteremmel együtt kétnapi lel
kigyakorlatra, megkérem. fordítsa át gépírásra ezeket a hieroglifákat, s mellé
kelve juttassa el hétfón Hozzád. Végleg 23-án leszek otthon, ha a hongkongi
közbe nem szól,

*
De nem vigyáztál kicsit se Mtiqadra. Igaz, a Nap se maga osztja be ener

gi.áját. Nekünk kellene meqtanulmusik: jól gazdálkodnunk az Ember-Napokkal 
hisz oly ritkán születnek.

•
Pamplona, 1970. július 11.

Drága Mária,

Paris-i-S. Sebastian-Pamplona-Madrid. Ezeket láttam. mintha nem láttam
volna semmit. Most már biztos vagyok benne, hogy mégis itthon a legjobb.

Jánost millíószor ölelern, 5 nap múlva végre hazamehetek. jelentkezem.
Millió kézcsók Zoli

Balatonszemes, 1971. július 7.
Drága Mária,

rengeteg" baromi fárasztó Csárdáskirálynőzés után még Éva lakáscsereak
ciója jött közbe, ami millió intézkedéssel, ügyvédekkel, felekkel, adókkal,
kamatokkal,· baromi kölcsönökkel és égvebekkel járt. Most raboltunk egy kis
nvaralóidőt, hiszen itt nagyon olcsó és csendes az élet. Könyvemet is most már
véghez. kell vinni. Kezdem szégyellni magarn. Innen is Pestre kell rohangálnt
utószinkron ürrvben, már másodszor. Hát ez van. - Auzusztus U-én ismét til
mezem. De előtte egy hétre Moszkvába visznek fesztiváira ...

Meghívás így szeptember elejére marad. Reméljük, egészsége redben!? Sokat
gondolunk Magukra, nagy szerétettel. Jánost sokazor ölelem, kézcsók és j6
kívánatole

Zoli



1971. november 25.
Kedves János,

ha lehetséges a' gépeltetés, nagyon kérlek, mondd meg a gépelőnek. hogy
1.) semmit né húzzon alá, se szót, se sort;
2.) olyan tömörebb formában gépeljen, mínt az utolsó 20 oldal van ebben a

példányban, hogy_jobb, olvashatóbb arculata legyen az egésznek;
3.) a 106/a, 107, 108 oldalak húzás miatt vannak emígy szárnozva, ott termé

szetesen sorban következik 107, 108 és a lIO-es lesz a lOg-es stb.
Kedvességedet nagyon-nagyon hálásan köszönöm.
Addig marad nálad ez _a példány, míg el nem készülnek vele.

Sok szerétettel ölel Zoli

Füred, 1972. február 11.
Drága Mária, János

Füreden, "rejtekhelyen" készülünk a mai gyötrelemre. A "Különc" ma a
halhatatlanságba röpül!

Szeretettel gondoltam Magukra a Balaton [egén L. Zoli

1972. július 2.

Drága Mária,

hogy miért nem jelentkeztem? Rövid, de szarencsétlen a válasz: depresszt ó
mélypontja ...

Míután a kórházból kiengedtek, ahová erőszakkal, ill. csellel szállítottak,
azt hiszem, április elején - fokról fokra csúsztam bele a depresszióba, és kb.
május elején bele is süppedtem. Minden teher. A legnehezebb reggel felkelni.

Míg veszprémi ügyeim lassan tisztázódtak (én ittam meg leginkább a levét)
észrevettem, hogy kevés-kevés hívern van. Ott a társulat mellettem volna. de
mit tehetek velük? Jövőre ismét ott maradtam bár minden meggyőződés nélkül.
Most meg se .tudom ítélni, mi lenne a helyes. Úgy érzem, minden összeomlott,
a hitem veszett el. Nem az első depresszió, tudom, hogy egyszer elmúlik, de
addig is dolgoznom kell, mert Éva lakáscseréje miatt rengeteg adósságern van.
Az is nyom. A 3-4 hónapi különélés is nyomaszt és megoldhatatlan. .- A
könyvengedélyezve van, úgy látszik, a téli könyvvásáron jelenik meg. Akkor
aztán még mélyebb lesz a szakadék Pest és köztem.

Nagyon nehéz periódusba jutottam.
Most Balatonszemesre megyünk nyaralni (ha tudok egyáltalán ilyen álla

potban pihenni, gyógyszerelve), augusztus 10-ig vagyunk ott. Balatonszemes,
Semmelweis u. 28.

Drága Mária, kérem adjanak valami életjelt. Hogy vannak? Hogy bírják?
Mindketten nagy szeretettel üdvözöljük, öleljük Mindkettőjüket

Zoli

1972 július
Drága Zoltán,

köszönörn, hogy jelentkeztél. Nagyon vártam már, nagyon hiányzol. Leveled
a ..... ? műsor másnapján érkezett, s egy kicsit olyan, mintha valósággal
itt lettél volna. Örülök, mert láttam, hallom, érzem, hogy depressziós hullám
völgyeden túl vagy. Engedd meg, hogy mínt gyakorló depressziós ezt megálla
pithassam. Ezután már csak jobb jöhet. Mondtam már: Nap vagy. Bajok okozta
elsötétedések jönnek és elmúlnak nyomtalanul - a robbanasok kíszárníthatat
lanok, de lényed' lényege: a Fény, bárhol - bármiben megnyilatkozol, a fény
törvényei szerínt hat és legyőzhetetlen. Megszámlálhatatlanul sok híved - az
egész ország - sütkérezik, él tudatosan vagy öntudatlanul sugárzásodban. Ök
a fontosak. Az ő szelgálatuk életed értelme, hited alapja. és ezt el nem ve
szítheted. Mit számít a szakma kis bolygóinak irigy keringése körülötted?

394



Türelem édes Zoltán - van időd! Csodálatos tehetséged romolhatatlan anyag
ból van. Csak hordozóját, fizikumodat óvd és vígyázd kicsit. Pihenj, örülj! Örülj
Szemesnek, a nyárnak, a szeretetnek és a szerelemnek, ami körülvesz. Mennyí
erőforrás] .

Magunkról? Streptomicyn injekciókra járok fel naponta a Korányi szana
tóriumba a két kedves Kováts doktorhoz. Oxigénhiányos tüdőmet, szép new
baktériumokkal fertőzött, örökre gyulladt hörgőimet próbálják javítani, hogy leg
alább járkálni, sétálni tudjak, ha már kísérletem tavasszal a színházi, illetve
Iilm-munkával véglegesen kudarcba fulladt a kezdet kezdetén.

Elnémult hangszer vagyok, s lassan belep a por.
Július 25-től Sopronba készülök a szanatóriumba 3 hétre. János, ha onnan

hazahozott, az Olympiára megy, s kicsit körülnézni egyedül Európában.
Augusztus 20-tól én egyedül, szeptember 20-tól mindketten itthon leszünk és

várjuk [elentlcezéseteket. Nagyon.
Addig is sokszor nagy szerétettel ölelünk, csókolunk mindkettőtöket

Márir;t

Zánka, 1974. július 28.
Drága Mária, János,

itt vagyunk a csodálatos Balatonparton egy hónapja végre harmóniában ma
gunkkal és a természettel. Elég rossz idő volt, de jól pihentünk.'

Tatán fogok forgatni aug. l4-től, Eva is ott lesz szeptemberig,
Hála Istennek, a sorscsapások elmúltak! Mintha újraszülettünk volna a

S7,Ó szoros értelmében.
A ház is rendben van, a gáz szepternberben be lesz vezetve, mi is átköltő

. zünk végre. És evvel végre lezárult egy 7 éves periódus, szenvedések a ház körül,
vándorlások és betegségek ...

Ha otthon vannak, aug. 12. körül jelentkezünk, akkor már fent rádiózom.
Reméljük, egészségesek és jól pihennek maguk is.

Sok szeretettel, barátsággal ZoH és ltva

1975. március 20.

Drága Mária, János,
megint belecsöppentem a Völgy utcai idegosztályba. Mi ez? Félelem, megfu

tamodás, magány? Reménytelenség, kétségbeesés, kiúttalanság? Nem tudom.
Megint nagyon elfáradtam, be kellett jönni. Most már végleg nem tudom,

hogyan tovább? Megállt az életem. Vagy egyszeruen egy új szakaszba léptem
és nem tudom. hogyan kell ebben dolgozni és viselkedni.

Tény az, hogy itt vagyok újra, mégis megkapom az "ÉRDEMES" beteg címet,
a Parlamentben veszem át. 2-án és 3-án egy hétre Anyámékkal Balatonra megyek,
utána jelentkezem.

. Addig is boldog-boldog Föltámadást és Húsvétot kíván a maguk lehetetlen

Latinovits Zolija

Balatonszemes, 1975. június 25.
,Drága Mária,

nem tudtam már elutazásom előtt jelentkezni, de szégyelltem magam múlt
kori gyengeségemért. agresszívitásomért, szemtelenségemért amellyel szerete
tükkel visszaéltem.

Hát hiába, az "uj élet" még csak hajszálgyökerekkel kapaszkodik a régi
televénybe...

Ideges vagyok. Nyugtalan, szorongó, ijedt, csonka szárnyaimmal kapkodok
csapkodok !

Valami érlelődik bennem, néha úgy gondolom, valamely új gyerek rugdossa
~ hasam falát és nem tudhatom, világra tudom-e hozni. Az is lehet, a szokott
méhen-kívült terheltségem az egész. Szeretném kivasaini az idegeimet, rugé
korinyá tenni újra ereimet, hogy lusta vérem szabadabban áradhasson. De már
sok a gátló lerakódás. Nehéz már a guanón legénynek lenni... Most Szemes
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van, Anyám, Nevelőapám. Bagó és 44 év emlékei parton, vízen és a házban.
Még a vítorláson is. Az elmúlás hullámai átcsapnak a fejem felett és az ál
landóság nem vigasztal. A víz kirakosgatja a partra, sok-sok színes szüntelen
év hordalékat. űlök a parton, szemeagetem Szemesen a szemetet.

Mit sem érek vele.
Éva, akivel, gondolom, minden gondokon és gondolatokon túl mlndenkép

pen megtartjuk egymást, mint fatörzs a levelét, ág a gyökerét, bárhonnan
fú is majd a szél - most Amerikában van. Túl az Operenelán. Jót fog Neki
tenni. Úgyhogy a dolog ezen része emberien elrendeződött, Tornászom, erő

södöm - kínkeservesen tartom az elhatározásaimat. Lenni kell, lenni. Minek?
A belső nyugalom nincs meg. Minden apróság felizgat. itt is a víz partján. De
fekszem a homokban a napon, vízszintesen, kereszt alakban... És a függőle

gest el nem érem!
Mint pohárban a pohos víz, zöldesen bogárzón, minden vízszintesen fek

szik bennem. A társadalom, a politika, a színház, boldogság, barátság, szerelern
szögetlenül, keresztalakban, 'elterpeszkedve.
Lassan rninden elkorhad, vagy inkább rothad, elmászile Szétvíszlk a férgek

az egészet. Nem marad alattunk föld. Tízfelé húzzák,' rágcsálják a gyökerein
ket. Nem látok előre semmit, valami nagy pusztulás előtt állunk. Mí állftólag
kimaradunk belőle. És akkor?

Nem tudom hogyan, nem tudom kinek, nem tudom miért dolgozom ; és rmt ?
Úgy mondják, 1976-tól jó éveim jönnek, de nagyon erősnek kell lenni. Én

hát erősödöm, csak a lelkem kibírja. Ha ritkán is jelentkezem, a külső és
belső, nagyon lassan tisztuló zavar az oka. De magyarnak kínlódott bolyongó
bunyevác lelkem naponta arra jár Maguknál. Szívem és agyarn lakatjának el
h""V()P''ltot:1; kulcsai közül Budakeszin, a kapura akasztva lóg egy, A leginkább
zárarnba illő. Köszönöm, hogy olyan gondosan vigyáznak rá.

Ra jelentkezem, ha ott vagyok jázmin illatú otthonukban, megtalálom magam.
Ez bolondos levél. azt jelenti csak, végtelen szerétettel és hálával gondo

lok mindig Magukra. Meg hogy fölfelé gyötröm magam a kútból. ..
Isten círógassa életüket! Zoli

1975. december 16.
Drága Mária, János,

kegyelemteljes' boldog karácsonyt és jó egészséget kíván

..
L. Zoli

Szenteste napján délben bekopogtattál. Nyitott kocsidban a kulcs, s Te
magad gazdátlan voltál. Kicsit hangoskodtál, mint a gyerek, ha fél a
sötétben. Csak Bagó vigyázott Rád!

Megszidtalak, s Te bocsánatot kérni Évához indultál.
Utoljára márciusban láttalak. Fáradt - szelid - és SZ01'I10TÚ voltál. Sokáig

ül.dögéltél s burkolt kétségbeeséssel tanácsot kértél.
Én a keserűségtől - hisz láttam, bekerítettek - az oxigénszondán is ful-

dokoltam, és csak sírni tudtam.
Nem így - jaj nem így kellett volna segítenünk, szívem!
Aztán megsajnáltál - megsimogattál, s elbúcsúztál tőlünk.

Utoljára a Völgy utcában hívtalak, hogy felelősségre vonjalak - m'iért
nem dolgozól ?'! Nyugtatgattál - aztán elhallgattál!

November 4-én lesz 5 ,hónapja, hogy [eikelru. nem. tudok - jajgatok 
fulladok - Istennel harcolok. Saját létem vesztett értelmét siratom. S jön a
Karácsony, nyolc év óta az első, amikor bizonyosan nem kopogtatsz be se
azaleával, se kaspóval, se relieffel - se semmiféle örömmel hozzánk.

S lám, mégis megajándékoztál. .•
Figyelj - jól mondom-e el?
Évád - szegény drága elárvult Társad, még a nyáron meglelte a gyö

nyörű Rendben, amit magad körül tartottál, "Te rendetlen", az "Izgága Jé
zusok" bevezetőjének kéziratát, amit régen nekem ígértél. ...,.... János ment el érte.
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elmene7~ülni

többinél. A
testvérf;ink-

Évád éppen "nyaralni" indult Bagóval és saját családjával. AgyonteJ'heU
Veled megkettőzött lénye kétségbeesett, kócos, sok-kezű igyekezetében

mérnöki tisztaságú kéziratod füzetlapja.it nyitott dossziéba helyezte, s a kocsi
belseje helyett a csomagtartóra tette. A kincset egy perc alatt szélnek eresz
tette, ..

Az Endrődi Sándor s a Gábor Aron utca pm'ából, bokrai alól sírva sze
degette össze, János segítette.

Az első lap nem került' elő! Bizonyosan játékosan Te rejtetted el, hogy
a.:: utolsó percben bebizonyíthasd: van vígasztalást. ..

S. Ibolya fia - a fiatal kölfő, akinek Hozzád írt versét Bibliámban őrzöm

szóról szóm tudta, Nem magnón, a szivében őrizte. Azóta.
Igen Zoltán - értem - szétszórtad a magot, nő lassan a vetés, fejlődik

az erdő. Egyszer talán mégis lesz Boldogság a Földön, De' ki hozza vissza a
F'énut. ami Belőled sugárzott, amikor kezedben az én Újszövetségemmel .- ó
taTár nélküli tökéletes pap - kisiettél az Egyetem - kezed nyomán oltárrá
visszat'álto::ott - színpadára, hogy belekezdj önkéntes áldozatod bemutatásába,
amit Istenem, ó Istenem, a szemesi síneken keüett beieiezned.

Jaj, kérd az édes Jézust: Kegyelmezzen nekünk!
Tegyen n1.Índen embert a másik jóakaTójává, hogy ne kelljen

közülünk többet senkinek, mert több-jobb-igazabb=krisztusibb a
másfél milliárd fényévnyi távolságban lélegző qolaxisokcm. létező

kel eqyütt imádkozz, Édesern, a kicsi, gyönyörű Föld boldogulásáért.
Vis.zontlátásm Mária (1976. november 4.)

p. s. Késve továbbított karácsonyi levelem. - lényedből csiszolt, gyémánt
s: "::<g::i Üzenet-uidei együtt eltűnésed ':;l'/'Jrdu16jár:z érkezik m'tjd meq
azokhoz, akikért születtünk - éltünk, s akikben, ugye kedvesem, élni fogunk
tovább. -

Budakeszi, 19\7 február

ADY ENDRE

A.:> i.:>gága Jé.:>usoh

Kegyes hölgy Krisztust egyszer szült, rég
S azóta is hiába várjuk
Rívó anyától s jámbor csemetétől

Hozsannás idők teljesültét.

Soha bizony nem nőtt ily nagyra
S ilyen gyötrőn feszüUrl' varas:
Mintha virradni utáIna az égbolt
S mintha mindig csupán virradna.

Néha ébreszt víg hajnal-ének
S rá nyögve sóhajt vajúdó vágy,
Megvadulnalc a nászbeli bús párok,
Mintha Krisztust teremtenének.

Vörös Kj'isztuso/cnak izgága,
Tavas.zi hadja várunk, váJ·unk.
Mert a világ megszenvedett, megérett
S juss ára méltó: a világra.

S az idők megU! állnak, várnak
Régi Krisztus kis bűvkörében,

Síró anyáktól vidám megváUója
Sohse fog jönni a világnak.

Sok-sok Krisztust, de mosolyogva
Küldjetek el, friss anyák, hozzánk,
Pálmák napján nem csöndes szamárhát kell,
De tűzszekér égig robogva.

Sok-sok harcos s diadal-ének,
Sok vakmerőség, vér, tűz és hit,
Ezt hozzátok, elkrisztusodott bús,
Kereszttás. szikkadt anyciméhek.

Kik' immár nemcsak harcot hoznak,
De a harcot végigharcolják,
Tupsot), Élet, kikkel régen tartoztál,
Millió, jövő Jézusodnak.
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"AZIZ GÁ GA
JÉZUS OK"

l rta és elmondta
LATINOVITS Z OLT A N

Tanulságos és fá jdal
m as jó estét kívánok
m in denki n ek, minden
jóakaratú em bernek , aki
m a es te ide eljött h oz
zunk. Köszönj ü k szfv
ből , h á lásan, köszönjük
a bizalmat. Ma este,
1069. március h a r m adi 
k án először, M ezei Má 
r ia , Cserh a lm i An na és
é n, La tln ovits Zolt á n .
lesre játszott, ámbár
büszk e három k ir ályok.
Gáspá r m eg Menyh ár t
m cp; Bo lrlizsár, megpró
bál juk Ieil d éxni az iz
gága J ézusok a t, Ad y t.
J ózsef Att il át , Nagy
L ászl ót . Sza vunk csen
des. ',;'::;'csszív. figy el
meztető szó. És ez az
es te csak részben pro
d ukci ó. r észben iltt 
r ak có. ne m is önálló
es t szau or ít ó. csak id é
z/i-k ís é r t ő fu rcsa S7.ó .

Írne a kel lékek : egy
zeneora a h ozzátartozá
székkel. egy vet ít óv á
szon , amelyr e asszoci á
cíók ra a lka lma s fe je
ket fogunk vetí te rn .
m el yek a k özöss ég h a l
hata tla n sá gába n k apt ak
h el yet. Valamint egy

ülőgarnitúra szék és aszta l, mely ek a h aszn ál ati tárgy és az esztétik um fogal m a
k özöt t libegnek.

Ök val a mely é l ő v i r á gok. ú gy is m ínt szi rnbó lum ok, m er t a gon dola t v irág
zás, é le t és sa jnos valósá g.

Enny it a környezetről, m os t m ég egy-két sz ót a r ró l, am i eb ben a k ics it
szimbolikus k ör ben elha n gzik:

Ady írja 1908- ba n : " A h it vala m i. olya n po rtéka, m el y mi n den k orszak em 
berei számára akképpen ju t, min t a kenyér ; - volt ese t r á , hogy P ár izsban is
l eü lő n szám ított ak fe l k enyere t az é tkezésnél és Budapesten 2x annyit a dt ak
2 krajc áré rt, m in t m a . Az ok os közga zdászok m egmondj ák a k ív rínc sia k nak , hogy
micsoda k onstellációk az okai enn ek . De a HIT gazdaságilag rnegrnagyar ázh a 
ta tl a na bb a gabonáná l és a keny érnél. Nem igaz a z, hogy val ahon nan az F>i
l'agy D-i sar ok r ól e cv -egy pesszimista á ra m lat ind ul útnak a z ernberek lelkeibe

De az igaz, hogy a h it m a m ég a p ro letá r új szívek bi rodalmában is
lulmi . N inc s h i t , és t eljességgel nin cs hit a D una-T i sza tá j án , ahol á ltal áb an
r>lind i g lcev és vo lt."
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"A delejtű emberekről, beszélek, ami nyilvánvaló, az érzékenyekről és az
értelmes szomorúakról."

Kik is ezek a "delejtű-emberek", a "poéta-éltű emberek"? "A poéták"?
Nehéz társaság, nem vitás.

"Művész". Úgyis mondják: "kiválasztott" vagy "kiválasztódott" emberek. Ezt
az emberfajtát nemigen lehet kategorizální ; igaz, nem is foglalkoznak vele,
általában kimondják ajkbiggvesztéssel: "valami művész-féle" vagy "buggyant
agyú", úgy is mondják : ,.őrült, és iszik is ..."

Szóval nehezen kartotékozhatók, És - ami nehéz, aki nehéz. arra általá
ban rárakják a típus fazékfedőt: "összeférhetetlen". Miért? Mert így kelle
mesebb, így kényelmesebb. ,.Nem közérik való", "összeférhetetlen".

Itt álljunk meg egy pillanatra! Kivel összeférhetetlenek? Kikkel? Miért?
Hova tartoznak? Kihez tartoznak? Igazat mondanak? Hazudnak? Gyávák? Ba
rátok? Ellenségek? Honnan jöttek közénk, hova tartanak? Hatalmat akarnak-e
vagy csak munkálkodnak egyre?

Minden valamirevaló lírai költőnket túlélve, túl a krisztusí koron, kissé
lukas szívemmel megnróbálok válaszolni szívesen és őszintén.

. A poéta-életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású mégis ember
formájú gyerek-ember. Két jellemző vonása van: 1. olyan mint a többiek, 2,
(mégis) más mint a többiek. Hasonlít a többi emberhez, de érzékenyebb, fur
csább, nyugtalanabb. Van benne valami a föld állandóan változó zamatából.
a fák írnbolygó titkaiból, az állat szimatoló ösztönéből, az égbolt könyörtelen
statíkájából és a vizek imát mormoló zúgásából. Kicsit az emberforma házak
ho? is hasonlít, kicsit az Istenhez is, "ahogy mi elképzeljük Öt menekülő éle
tünkben. Valahogyamúltat ülteti lazas szemeibe és lcezében a jövőt morzsolgatja,

Többfelé él, többfelé figyel: Anyánkra is, mireánk is, dédapánkra is,
unokáinkra is. Kikeletre, tagvra is. Élőre is, halottra is.

Olyan talán, mínt mi voltunk vagy inkább, akik szeretnénk lenni.
Játszó-ember. Hivő-ember. Guerek-ember.
Azt hiszem, itt az elegendő magyarázat: gyerek-ember. Hát persze: a gye

rek ilyen ezerágú. ezertövű,csodás. égből-jött, földrepottyant. síró-nevető, mín
dil{ föltápászkodó. mindíg zuhanó-botorká16, erőszakos, egyetlen, szárnyas-rnez
telen.

Úgy-e, míndannylan ilyenek voltunk? De ők, apr6féta-poéták gyerekek is
maradnak. Az Időben terftík ki kícsíkart, hosszú, tiszta. .~crmekségüket. Az
időben. térben. az örökkévalóságban élő delejtűs ,.dimenziós" ember a művész.

Honnan jött? A végtelenből. Hova tart? A véges jelenvalóságból a halha
tatlanságba.

Persze: "Az Úr Illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret; tüzes,
gyors szíveket ad nekik: ezek a tüzes szekerek."

Hát igen, valljuk be: a Tavasz éSI a lovak körül van valami' csoda. A vi
rágzás körül donog valami szeritség. A gyerek játékai körül van valami öröktől
örök és megbonthatatlan.

Ez a ritka kócsag-fajta; olyan rebbenő mint az égi-pacsirta; olyan hegyen
túlról szerkesztett, mínt a rózsaflamíngó, olyan vájarkodó, mint a földtúró va
kond; olyan szép, mint a gyerek.

Ez a poéta-fajta. Csak kompol föld és ég között, ember és Isten között föl
s alá, föl s alá.

Szabadjon most már kimondani, túl az érettségín : én Newton alaptörvé
nyénél megálltarn. "Az energia nem vész el, csak átalakul." No persze, logikus,
egyszerű: rakom a habarcsba a téglát: energia + anyag = fal.

Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe... és... hova száll az energia?
Szeretteink energiája, poétáink csóvás ereje hová röpül?

Ami volt, hiszen volt, bennem is volt, tanúim bizonyos színigazgatók s
egyebek. A majdan volt, maradék energia hova kerül? Melyík központ oszt majd
szét ? És van ilyen .központ? Hova szét, hova oszt majd - és főleg kinek.
Illetve kiknek?

Az a bizonyos ősi logika nem hagy nyugodni. Kell egy kapocs múlt és jelen
között - summa cum laude -, hogy legyen jövő!

Hoav is mondía József Attila? "Enyém a múlt. övék a jelen. Verset írunk.
Ok f'oziák a ceruzámat s én érzem őket és emlékezem. Az ős vagyok, mely
sokasodni foszlik"...
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Tessék: eléggé szikrázó gyermeki szó ez?! "Játszani is engedd szép, komoly
fiadat!" Nézzük csak: gyerek; játék; játék: ősi tett: emlék; hegyen-túli tett.
,.Azé az érdem, ki [átszhatott l"

"Gyermek?" - írja Ady nagyszerű Petőfi tanulmányában - .,sohase fogom
megérteni, hogy ezt a címet a felnőttek számára nem olyan ki vételesen adják,
mint az aranygyapjas rendet! Petőfire hiába keresnék az összes nagyszótárú
nyelvekben több és nagyobb jelzőt : GYERME:K! Viszont nincs is e joggal
megbírálható teremtésnek, világnak, életnek különb, istenibb produktuma, mint
a gyermek. A gyermek az elevenség, öröm, 'i jövőbe ható ígéret; Q bilincsbe
nem vert ember, az igazán igaz isten!"

Lehet, hogy a művész az Idő-pelenkázta gyermek?
Lehet, hogy a VAN és a NINCS közott biztos hajósunk a Poéta'!
A fogantatott gyermek? Valamely izgága Jfms?
Bizony lehet. SŐt. Hitem szerínt az. Kiséri is két szűlöie szemmel: a szellem

és a szerelern.
Nyilván hajtja őt valami, az örökkévalóság rotur-jegyével utazói, hogy szól

jon, toporzékoljon és tanítson - hogy közvetítsen Ég és Föld között, Múlt és
Jelen között.

Ez a nem fogyó, pusztíthatatlan energia pedig mínt ostorozó-gyógyító tűz

folyam lökődik, sajtolódile elénk a túli-emberekből a földből.

"Az én torkom a föld" - írja Nagy László. Hát persze, az ő gyökereik szív-
ják, szopják a földből az elhalt energiákat. Milyen gyönyörűen és pontosan
tudja JózS€'ÍAttila:

Felelj - innen vagy?
Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
Mif'éle gazdag szenvedés
t aszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek,
Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt 'sírhatsz.

Felérzi ezt közösség is, a mí kommunánk : a föld szellemét. a mí földünk
szellemét és itt tapint rá a kíválasztottakra, mikor könyvet vesz kezébe, itt sejt
rá a véres, az igaz éltű krisztusainkra, a mi poétáinkra.

Tapogatja, ízlelgeti, azonosítja - ha van még érzékenysége - igen, a hit
több mint a kenyér, ezért érzi magáénak, ős-Anyjának, szülő forrásnak, ős-Anyag

nak, mely sugall és takar. Mert az e földön maradottak-megtartottak igazságát
hallja a poéta fájdalmas-ívű énekéből.

Valljuk csak nyugodtan be már: van nekunk Hazánk. Mohács előtt vagy
után, Egri csillagok előtt vagy után, perc-emberkék előtt vagy után, - a hős

telenítés korában, őszinte munkás hazafiakként valljuk be: itthon maradtunk és
míndíg haza jövünk. Itt vagyunk és itt leszünk. Itt - a mi kommunánkban. A
közösségben.: Magyarországon.

Ezért azután, aki itt írni akar verset, embert, szerelmet, harcot vagy akár
színdarabot - az kénytelen politikába nyúlni. Nálunk ez a törvény, a fatális
áldás. (Nem fátuml)

Nálunk a mindennapok közösségi élete, a munka nászát illi a verítékes föld
szellemével.

Ennek a násznak szülötte a közösségí művész, produktuma a zseniális magyar
költészet. -

Sehol nem született annyi égi anlennás, ennyi kiválasztott poéta, mint éppen
itt, nálunk.

Ezt még azok is kénytelenek talán beismerni, akik 70 dollárért előbb ismerik
meg Párizst, Londont, Leningrádot vagy Montreált, mint Debrecent vagy Zala
egerszeget. - Hogyha rendeznének egyszer olímpiászt költők részére. minden
korok költötnek. hát az első hat közé ne-m tudnék mást beengedni. csak ma
gyart. De ml nem erre vagyunk büszkék. Pedig erre aztán lehetnénk,
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Hogy is mondja Lenin? "Az ábránd és valóság ellentéte semmiféle kárt
nem okoz, ha az ábrándozó komolyan hisz álmában. Ha van valami érintkezés
ábránd és valóság között, akkor minden rendben van."

Nálunk pedig van bizony! Halhatatlan poétáink éppúgy napi politikusok is
voltak, mint Krlsztus Jézus. Ezáltal i.zgatnak ma is, akárhány évtized vagy év-.
század távolából is.

Aki pedig szertekapaszkodó hítgyökereit elvágja vagy elsorvasztja, elveszti a
Földdel és a közösséggel kötött ősi kapcsolatát: az elhal az Időben és az idegen
Anyagban, akár Nyugat felé, akár Kelet vagy Dél felé sodortatja magát. Az már
egy mellékdalon sem téma.

Mert csak evvel az égi mechanizmussal és földi lélegzőgyökerekkel terem
a fa gyümölcsöt, csak ezáltal gyújt minden emberi közösségnek utánozhatatlan
fényű, öröktűzű mondatot,

Befejezésül Ady kedves olvasmányából idézek. Szent Máté evangéliumának
23. szakasza Károli Gáspár magyarítása szerint:

"Kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok
képmutatással és törvénytelenséggel. Ennek okáért íme prófétákat, bölcseket
és írástudókat küldök én hozzátok - és azok közül némelyiket megöltök, meg
feszítetek, másokat azok közül megostoroztok és városról városra üldöztök."

Pedig csak ők tudnak arról, mí volt és közeleg.
Hailgassunk ostorozó szavukra, mert az ő szavuk az igazság, a Föld és a

Remény.
1969. március 2.

FAY FERENC VERSE

Sütkére~és

LATINOVITS ZOLTÁNNAK

Ez az én évszakom,
ez a muskotály-ízű, gyönyörű ősz:

Sikoltó madarak
zu.hanása a sá7'ga délutánban;
mikor a szirmok lángolása már
kialszik, mint a szó. S te hallgatod,
hogy' tottyan szét a fák alatt, a kertben,
a körték érett csendje.
Méh repiíl.
És a bogáncsok tüskéi között,
lila-emlékű éveid lobognak.

Ez az én évszakom.
ez a lányok-taposta, m.ust-sűrű ősz:

szílvák kék hallgatása,
legyek búcsúja fent, a tűzfalon.

Ez a csendes halálrakészülődés;

mikar a dolgok szívverése már
ellobban t, mint a láng. S te hallgatod,
hogy' feslik ki a zöld-burkú nyarakból
il dióbarna csend, és hogy' gurul
a székek közt, a porban. - S nincs kinek
mcgtörhetnéd!
Csupán a madarak
zuhanása a sármány délutánban,
s a tűz/alon sütkérező szavak.

1976. V. 8.

401



A Vigilia BESZÉLGETÉSE
RUTTIíAI ÉVÁVAL

Késő dé~után volt. Szürkü~őben.

A gyors kigördült az állomásról.
A mozdonyvezető egy őszülő férfit lá

tott a töltés mellett. Mintha a szerel
vényt kísérné. A kis ösvényen haladt
poroszkálva, meg-megál~va. '

A oonat sebességet váltott.
A férfi hirtelen föllépett a töltésre.

Összehúzta magát. Fejét a 'L'álla közé,
térdét a derekához. Előregörnyedt.

És ugrott.
Kéttéte mozdulat, kétféle szándék ke

resztezte egymást. A vonatra akart fel
ugrani? Vagy a kerekek alá?

A kerekek összez1J,zták.
Június negyedike volt.

REQUIEM UTAN

- Még míndig nem tudom elhinni ...
Nem akarom elhinni, hogy öngyilkos
ság ... Nem ment volna az édesanyjá
hoz. .. Felröppent . a hír, mielőtt bizo
nyosságot szereztünk volna. A véletle
nen múlott. Szerencsétlenség történt.
Máskor is megtette. hogy gondolt egyet,
felugrott a vonatra, Pestre jött. Ebédnél,
séta közben vagy egy beszélgetés forr
pontján váratlanul úgy döntött, hogy
utazik, Most, rögtön ... Annyiszor meg
tette. Emberekre volt szüksége, a szín
ház közelségére, a rózsadombi levegő

re ...
A vonat a tanúja első bizalmas talál

kozásunknak is. Miskolcon játszottunk
akkor. 16 éve már annak. Hazafelé utaz
tam. Ültem az ablak mellctt, vonalakat
rajzoJ.tam a bepárásodott üvegre, A vi
lágos foltokon át a tájat bámultam.
Egyszer csak kivágódott az ajtó ott állt
előttem Zoltán, csokorral a kezében ...

Életünk egy részét vonaton töltöttük.
Vagy ő hozzám, vagy én hozzá. A vo
nat szerétett mínket. Intézte a sorsun
kat. A vonat füttye, csattogása kísért
bennünket Szemesen is. Szemes határá
ban. Gyakran kijártunk a temetőszéli

romos kápolnához. Felírtuk nevünket a
Ialárn. Ee;vre magasabbra kellett írni,
mert hullott a vakolat. Nyújtózkodtunk,
ágaskodtunk: Éva és Zoli. Ha valaki ol
vasta. két kamasz diákra gondofhvtott ...

- A körülmények végzetes összeját
szása mécsem. tagadható ...

- Pár napja csak, hogy kiengedték a
kórházból. fi Ilítólaa vlsszakívánkozott,
Tele volt gyógyszerekkel és megoldatlan
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problémákkal... Nem lehetett előre

megfontolt, tudatosan végbevitt cseleke
det. Ismerjük a robogó járművek szívó
hatását. Talán el vétette a lépést, talán
elszédült, nem volt ura a mozdulatainak,
lelassultak a reflexei. Talán egy percre
minden összejött ...

- Ta~án abban. a pillanatban e'lvesz
tett egy gondolatot. Elkezdett egy moz
du~atot, de - mint akit villám érin
tett - másként fejezte be. Eltérítette
egy beléhasító tűrhetetlen érzés, egy ké
sői felismerés. önmagát feladva tört-idő
alatt határozott... '

- A lélek elviszi titkát, csak a testet
vallathatjuk. A lelkünk sértetlen, felde
ríthetetlen marad; az hordoz igazán
minket. A test félrevezet, a holt különö
sen. De mégiscsak ez az egyetlen földi
f'ogódzónk, tapintható ismeretünk ...

- Volt-e oka 7'á?
- Volt. Hat éve nem kapott pesti

szerződést. Hiányzott neki a színház, a
közösséghez való tartozás. Éhezett rá.
Ernésztően. A rádió meg esetenként a
tv ezt nem pótolhatta. Nagy álma, a
Csontváry-Flm is késett ... Hemzsegtek
benne a tervek, ötletek, de egyiket sem
tudta megvalósítani. Színésziskolát akart,
mínt Rákosi Szidi vagy Rózsahegyi. Né
hány alkalmas jelölttel együtt élni, dol
gozni, készülni a hivatásra. Nem a mes
terségre, hanem a küldetésre. A villára
még egyemeletet húzott volna. tiszta,
szerzetesí egyszerűségű szobákat, Nem
is lakhelyül elsősorban, hanem az el
mélyülés. a belső töltekezés otthonául.
ahol a koilektíva és' az egyén egyaránt
formálódhat, erősödhet, az (~nsemble

tudat éppúgy kinevelődtk. mínt a mű

vészí személyiség ; a személyes közölni
való az együttes munkájába torkollik.
Tízpontos színház-reform programját
meahallgatták. de nem tartották idő~
szerűnek. Színházat kért, ahol rendezhet,
kínróbálhatja tehetségét, elkéozeléseiből

álmaiból valamit a rivaldár~ varázsol~
hat. Színházat akart vezetni, olyan szm
házat, amely szolgálatot teljesít ember-
ségünk mellett, a sze'retet lángját őrzi .

- Maradt a Bozzi úr, az Operett .
Kutyát játszott estéken át. Nekem úgy
tűnt, kedvenc pulijává, Bagóvá válto
zott. Legalábbis a jelmeze alatt, Mondta
is, "nem Bozzi, Bagó vagyok, magyar
kutua, nem idegen".



- Én a főpróbán láttam. Zseniális
volt, lenyűgöző, Nagy megterhelést je
lentett számára ...

- A mozdulatok rnélyéig ma már nem
juthatunk el. De a mottvációkat esetleg
rekonstruálhat juk ...

--'- O semmit sem tudott a dolgok
mértéke szerint csinálni, az élet termé
szetes követelménye szerint, a mínden
napok szintjén. A maga robbanékony,
lendületes, örökkön égő egyéniségével

mindent meghatványozott... Neki azzal
a színházzal volt baja, amelyik nem tel
jesíti kellően hivatását, és azokkal az
emberekkel, akik nem akarnak meg
újulni, felnőni az ideális társadalomhoz.
A kisszerűséggel, a gonoszkodással volt
összeütközése, amely tönkre teheti az
életet, az alkotást, a szépséget, Ha nem .
így lett volna, miért is küzdött volna
az igazáért, míért is alkotott volna itt.
közöttünk. Szolgální akart ~ haláláig.

ÖRIZNI A TŰZET

- Hogyan lehetne őt megtartani ma
.gunknak?

- Nemrég megnéztem a Bányász mo
zíban az Oldás és kőtést, Zolinak egy
korai filmjét. Nem éreztem át. Mintha
nem is ő volna. Furcsa volt, idegennek
tant. Valaki az ő maszkjában. Akkor
értettem meg a feladatot: élővé kell
tenni, visszahozni a földre, hogy velünk
maradjon, de ne múzeumí tárgyként,
hanem mint eleven fa, moz.gó árny, for
rásozó szó. Nincs még egy színész, aki
ilyen gazdag archív anyagót hagyott
volna maga után. A rádiósok szerint
nincs: annyi pénzem, amennyiért átját
szattathatnám hangtekercselt. Számos tv
felvétele, sok filmje, nyilatkozata, tete
mes levelezése van. Három könyve: a
Ködszurkáló, a versmondásról írt jegy
zetei és: a Ba.gó story, amit a Vigiliából
ismer a közönsóg, az eddig kialakult
Latinovits-képet gazdagíthatja, egyénisé
gének valóságos értékeit der ü.hetí föl
azok számára is, akik félreértik vagy
félremagyarázzák őt. Mert semmiképp
sem egészséges, ha a legenda sokkal iga
zabbá válik, mint a valóság. Nem en
gedhetjük, hogy a körülötte keringő

rnendernondák eltorzítsák az alakiát, mű
vészetét. Az az érzésem, hogy az ó leg
eredetibb vonásait, egyéni stílusát, mű

vészí útkeresését, kvalitásait igazából
nem is ismeri az átlag-publikum. Sze-

mében "botninyhős", különc figura, bor
sos pletykák anyaga ma is. A hiteles
Latínovíts Zoltán, a forradalmi tüzű,

közéleti töltésű színházt embert, az egy
szeri csodát még fel kell éleszteni, be
kell mutatni a mának is, az utókornak
is. Sajnos, így is sok minden feledésbe
megy, már nem rekonstruálható ...

- Veszprémre gondol? Gorkij Kispol
gárokjának rendezésére, vagy Miller
szemüveges, esetlen, mélysége~el1 szán
rávaló űgynőkére, mellyel Timár' József
ragyogó alakításával mél'kőzőtt?

- Ezekre is. De főként Németh
László Győzelemére. Olyan volt, mínt
a Krisztus-várás. A színház barkákkal,
virágfüzérekkel feldíszítve; Korníss
György nagyméretű vásznat festett a
társalgóba: mintha a színészek, Ham
let hívására, befutnának a helsingöri
vár udvarára ; a hatalmas, szecessziós
ablakok szádatüggönyökkel borítva. A
műhelyben összeállított X-lábú aszta
lok mellett, lócákon ültek a színészek.
Készültek az ünnepre. Az asztalon bor,
kupák, a fatányérokon szalonna, friss,
fehér kenyér. A mcsékben látni ek
kora változást. Órák hosszat folyt a
megbeszélés, a meditáció arról, mit je
lent ez a darab, kik ezek az emberek,
akik .megelevenednek, a nézőnek meny
nyi köze van hozzájuk, hogyan lehet
ezt az előadást a tisztulás estjévé avat
ni . .. A szeretet fényeit villantsuk föl,
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hogy a szívek 'egymásra találjanak.
Várták a feltámadást... Az örömét, a'
[óságét, Isten színrelépését. Spirrtuálís
légkör volt.rCsodálatos napfürdő, szép
ség-tus egyetértésben. De a folytatás ...
Zoltán bízott míndenkíben. De félt is,
nehogy rossz híre keljen vállalkozásá
nak, amit amúgy is árgus szemmel
kísért a féltékenység, a törpe-tehetség,
az irigy indulat. Vigyázzunk hát egy
másra ... Nem így -történt ...

- Nem a múvészetét, emberi maga
tartását kifogásolták ...

- És egy Csortosnak ? Egy Somlay
nak? Azt elvíseltük?

- Déryné naplóját folytatták. Já
szai Mari, Péchy Blanka és Ignácz
Rózsa után lI'lezei Mária az 50-cs évek
magyar színházáról és színészéletéről a
"Bujdosó lány"-ban számol be, a 60
as évekről Latinovits Zoltán a "Köcr
szurkáló"-ban.

- Az ő neve, törekvései fémjelez
tek és 'összefogtak egy nemzedéket, egy
célt, egy magatartást jelöltek. Ö volt
a krístályosodásí pont. Ki az, aki most
egymagában ezt képviselni tudná? Aki
körül megsűr'űsödik a levegő, akinek
ilyen gerince és ilyen szíve van a
mondandójához?

MORALIS VALSAG?

Világ.szerte divatos manapság szín
házi válságról beszélni. Miben látja
ennek okát?
~ Úgy érzem, nem tipikusan szín

házi válságról. hanem inkább morálís
válságról beszélhetünk. Mível a szín
ház közvetlen koritaktust tart a közön
séggel, az eleven ember, az élő szó
művészí köntösben jelenik meg. a test
közelben lélegző közönség előtt. Talán
nem is elsősorban a színházzal, hanem
etikai problémákkal kellene számot vet
ni. A színész míndenütt a világon be
viszi a szfnpadra, amit kint, az utcán
tapasztal. Estéről estére tükröz valamit
abból, amit a közönség, a társadalom
érez ...

- Nincs ez, összefüggésben egyfajta
nihilizmussal, pózoló mindent-tagadás
sal, egy kiterjedten érvényesülő anya
gias felfogással?

- Nem lehet pénzzel megváltani az
embereket. Ahogyan ma elmegyünk
egymás mellett... Amilyen közörnbö
sen tudjuk néha nézni mások vergődé

sét, amilyen irigykedve romboljuk le
mások teljesítményét, ahogy megkérdő

jelezzük egymás tisztességét, ahogy
lassan leszokunk az önzetlenségről, az
áldozathoeatalról, amilyen üresen tu
dunk élni... Ilyen légkörben, ilyen
közérzet mellett éppen az emberköz-
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pontú, szecialista gondolat kap sebet, a
progresszió hátrál meg ...

Ismeri Nyína vallomását Csehov Si
rályából? "Tudd hordani a keresztedet,
és higgy. Én hiszek, és nem is fáj any
nyira. És amikor az elhivatottságomra
gondolok, már nem is félek az élettől."

- Nem lesz könnyű nélkUle ...
- Látja, itt a misszáléja... Zoltán

nagyon ragaszkodott hozzá. Kérte, hogy
a kórházba is küldjük be neki. Ezt 01
vasgatta, ezt imádkozta. A Szunvogh
Xavérét.

Június: 4-én ez áll benne:

Az igaz, haljon meg bár idő ellltt, nyu
galomban leszen, mert a tisztes aggkort
nem a hosszú élet adja, és nem az évek
száma méri; enenkezöteg ; az ember bölcses
sége az igazi lisz haj, s a szeplőtelen élet
az igazi aggkor. Most kedvessé lett Isten
előtt, szeretetet talált, s ő elvitte, mert
bűnösök között töltötte életét; elragadta,
hogya gonoszság meg ne rontsa elméjét,
s az átnokság' meg ne tévessze lelkét; mert
a bohóság igézete homályba helyezi a jót,
s a csapongó szenvedély megrontja az ár
tatlan szívet, Mivel hamar tökéletessé lett,
hosszú időt töltött be. Mert lelke kedves
volt Isten ellltt, sietve kiragadta öt a go
noszság közepéből.

Ez áll benne. A Bölcsesség Köny
véből.

HEGYI B2LA



A két emmauszi tanítványban derengeni kezdett valami, amikor az Ide
gen a vastag asztallapon a kenyér után nyúlt. Nézték ét kezefejét. a csuk
lóját, a vállát, árnyékolt szakállát s homlokát cl lenből való csuklya alatt.
Hirtelen hasította ketté bennük a fölismerés az elmúlt napok tépelődését.

S már ugrottak is föl ültükből. Szó nem jött az ajkukra, az öröm és a ma
gába ejtő megdöbbenés ezen a fokon még lázasan keveredik,' s nem lát
tak mást, csak azt a két darab puha kenyeret a fatálon, hogy az Idegen
elhúzódik ölelésre emelt karjuk elől, föláll, és eltűnik az éppen befelé to
longó utasok között.

Vad futás következett. De sehol semmi nyoma. Hadaró beszédjükben a
szerelern lángjai hajladoztak, tüdejük kapkodta a levegőt, ahogy fürgén igye
keztek hazafelé a társakhoz. Ök is látták az Urat. S aztán a fölfoghatat
lan, tehát makacs öröm bennük, melybe mégis belefúrja magát a kétkedés
s meg-meglegyinti a szorongás, amikor velük volt s amikor utoljára volt
velük. Ott ment elől, az útszéli bokrok ágait félrehajtotta, azok meg visz
szalengtek a háta mögé, A levelek között fölvillant különös, sápadt arca,
<~ hátul gyaloglókhoz elhallátszott egy-egy szava; Ö lenne az?.. A gyü
mölcsökkel megrakott fa az őszi verőfényben ugyanaz a fa, amely lefosz
tottan áll a jeges holdsütésben, mégis emez rendít meg. Ez titokzatosabb,
mert szegényebb. Hatalmas az éj, de ez a fa, ahogy kinyúlik az éjből, ha
talmasabb. Az gazdagabb, de kopáran ez a szent. Ott megy elől. Csaku
gyan meghalt? Ott hullámzik a válla a tanítványok válla fölött. Igen, meg
halt, egészen, gyötrődve, utolsót sóhajtva halt meg, a halál rajta is elvé
gezte mészáros munkáját. De mínt egy merev mozgású ütő-gépnek, csak
egyetlen, iszonyú erejű csapása van, azután már nincs semmi hatalma.
lsten törvényével szemben a halál tehetetlen.

Most Jézus megállt, megáldotta őket és elhalványodott. Visszahátrált
él megoldhatatlanból a megoldásba, a sokfajta itt-ből az egy mindenütt-be
lépett. A tanitványok leborultak és imádták őt, mert nagy megértés hatolt
beléjük. Nem tehettek .mást, le kellett borulniuk és imádniuk kellett Uru
kat. Emlékeztek utolsó pillantására es szavára: "Rátok árasztom Atyám
igéretét". Azután föltápászkodtak, kicsit még remegtek a fölindulástól és
cl búcsú szomorúságától, de más emberként emelkedtek föl, mint ami
lyenként leborultak: a val,óság költözött beléjük. Nyomás nehezedett rájuk,
arra meg öröm, ami jött, nem pedig előidézték. ami átjárta őket, nem föl
izgatta. "Nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe."

Ez az öröm, hogy ne riasszon el, szellőmozgásból lassan nő orkánná
az emberi szív városában s eláraszt, átfog, föltüzesít, nógat, józan érvelővé,

szelíd gyógyítóvá, állhatatos tanúvá rteszi az apostolokat. Erő eZilZ öröm.
Isten ereje. Maga a Szentlélek. Aki megsúg, fölráz, serkent, kivéd, elterel,
előkészít, megéreztet, mozgósít, Csöndes éberség, alapos tudás, éles szellem.
Nem zord vagy taktikus tapasztalat, amely már rég kiísmerte a világ két
órtelműségét, hanem öröm. Nem rokonszenv, mely hahotázva is az érdekeire
sandít, hanem öröm, amelynek még a mcsoly sem követelménye. Mindig
jelen Vian, komolyan, higgadtan, biztatóan. Nem széles diplomáciai gesztus.
nem vezérkedő kedélyesség, hanem öröm, mely hallgatag, mint a tenger
felszín, egyértelmű, mint a matematika és sűrűn szőtt, mint a költészet.
Öröm. Az evangélium minden eseményének velejárója. Az elárultatásnak is,
csak ilyenkor végtelenűl szomorúnak látszik. A megfeszíttetésnek is, csak
ilyenkor vér freccsen ki belőle a fájdalomtól. A gonosztettnek is, de ilyenkor
megbocsátás a neve. Öröm, mely már volt, mielőtt Szentlélekként tűzför-
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getegevel bemutatkozott volna. Ott kerülgette a templomot, amelyben Jézus
tanított. Az- ő tenyerében malengette az egyház vétőmagvát. Ott volt az
agg -Simeon szájában, mint aranypénz a halálra szántnak nyelvén. Itt van
ma is, az emberi szívben, az emberi száj szögletein. Öröm, ez a körülírott
lét, ez az imádsághoz kiterjesztett kar, a halott arcon megfagyott sárgaság,
mert gyökerei mélyre húzódtak a vak emberi szemek elől. Ö a remény is,
az emberi reménytelenség kígyóbőréből kikelő öröm, mely ugyan törékeny,
zsenge, megvíselt, de örök élete van. És ő a tettvágy is, mely főlássa a
földet, erdőt lát meg egy szál csemetében, elővonja az érceket, fölépíti a

-házat, megírja a könyveket. Öröm, mely fölemeli a beteget a műtőasztalról

és vért ad neki. Virággal övezi az oltáriszen tséget és a haldoklók verej
tékes arcát. Elkomorul a. közeledő veszélyre, belelát a kozmoszba és meg
követeli a tisztességet az élőktől és utódaiktól. A Szentlélek öröme meg
lobogtatja a szellemet, a liturgikus gyertyák lángját és az utolsó, nagy
tüzet, amelybe hullani kezd majd a világ. Minden jóság névtelen hajtóereje,
s mivel az Atya megígérte, kifogyhatatlan.

PARANCS JÁNOS VERSEI

,4 homályos víz/enéhen

Visszahúzódtak
a csönd határai,
odakint órák óta
szaktui a hó,
de a medencében
csak az üres locsogás,
a mosogatólé
árad és apad,
rohan az egyik parttól
a másik pm·tig,
ahogyan ide-oda
rángat ja a hold,
ott élele én, barátaim,

a homályos vizfenéken,
kagylók, remeterálcok,
hínárok kiizt, a mély iszapban,
hallgatagon .és álmodozva,
indulásra készen,
hogy váratlanul
a vad 1)ihar ne érjen,
ha elérkezik az idő, és
meglódul e lomha alvilág is,
hogy szétáradjon és tanúskodjék
a céltalan vergődésről,

a szégyenről,

s az örökös megaláztatásról.

Az alkony k.áprá:zatai

Még minden mozdulatlan, béna,
de a vonulás már megkezdődött.

Az ezüstös félhomályban
puha öblök és horgas km'mok.
Rovartestű, hosszú póznák,
baltafejű szörnyek úsznak,
siklanak a föld felett
másfél méternyire.
Mint a gyíkok, a vízipókok,
cikázva csapódnak jobbra-balra.
Keringenek és örvénylenek,
zizegve gomolyognak.
A sötétben szikrázik kőszeműk.
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SZŰLOFÖLD, GYERMEKKOR,ROSTARÉT

Emlékek a régi faluból
Itta DANCS JÚZSEF

A SZÜLÖFALU, ahol járni és gondolkodni kezdtem, ezernyi emlékkel, 'mil
Hónál is több apró ajándékkal halmozott el, amelynek valódi értékét csak most,
hatvanöt évesen tudom igazán becsülni. A szülőháztól a hétríókos íróasztalíg,
ahol ezeket a sorokat írom, hosszú volt az út. E hosszú útból talán a legszebb,
szakasz, az Acson eltöltött húsz és egynéhány esztendő volt a legnehezebb,
"leg"-ekben leggazdagabb ... Papírra vetek belőle néhány emléket.

KÖZÖS KÚT ÉPOL. Azt hiszem, 1913-ban született az elhatározás, hogy á
Jegesi út és a Péró találkozásánál levő öreg kutat, míután a víz elszökött be
lőle, kímélyítík, Vagy húsz család vett részt a munkában, közöttük apámélc is.
Az első teendő az volt, hogyafogattai rendelkező "kúttársak" követ hordtak
a Bum-bum kút felett húzódó római őrhely romjaiból. Ezt követően elkészült
a vörösfenyőből hatszögletűre . ácsolt alsó rovatag, majd pedig hozzáláttak az
öt-hat méter átmérőjű gödör kiásásához.

Osz volt (ilyenkor alacsony a vízállás), és én a többi hasonló korú gye:
rekkel ott lábatlankodtam a kútásók között. Ott 'figyeltem meg először, hogy
ennek a munkának is megvan a parancsnoka, az ezermester Hegedús Péter
személyében, aki a .gyepsoron lakott.

A kútásók addig mélyítették a gödröt, míg a víz fel nem fakadt. Akkor
Hegedús Péter hozzáfogott az alsó rovatag süllyesztéséhez, de. csak jó egy méter
átmérőjű gödröt ásott, melyben lassan eltűnt a vörösfenyőből barkácsolt alsó
róvatag. Ezt az erős ácsolatot már derékig érő vízben, folytonos vízmerés köze
pett helyezte el Hegedús Péter. Azután kezdődött a falazás, amelyet az alsó rova-:
tágra alapozva, terméskőből rakott a kútásó. A falat mészhabarccsal ragasz
tották össze, és külső peremét alaposan bedöngölték földdel.

Külön munkát jelentett a kútágas, a kútgém és a sudárfa méretezése, De
ehhez is értett Hegedús Péter, aki olyan jól állította be a vízhúzó szerkezetet,
hogy a nyolc-tízévesek is könnyedén engedték le a sudárfát és húzták fel a
kallantyús vödröt a tíz-tizenkét rnéter mély közös kútból, ami jó fél évszázadig .
biztonságosan látta el ivóvízzel a környéket.

VíZIMALMOK, MOLNÁROK. A Concó-patakra építve, Dancsnagyapám el
beszélése szerínt, a XIX. század első felében még hét vízimalom őrölte a búzát
és rozsot, árpát és kukoricát. A hét közül en már csak kettőben őröltettem

a Regensburger malomban meg a Bodza malomban, Viszont két másik ma
lomromr-a emlékszem. Az egyiket Rosszmalomnak hívták, és ott állt, ahol az alsó
szőlőkriél a tehénlegelőre lép ki a Concó-patak, Gverekkoromban ide jártunk
kendert áztatni; akkor a malom cölöpei, falrészei még álltak.

A másik rom a Rostarét déli peremén volt, nem messze a vasúti hídtól.
ahol már csak a cölöpök [élezték, hogy itt is őröltek az ácsi molnárok. Hogy
hol volt a többi három? Ki tudja azt ma már ...

A dunai malmokról már több emlékem van. Az ácsi malomrévnél deszkából
összerótt magtár állt. s a parton molnár-Iadíkok sorakoztak. Én az 1920-as évek
ben négy vízimalmot láttam, de azt hallottam. hogy volt ott több ís, A négy
malom legalább nyolc gazdáé volt; ezek csak úgy versenyeztek az őröltetők

kegy eiért.
Volt a faluban szélmalom is, gazdálát Móricz Dánielnek hívták. Ez a fából,

deszkából ácsolt "vitorlás malom" a Völgy peremén állt; árpát, kukorícát da
rált még 1919-ben.

A várnőrlés szabályai szeririt mínden molnár egyformán vámolt, de nem
egYformán gazdagodott. Aki egy zsák megőrölt gabonát öt zsákban mért vissza,
az" legalább 4 ki"lóval csapta be az őröltetőt. Ilyen és ehhez hasonló ügyeslee
d:\.sek tucat jait alkalmazták a huncut molnárok, "hogy a jégzajlás idejére együtt
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legyen a komáromi révbe vontatás és a teleltetés díja. De tudok olyan eset
ről is, mikor ezt a kiadást is meg akarta spórolni az ácsi molnár, és a jég
zajlás összetörte a malmot.

TÉGLAÉGETÖK, ARANYMOSÖK. ft. várhegyi határrészen. ami a szélökbe
vezető úttól néhány kőhajításra van, egykor téglaégető működött. Ennek tő

szomszédságában volt az agyagbánya, ahonnét a tapasztáshoz szüksézes agyagot
hordták szekerekkel.

Az aranymosás hol divatba jött, hol feledésbe rnent. így van ez a mai na
pig. Az én legénykoromban kora tavasacol késő őszig ott sorakoztak él Duna
kavicsos partján a ferdére állított aranymosó padok, amelyekre előbb fövenyt
terítettek, aztán egy nyeles vödörrel addig merték rá a vizet, míg a homok le
sodródott, az arany pedig beleült a pad pusztójának érdes felületébe. Mcsott
'aranyat akkortájban Szakolczai, Rosta Gyula és még jó néhányan, de valameny
nyien szegény emberek maradtak. Mert, ahogy a szólás mondja : "Sokat fárad
a vadász, ritkán száraz a halász, rongyos az aranyász".

A KENYÉRSüTÉS afféle hetenkint ismétlődő ünnepnek számított, melvet
lángosevéssel kezdtünk, cipótöréssel folytattunk és a kuckóban melegedéssel fe
jeztünk be. Anyám a sütés előtti este kovászolt; a dagasztóteknő ott trónolt
a. szoba kőzepén, ahol a két dagasztószék hat lába terpeszkedett. Én játékos
kedvemben egyszer kirúgtam az egyik széklábat. Lett is belőle nagy felfordu
lás! Szeréncsére apám jó kedvében volt. bezavart a kuckóba és magára vállal
ta anyám előtt a teknőborítást. Csak másnap vallotta meg lángos-zsírozás köz-o
ben, hogy én voltam a vétkes.

A kenyérsütés rnenetrendje a tüzelő bekészítésével, szalmahúzással. a szá
raz kukorícaszár kiválogatásával, férfiak dolgával indult. A kemence fűtését

anyám sose bízta másra, pontosan tudta, mennyire kell a kemence kőpadló

ját hevíteni, hogy kerek két óra alatt ropogós barnára süliön a hat kenyér:
a család heti szükségletc, A cipó ráadás volt, amit egyórai sütés után már
megtörtünk. Nagyon kapós csemegeként került asztalra a kenyérsütés első fogá
saként a lángos, A harminc-negyven centiméter átmérőjű, zsírral, fokhagyma
val, sóval ízesített tésztát anyám míndig próbasütés eimén vetette a kemen
cébe és nyolc egyenlő darabra törve adta kézbe. Egyforma darab járt nagy
apámnak s nekem, a legifiabbnak . .. mindenkinek. Azaz járt volna. hiszen
a lánzosevésre gyakran vetődött a házhoz hívatlan vendég. Ilyenkor édesanyám
a saiátjáról mondott le, azzal az indokolással. hogy ő már reggelizett. A kenyér
szegést mindig anyám végezte. A gyürkéjét nekem adta. a belét nagvanám
szerette. a jól átsült alsó héiát a bátyám alkudra ki magának. A határból
visszahozott madárlátta kenyérre nem volt jelentkező, azt a Sajó kutva fogyaszt
hatta el. Egy-egy karéj kenyér voJt az ebédpótlója apámnak. ha tél ideién ki
ment a szőlőbe bort fejteni. Szőlőházunkban míndíg volt dió, abból kíkerült
a kenyér mellé való, amire jól csúszott a bor.

Tanítóink a kenyér tiszteletére neveltek bennünket. A kenyérben apáink.
nagyapáink munkáíát tíszteltük, és még a legrosszabb gyerkőc sem mert arra
vetemední, hogy akár egy falat kenyeret eldobjon. Emlékszem, még azt az em
.bert is görbe szemmel nézték, aki a kóbor kutyának vetette a kenvérhaiat,
.,.A kóbor kutya éljen meg a maga fogtából" - mondogatták a kenyértisztelők.

'akik közé a mi családunk is tartozott. Csak Sajó kutyánk volt kivétel. annak
még tejbeáztatott kenyér is jutott, amikor megöregedett és már nem tudta meg
rágni a darabos ételt.

FAVAGÖK jártak ki az erdőbe; a rőzse feléért; a gyökérért dolgoztak az ura
ságnak, Volt idő, amiko, bátyám is az erdőben kapott téli foglalkozást. A ré
szelés, amit az uradalmi erdész intézett, némi ajándék ellenében jó eredmény
nyel zárult, mert nemcsak gallyat és gyökeret, hanem egy kocsiderék rönköt
is hozhattunk haza.

Az erdész ajándékozásának jómagam is tanúja voltam. Bátyámmal együtt
vittünk el lakására egy kotlót, amelyet már februárban tojásra ültethetett az
erdészné. Ennek ellenében annyi rönköt vittünk haza, hogy kikérült belőle

egy új lovaskocsi alapanyaga. Persze nemcsak mi, hanem valamennyi részes
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favágó ajándékozott. így ment az akkoriban. Most, több mint ötven esztendő

után ma talán furcsán hangzik, ami akkor természetes volt. Az uraságnak igy
is több maradt, mint amennyit a favágók egy-egy kotlós ellenében elhoz
hattak ...

BAJOK, VESZEDELMEK. Baromfipestis, sertésorbánc. mételykór és még vagy
fél tucat nyavalya söpört végig színte mínden esztendőben a falun, kiürítve az
olakat és elkeserítve az embereket. Az állatorvos ki se jött a hívásra, azt üzen
te vissza: miért nem oltatták be abaromfit, sertést. Igaza lehetett; de azt is
figyelembe kell venni, hogy az oltóanyag méregdrága volt: egy süldő ára is ke
vés volt hozzá, hogy négy hízó védőoltását fedezze belőle a család. Ha beütött
a dögvész, hogy legalább a veszett fejsze nyelét mentsék, az asszonyok szap
pant főztek a dögökből. Ilyenkor szinte mindennaposak lettek a lúgköves tra
gédiák; ezeknek gyakran voltak gyermekáldozatai. Anyám szintén értett a szap
panfőzéshez, de a lúgkövet ugyancsak elzárta előlunk. Ha jól emlékszem, egy
szer azért küldte ki apámat a Kisföldre, hogy a lúgkő maradékot ott ássa el, ahol
a madár se jár.

A pusztulás ezernyi változata úgy tartotta félelemben a falut, hogy szinte
állandó rettegésben éltünk. Csodaszer, babona vajmi keveset használt a dög
vész ellen, mégis divatos dolgok voltak. Amikor választási malacokat hoztunk
a házhoz, anyám a betelepítés előtt megfüstölte az ólat: akácfa parazsát ön
tötte le fokhagymás vízzel. A füstölest is, a fokhagymás vizet is fertőtlenítő

szerként tartották számon. De ezek a szertartásos babonák, sajnos, nem védték
meg a házunk táj át. Nagy volt a dögvész. Imádkozni a papok imádkoztak, hogy
"ments meg Uram a dögvésztől" és "védd meg állatainkat az elhullástól"; a
csodaszert megfelelő ellenszolgáltatás fejében ajavasasszonyok szállították. Ilyen
csodaszernek számított például az utcakeresztezésben felszedett lópatkó, melyet
az állatok itató vályújába raktak.

JAVASASSZONYOK, KURUZSLÓK sűrűn váltogatták módszereiket. Ami ta
valy nem vált be, ahelyett az idén olyan kuruzslást alkalmaztak, amelyik újnak
hatott. Fű, fa, virág, lyukas szakajtó. árok partjáról fölszedett cserép, folyóvíz
be szórt hamu, éjfélkor elrebegett varázsszavak fölváltva szerepeltek fegyver
tárukban. Persze nem minden ajtó nyílt ki előttük. Amelyik háznál egyszer
kíebrudalták őket, oda nem mentek vissza. De így is akadtak áldozatok bőven.

Még emlékszem gyermekkoromból az öreg Horváth Istvánnéra, akitől egy ci
gányasszony nagy summa pénzt csalt Iti azon a címen, hogy távol tartja házától
a rossz szellemeket. A javasasszony csendőrkézre került; bevallása szerínt öz
vegy Horváthné egy fejőstehén árát áldozta fel hiszékenységében. A "rossz szel
lem", a javasasszony pedig még azután is víssza-vísszajárt hozzá és ezt, arnazt
ígérgetett neki egy fazék paszuly vagy néhány tojás ellenében.

JÖVŰBELÁTÖK is akadtak, akik nem azért jósoltak, hogy könnyebben él
jenek vagy éppen meggazdagodjanak Az öreg Kun Istvánné, akit "paprikás
Kunné" néven emlegettek még a környező falvakban is, a Biblia verseit idézve
jósolt háborút, bő termést, szűk esztendőt, viharos nyarat vagy éppen szigorú
telet. Lehet, hogy volt valamiféle megérzése; lehet, hogy csak ráhíbázott: de
szinte minden esetben beváltak a [óslatai. A háború kezdetét, ahogy apámtól
hallottam, szinte napra megjósoltá. Aztán azt is, hogy az Osztrák-Magyar Mo
narchia úgy fog széthullani, mínt a fölrobbanó meteor, Meg is történt. A falu
ban akkoriban sokan lapozták föl a Jelenések Könyvét .és keredék ki a verse
ket, amelyekből Kunné a jóslatait mondta.

A KOLDUSOK sosem egyedül érkeztek. Kíséretükben voltak épkézláb nők,

férfiak, akik - mai kifejezéssel - a koldulással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat látták eL Míg a koldus az utcát végigjárva kéregetett, ők a kocs
mában várakoztak, legjobb esetben az utcasarkon. Aztán ha megtelt a tarisz
nya, kiűrítették és kijelőtték az új terepet, útba indították a "szegény nyo
morultat", akinek még a mondókáját is ők szövegezték.

Hogy honnan tudom mindezt? Egy bennfentes, egy világtalan koldus hűt

len élettársa dicsekedett el előttem egyszer a koldulásban alkalmazott mód-



szereiveI. Sőt - mondta - van K"Omáromban egy koldulásból meggazdagodott
sánta ember, aki jó pénzért ötleteket ad a kezdőknek, Ezt a sánta embert apám
egyik barátja is ismerte és "koldushercegként" emlegette.

ERDOT, MEZOT JARO EMBEREK: juhászok, vadorzók, halászok, ürgeöntö
cigányok, ilyen-olyan ürüggyel a faluból kifelé, a határba menekülők. Külön
kasztokban éltek, nem vettek tudomást a világról, de rájuk sem figyelt jó
formán senki.

Voltak juhász famíliák, ahol apáról fiúra szállt a birkaterelés. Ezek a ju
hászok a tavaszi olvadástól a hóesésig legeltettek. Nem volt saját földjük, dűlő

utakon, tarlókon, parlagföldeken jártatták [ószágaikat, A gyapjú meg a bir
kasajt hozta a pénzt.

A vadorzók is afféle megszállott emberek vol tak, akiket a törvény szígora
sem tudott elriasztani az erdőtől, a jogtalan puskázástól; Angyal Tóth József
például éveket töltött börtönben, mert a főszolgabíró elől kilőtte anagyvadat.
(Ráfogtak, hogy nem a vadra lőtt, hanem a közelben vadászó főszolgabíróra.)

Nagy orvvadász volt az én Nyéki Pista sógorom is, akillfaga fabrikálta pus
kával, tőlténnyel irtotta a mezei vadakat, főként a fácánokat.

A halászok a Duna és a Concó vizét szűrték több-kevesebb szerencsével.
Közben úgy éltek, mint a kivert kutyák, Hogy mi kárpotolta őket a sovány
fogásokért ? Talán az, hogy szabadon csatangoltak a vizek hátán, vagy talán
annak öröme, hogy nagy ritkán nagyobb hal került a hálójukba,

Az ürgeöntök köszörűs vándoriparosként, vagy éppen üstfoldozóként jártak
faluról falura és vették célba az ürgelyukakat. Ha jó fogás került terítékre,
jóllaktak, árnyékba húzódtak és fütyültek a világra. Talán tízesztendős lehet
tem, amikor közelebbről is megfígyel tem : az ürgeöntő cigányt ugyanaz a va
dászszenvedély hevíti, mint akár magát a Iőszclgabírót, aki estétől reggelig
ült a magaslesen. hogy a nagyvadat puskavégre fogja. Az ürgeöntök egy-egy
lyuknál ugyanolyan izgalommallesték, jön-e az ürge.

A CSOSZÖK között a szőlőpásztoroké volt a legmagasabb rang. Puskájuk
volt, bár a tolténnyel el kellett számolniuk: de nem estek a fejük lágyára: ki
lőtték kerületükből a nyulakat. de még az 6zeket is, aztán a nyúlra, őzre el
durrogtatott tőltényt így-ügy megszarezték, pótolták. A szőlőpásztorokat a hegy
bíró - rendszerint módos gazda - tartotta kordában. De amelyik pásztor a
hegybírának segített hordót rnosní, annak nem volt zabláta. Lövöldözhetett. elsza
laszthatta a tolvajt, számára mindig volt bocsánat. Az Alsószőlőben és a Ros
tarétben, ahol nekünk is volt szőlőnk, Péntek József "olt a hegybíró. A pász
tor Kollár István csak afféle tessék-lássék módon látta el tisztét, de a sző

Iősgazdáknak kellett eltartani őt. Évente kétszer-háromszor főzött neki anyám,
én pedig mint ételhordó vittem az elemózsiát, Ilyenkor néhány piros alma
vagy egy marék dió volt az ajándéka; ezt bizonyára ő maga is lopta ...

A MEZOORÖK is sok olyan szelgálatot láttak el, ami nem tartozott a szí
gerúan vett dolgukhoz. Ok tartották rendben a határkutakat. velük temettet
ték el a vadászok által kilőtt kutvákat, és az éi kötelességük volt jelenteni,
ha egy fát keresztbe döntött az úton a vihar, ha [árhatatlanná vált a dúló.
Tolvajt fogni, s azzal haragost szerezní ? Ez nem volt népszerű, nem is nagyon
törték magukat ebben a tekintetben. Mikor apám a kukoricásunkban tolvait
fogott és átadta az ügyet a bír-vnak, a csősz haragudott. hogy néhány cső

kukorlcáért mivégből csinálhat akkora lótást-futást egy kisgazda ...

ÁCS A SZŰLOFALUM. a nevelő dajkám, de még egy cucllsüvegre sem lel
ott a visszajáró. Még az üvegek formája és rendeltetése is megváltozott. Édes
anyám szögletes üvegeiből. melyeket nyaranként befőzött paradicsommal töl
tött meg és kukoricahánccsal kötött le, egy sem maradt a szülői haz padlásán.
A lomtárnak használt nadlásszögtetben, ahol a kopott lópatkótól a csizmahúzó
fáig. a motollától a lőcskarikáig mindent megtalálhattam egykor, ma példás
rendben mai lomok sorakoznak. Műanvagból készült kannák. Iólia-zsákok, sár
ellen használható gurnícsízmák, vlllanyra járó, de már lesántult eszközök,

Lehet. hogy ötven év múlva majd ezekért bújják a padlásokat a múltra
kívánesi kisdiákok?
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DOKUMENTUM
A SZOMBATHELYI ECiYHAZMECiYE JVBILEVMAHOZ

Jubilál a szombathelyi egyházmegye: fennállásának kétszáz éves évfordulóját
ünnepli idén. Erre a jubileumi évre elkészült a székesegyház kvlső, alapos, több
millió forintot kívánó restaurálása, megkezdődött a háborús években igen meg
rongálódott dóm belső kifestése, sok, költséges intézkedés történt a püspökvár
modernizálására és régi nagy értékeinek megmentésére; a szombathelyi hitok
tlltók közössége gyermekimakönyvet szerkesziett s az 15 OOO péld6nyban kerül
forgalomba. A főpásztor intézkedésére megújul és elmélyül Sabaria nagy szü
löttjének, Szent Mártonnak s a püspiJkség első, szent életű alapító püspökének,
Szily Jánosnak kultusza. Már a nagyböjti triduumokat, a papok szentbeszédeit
átszőtte a jubileum gondolata, a hít'ek kilencedet tartanak június 17-c előtt, mert
ezen a napon kelt VI. Pius pápának az egyházme01/ét felállitó oklevele.

Jól járt az egyházmegye, hogy első püspöke, Szily János olyan hatalmas
egyéniség volt: szép képzettségű, nagyvonalú, nagyot merő, tmádságban elmé
lyedő, jóságot, kegyességet árasztó, mégis szigorú, önzetlen és minden elkép
zelésen fölül tevékeny ember.

Székvárosa akkor még falunak sem lett volna számottevő, s ő már meg
álmodja Nagy Szombathelyt s ahhoz méri építményeit. Hogy miből telt, hogy
a szerény püspöki javadalomból hogyan tudott fölépülni grandiózus székesegy
ház, püspöki palota, szeminárium? KortáFsai előtt is rejtély volt. Hozzá még
több templomot építtetett saját költségén, harminchárom új lelkészséget szerve
zett, zenészeket hívott és számukra házat építtete'tt, jobbágyai szamára minta
szerű falut létesített, gimnázium, líceum, nyomda létesült székvárosában az ő

kezdeményezésére és segélyével. Vigyázott an'a, hogy minden szép legyen, ami
Isten dicsőségére épül, a legkiválóbb mŰt'észeket hívta meg, Maulbertsch, Hefele,
Dorffmeister, Prokopp működött közre, hogy minden elsőrangú, művészi legyen.

Ez a hitéből élő imádságos ember hajthatatlan volt a jozefinizmussal szem
ben. Nem volt hajlandó német nyelven írni fölterjesztéseit, megrovásban ré
szesült, a császár Bécs városából kitiltotta, de ez nem tántorított/], meg, esetleg
meghátráló püspöktársaiban is ő tartotta a lelket; papnövendéket nem küld a
jozefinista szellemű egyetemre, s megvannak még levelei, melyeket szorongó
szívvel irt a számukra káros korszellemtől féltett kispapokhoz.

A nagy püspök élénk levelezést folytatott unokaöccsével, volt iskolatársá
val, Kiss Sándor geresdi földbirtokossal, Pest megyei tisztviselóvel. A jubiláló
egyházmegyével együttérezve, s ennek jeiéül közlünk némi szemelvényt a kél
fé1'fiú levelezéséből. A helyesírást az olvasók kényelmére kissé modernizáltuk,
ízelítőnek hagytunk meg néhány eredeti formát, amely mégis az elmúlt kor
levegőjét hozza. Csalódnék azonban az olvasó, ha azt várná, hogv Szily püs
pök nagy lelke úgy fog kizengeni a sorokból, mint valami öregharangnak a hang
ja. A nagy főpap merész álmait, szorongató gondjait jobban szerette az oltár
Lakójá'l)al megtárgyalni; országot, egyházat érintő kérdéseket püspöktársaival be
szélt meg. Hogy unokaöccse leveleire híven válaszolt, azt inkább arra magyaráz
hatjuk, hogy nem vetette meg rokonait, akkor sem, ha azok gondolatai alantabb
jártak; viszont jól jöhetett a vidéken lakó főpapnak, ha információkat kap
hatott egy Pest centrumában élő megyei tisztviselőtől országos eseményekről,

amelyeknek szele a vidéket kevésbé érhette. Azt is megérthetjük, hogy ha egy
férfinak a porondon, az élet küzdőterén rendíthetetlenne!~ kell mu~atkoznia, mé
gis jólesik "neglizsében", főpapi ornátusát levetve szóhoz juttatni olykor meg
ldsértő csüggetegségéts igazolni mindnyájunk régi sejtését, hogy a nagy ember
sem életének minden .píllanatában nagy.

E levelezésnek szemel'lJényes közlése tehát nem annyira Szily püspök alak
ját akarja teljes ragyogásában bemutatni; inkább csak a történeti hátteret raj
zolja mögéje; a kor lelkét sok jellemző aprósággal fejezi ki s mindenekfölött
azt a tanulságot, hogy bármely korba állítva helyt kell állnunk s virulnunk
kell abban a talajban, amelybe vettettünk.

SZÉKELY LASZLÚ apá~lébános
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KISS. 1787. febr. 13. Itt nagy híre futamodott minap, hogy Nagyságod ka
lócsai érseknek denomináltatott volna... Mégis jobb ott maradni, mintsem ide
alá a szúnyogok közé és a szarvasmarha paradicsomába jönni.

KISS. 1787. ápr. 28. Nem úgy nevelik most a gyerekeket. mint régenten ben
nünket. Most nyelveket, táncot, rajzolást, muzsikát és tudja patvar még míre
n~rn kell a gyermekeket tanéttatní.

KISS. 1787. jún. 2. Bizony tökéletlen ember volt még az öreg Grásalkovíts is,
de még istentelenebbek a Latzkovitsok. Jun. 15. Tegnap itt ollyas hír történt,
hogy a Császár erre venné útját Bécs felé. De igaz-é? Még nem tudatik, mind
azonáltal beszéllik.

SZILY. 1787. okt. 20. Nem akarta őfelsége ezen hajókat a Dunán és Száván le
bocsátani, hogyatöröknek szemébe ne essenek. Mert némelyek azt mondják,
hogy ha háború lészen, legelőször Boszniába kell kezdeni, hogy ezt magunkévá
tévén annál bátorságosabban Serviába és Belgrád alá mehessünk és ellenséget
hátunk mögött ne hagyjunk. Erre a végre pedig a Száván szükségesek a ha
jók és a hidak. Míndazonáltad sokan azt tartják, hogy a háború elmúlik és még
a télen minden kérdések tollal elvégeztetnek... Öfelsége, a Császár a Feld
marschal Laselvál 17 huíus (e hó 17-én) - Bécsből megindult és Grácznak
menvén Fíuménél elkezdvén az egész Confírníumokaf maga akarja látni.

.KISS. 1787. okt. 21. Ezen a tájon vannak még nagy készületek a háborúra, míó
1;.1. már így fellázadott. az én házom szintén ollyan, mínt a pesti Híd, éjjel
nappal a sok katonaság a nyakamon. se éjjel, se nappal nincs nyugodalmam ...
Itt éjjel-nappal a sok nép szárazon és vízen letakarodile Az ágyúkat jobbára
szárazon viszik, ezer lónál is több vontatja csak az elmúlt héti transportüst
is Erdélybe. Holnap ismét más ágyúk transportussa rüg ide érkezni, az mégyan
Bánátusba, Itt is mind úgy beszéll a világ, hogy nem lenne török háború, mert
a burgust is hallyuk hátunk mögött mozogní ellenünk... l!:n sokszor beszélek
Zemlinbül való tisztekkel, azok azt mondják, hogy a török szép csendességben
vagyon. .. csak gabonát nem szabad tőlünk odavinni. Altaljárnak Belgrádbúl
Zemlinbe a török tisitek, a mieinkkel barátkoznak. Okt. 22. Hallom azétától fog
va igen megerősíttetett Belgrád [ancsárokkal és sok száz ágyúval, de valamint
nálunk, úgy a törököknél is nagy a szükség és az aligha békességre nem lép
teti a fejedelmeket... A mí népünknek mégis, amint beszéllik, csak jobban
volna élelme, de a törőknek semmije sincsen.

SZILY. 1788. jan. 5. Itten nagy híre vagyon, hogy őfölsége a királyi herceggel,
Ferenccel és némely generálisokkal az Artnádiához mégyen. - Jún. 26. Nem két
lem, hogy Pest vármegyében, valamint nálunk a feldes uraságokat sarkalják.
a gabonának őfölsége számára leendő eladására. Nálunk küszabatott az ára,
mellyen a felesleg valót künszeréttetünk odaadni. - P'ebr. 6. Megküldétett az
a parancsolat, hogy a földesurak felesleg való gabonájokat a hadi népnek tar
tására kínteleníttetnek odaadni, máskülönben fegyveres kézzel vétetik el tőlek.

Még illyetén parancsolat magyar hazánkban nem hallat.ott, mit lehet ennek
utána várni? - Febr. 16. úgy hallottam, hogy a háború a török ellen dekla
ráltatott a mí Udvarunknál ... Itten nálunk nem kevés katonák és rekruták le
mennek, gabona pedig és liszt míndennap szüntelen Varasdra hordatik. Nem
tudom, mit ád az Úristen, de én félek, hogy aratásig fölöttébb nagy szükség és
inség fog lenni.

KISS. 1788. márc. 19. Higgye el Nagyságod, rossz karakteru az kujon... A
Latzkovitsok Freimaurerek, ő is az. Azt már egy budai pap volt [ezsuítátul,
Füle nevezetútül hallottam, hogy a megholt gróf Nitzky, Széchén V. Praeses,
Benitzky Sámuel, B. Podmanítzky, Darvas, Haday, Tihany, Mitterbacher Pap,
Szily viceispán etc. azok. Ö bizonyosan tudja, mert már Ő, úgymond, megleste
őket, mikor a logiokbul kijöttek... Nincs az az ember, akivel összejövök 3
vagy 4-szer, hogy meg ne esmérjem, hogy freimeurer-e? - Apr. 15. Boldog
Isten, mire jutott a magyar világ! Katonák által jatt bé az a gonoszság, más
idegen nemzetektül országunkba, és ezután még több rossz fog eláradni orszá
gunkban általak.
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SZILY. 1788. ápr. 30. A háború eránt itten sok hírek vannak... Öfelségérül, a
Császárrul hírleltük, hogy beteges és kedvetlen volna. Azt is hallottam, hogy
a napokban, midőn... Pesten általmenne, a hét electorok vendégfogadójában
háromezer forintját . .. ellopták volna.

KISS. 1788. május 11. Itt is sok hírek vannak a háborúról. Némelyek úgy is
beszélik, hogy a moszkoviták békességre akarnának lépni a törökkel. Minap volt
nálam egy Compier (?), aki Petersburgból lement Öfelségéhez, attul hallottam,
hogy Moskoviában se pénz, se posztó, és se kenyér. Holnapután azok a török
foglyok, amelyeket mínap Öfelsége fogott meg Szabátsban, ide Pestre jönnének,
abban az épületben, arnellvet a mostani uralkodó Urunk kezdett építtetní. 
A Hét eledor vendégfogadóban nemcsak Generális Lílient, de még a f. erezher
czeg Ferencet is meglopták . .. Sok rossz ember fetreng Pest vmegyében, de
nem is csuda, mivel a Magístrátusok is illyenek voltak a nagyurakkal együtt.
- ,Július 17. Neográd megyében mínap az (Jj Criminális Sanetie szerínt öt vagy
hat"\tce bor lopásáért Géczi nevezetű nemes embert a királyi Tábla nemessé
gétül megfosztotta... a vmegye ... ezt nem akceptálta, sőt publikálni sem
engedte.

SZILY. 1788. aug. 2. Vas: vármegye a parasztok részérül százezer, a földes Urak
részérül hatvanezer mérő gabonát ígért. Szala Vmegye a parasztok részérül
semmitsem ígért ... Nem tudom, mit fog Ö Felsége felelni és cselekedni Pest
és egyéb megyék fontos repraesentatíójára, kiváltképen Szabolcs és Bihar várme
gyék negatíva propositíójára, - Aug. 13. Itten már szedik a Rckrutákot, sok
legények az erdőkben laknak és hol lehet, bujkálódnak. Csak tegnap este ér
keztem meg Örségből és a németújvári districtusból.

KISS. 1788. okt. 15. Minap mi már ezen a tájon csaknem futni akartunk a tö
rök elől, a bánátiak és az Arad vármegyeiek már mínd itt jártak, ki ide, ki
Posonba hordozóskodott. Sokan itt fogadtak már quártélyt és most is itt van
nak, holott hála légyen az Istennek, már szűník a rossz hír, a török vissza
nyomul, de még Bánátusban vagyon. Bánátusban a török nagy kárt tett, az
odavaló oláhság szintén annyit ... · több kárt tett százhatvanezer frt. ára kárnál
csak Őfelségének, hát a szegény lakosoknak sokezerszer többet. Azt is beszéllik,
hogy Őfelsége parancsolatából már igen sokat fel is akasztottak volna. A ga
bonának az ára és a kukoricának is egykevéssé száll, sok százezeret hozott Ofel
sége a Dunán onnan felülről mindenféle gabonát és eleséget. - Dec. 7. Ezelőtt
valami 12 nappal ide 600 török foglyokat hoztak... Győrré vitettek az egész
ségesek, valami 120 itt maradott az infirmáriában. Ismét valami 1200 török
várattatik ide... Azt mondják, hogy a törökök durvák, ostobák és tudatlanok. Nem
igaz. Megvizsgáltam őket jól és tapasztaltam. hogy gravis, nagy ambítíójú és
nagybátorságú emberek. Ezek, akiket most nemrégiben vittek el Győrré, mind
bosnyákek voltak és törökül keveset tudtak... Itt ism~ oly hír futamodott,
hogy a Császár ismét a Kispapokat a Dioecesanus Püspököknek vissza fogja
adni, és az Universitást Posorrba transferálván a Bétsivel Posonba fogja uníálni.
Nov. 19. A Császár múlt hónapban szerencsésen és jó egészségben Pestre ér
kezett, szomszédságomban a 7 Eleetorhoz szállott és egész csütörtökig ott mu
latott, csütörtökön délután általment Budára a Fortunához és a jövő hétfőig

ott fog mulatni... Mondiák, hogy a Pesti ellenemben lévő Cávés lett volna
a Császárnál és a pesti Piaristáknak a piacon lévő Collégiurnát templommal és
iskolákkal együtt 12 esztendeig minden contríbutío nélkül neki adta volna olyan
Conditio alatt, hogy oda Theátrumot, Caffint köteles legyen építeni. A Piaris
ták ellenben a magok épülettyük helyett a Serviták klastromiokat fogják meg
nyerni. Öfelsége azt mondta volna Gróf Zíchynelc: hallja, hogy a magyárok
inkább lennének a török birodalma alatt, mínt az övéíe alatt, ha tetszik nekik,
most könnyen módot találhatnak benne. - A császár a katonák ínfirmárláíá
ban volt, azután az új épületében az Engliséhe Apátzáknál. Vmegye házánál
és az Invalidába.

SZILY. 1788. dec. 20. Úgy látszik, hogy naprul napra rosszabbul lesz dolgunk
és mind Relígíónk, mind Hazánk el fog veszni. A békességrül itt is nagy hír
futamodott, de, amint Bécsbül írják, nehezen lesz abból vailami.. . Midőn
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5. huíus (e hó 5-én) délután 1 órákkor Öfelsége Bécsbe érkezett volna, egy
lélek sem kiáltott vivát, holott, amint maga mondta Őfelsége, magyar Or
szágban míndenütt, amerre jött, kis falukban is nagy kiáltással és örömmel ac
cipiálták ... Nem lesz csuda, ha Pesten is a Piaristák templomábul vagy Co
média vagy Kávé házot csinálnak. De bizonyosak legyenek, hogy akár előbb,

akár utóbb Isten bosszút fog rajtok állni... Ittenis mindennap elkezdik a ga
bonakérést, Úgy mondják, hogy harmadrészit megfizetik, a többírül oblígatíót
és interest adnak 4 pro Centum. De azt gondolom, hogy talán egész fizetség
elmarad. Énreám Zarkaházával együtt ezer mérőt vetettek.

SZILY. 1789. jan. 31. Ittenis ugyan patisbul és más heves nyavalábul 'az em
berek halnak, de mégis nem olyan nagyon, mint Pesten és Budán. A török
háború közönségesen pestist hozott azelőtt hazánkban, adja Isten. hogy mos
tani alkalmatossággal teljességgel elmaradjon. - Május 20. A mi Felséges Csá
szárunknak egészsége és gyógyulása fölöttébb kétséges, Az elmúlt héten ismét
oly. rosszul lett, hogy provideáltatott a szentségekkel, és oly nagy inflammatiója
volt a belső részében, hogy azon nem másképen öszve való klíszérezéssel lehe
tett segétení. Ármádiáink a sok betegségek által igen elfogytak, és most is fogy
nak. Azonkívül az eledelük kiváltképpen Horvátországban igen szűken vagyon.

KISS. 1789. máj. 13. Úgy hallom, hogy a moskoviták a törököt minap igen meg
verték. Azt is beszélték, hogy a Császár ismét rosszul van.

SZILY. 1789. jún. 1. A háborúról sokat nem hallunk, hanem csak készü1eteket,
melyek annál lassabban mennek, mivel a zabnak. szénának és gabonának ad
minístratíója fojtottan mégyen... A Gróf Hadikról hallom hegyfüllel. hogy be
teges volna és a vízi betegség kerülgetné, Felséges urunk Laxenburgban tar
tózkodik és majd jobban, majd rosszabbul vagyon. De csak közönségesen mond
ják, hogy sokáig nem fog élni. A Leopold Florentinus herceget is Bécsbe
rendelték.

KISS. 1789. jún. 17. Halljuk, hogy Öfelsége már in ultimís clrcumstantíis est,
némellyek azt is akarjuk állétaní, hogy már meg holt volna. - Júl. 21. Hallom,
hogy Gradískát Loudon megvette. a törökök kiszöktek belőle. Itt az a hír va
gyon hogy Loudon őexcellenciája az egész Corpusszaval Zemlin alá már
l\tlardcheban volna. Úgy beszéllik, hogy Belgrádet szándéköznánk az ·idén meg
venni. - Dec. 25. Báró Loudon őexc. vasárnap itt Pesten keresztülmenvén a
Várban hált. Kískunságíak és Pest városiak díszesen kirukkoltak és minden
tiszteletet megtettek neki. Valami négyesztendős török leánykát hozott magával
Belgrádbúl és fölviszi Bétsbe... Itt azt beszélik, hogy Bécsben a Kaunitz her
czeg asztalánál mindennap mindenféle vármegyékbúl Bécsben muiatozó vagy
járó magyárok ebédelnek, és talán esmég a deák vagy annak helyébe a ma
gyar nyelv visszaállíttatnék. 1790. márc. 16. Engem ma egy Méltóság megszó
létott, ha igaz-e? hogy Nagyságod egy luterános orátóriumot bé petséltetett
volna. .. Azt feleltem, hogy az csak költemény, amelyre azt mondotta az az
uraság, hogy kérjem Nagyságodat, ne tegyen most valami ollyast, mert azzal
mint a Clerusnak, mínt az Országnak sokat árthatna, annyira, hogy sohasem
reparálhatnánk sebeinket.... Az Udvarnál voltam, tudja Nagyságod, láttam s
tapasztaltam. hogy míndig az volt a Hazánk szerencsétlensége, hogy a Clerus
persequálta az akatholikusokat, azért azután nem volt eggyesség közöttünk,
míndétíg egymás ellen törtünk: holott ha jól nézünk a dologban, az akatholi
kusok az egy religión kívül voltak míndétig főbb okai, hogy Hazánk törvényei
és jussaiban csak annyira is megmaradhattunk. Én tanácsot Nagyságodnak nem
adok, de ha úgy vagyon, alázatossan könyörgök, változtassa meg míndiárt, mert
szerencsétlenség következik... mert az akatholikusok az ő relíglonálís állapot
jukban fanatikusok. 1790. ápr. 20. '" azért is örvendek rajta, hogy sok gaz iri
gyei Nagodnak gyalázatos hazugságban maradtak... Itt Pesten és Budán már
olly drágaság vagyon, hogy az íppen nem is élet. A zsemle oly kicsiny, hogy
Szombathelyen egy krajcáron nagyobbat lehet venni. mint itt kettőn. - 1791.
ápr. 2.1. Sokakat Pesten az a reménység táplál, hogy a Felséges Palatinus ide
által Festen vagy Herczeg Grassalkóvles vagy pedig Gróf Károlyi házánál fog
telelní,
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SZILY. 1792. jan. 4. Azt halljuk, hogy a katonák ... kik szabadsággal hazamen
tek, vissza hívattatnak s még valami 30 OOO a franciák ellen akarnak indulni ...
Meg is érdemlik, mert ezek oly istentelen, kegyetlen népek, hogy minden isten
telenséget és igazságtalanságot elkövetnek és ha az uralkodók elejét nem ve
szik, egész Európát gonosz tanáttásukkal és példájukkal megvesztegetík.

KISS. 1792. jan. 14. A burgus Lukisini követ a töröktül ma ment itt által Bécs
be, valami négy nap mulatott itt, hogy a [égtül a Dunán állal nem mehetett,
- Aug. 18. Hallottam másoktul, hogy Nagyságod a francfurtumi Coronátión
Intmus Consiliáriusnak... publikáltatott. - Dec. 22. A Palatinus csak ezen 'a
múlt kedden jött által a Herczeg Grassalkovics házába. Soká nem szedték ki a
Dunábul a járóhidat, azért is a múlt héten virradóra a nagy jég és szél elhord
ta s tova vitte. Össze tudták-e ismét keresni, mái napig sem tudjuk.

Források: Szombathelyi püspöki levéltár, 1. sz. f. - Dr. Géfin Gyula: A szombathelyi
egyházmegye története, I. köt.

NAPLÓ

E~LF:KEZTETÖK

Jóllehet Kecskés Pál végrendeletként
is értelmezhető műve* oly kicsiny pél
dányszámban jelent meg a Szent Ist
ván Társulatnál, hogy az első napok
ban elfogyott, mégsem mehetűnk el
szó nélkül e kitűnő tudós posztumusz
műve mellett. Annál kevésbé tehetjük
ezt, mert ő maga egész életében rend
kívül szerény, visszahúzódó ember volt,
nagy tudása, igényessége azonban nem
zedékek lelkébe és emlékezetébe ivó
dott bele. Tőle nemcsak a filozófia tör
ténetét lehetett megtanulní, hanem a
tudományos gondolkoaásmód alapjait is,
azt a kötelező szerénységet és anyag
szerüséget. amely nélkül lehet ugyan
művelni a tudományokat, s lehet el
érni látványos sikereket, maradandó
eredményeket azonban aligha. Kecskés
Pál életművét pedig két vonatkozás
ban is maradandónak ítélhetjük: egy
részt nemzedékeket nevelt föl a Hit
tudományi Akadémián, másrészt mű

vek sokaságával tanított és tanít
ma is - gondolkodni az élet alapvető

dolgairól.
"Lélekben és igazságban" - ezt a

már-már közhelyszerű ~címet írta utol
só műve fölé. De lehet-e ennél többet
és nagyobbat mondani? Érdemes-e
egyáltalán ennél többre törni? Aki ezt
a szerény könyvet végigolvassa. arra
a meggyőződésre jut, hogy a léleknek
és a gondolkodásnak az az útja, me-

Iyet Kecskés Pál e könyvében meg
rajzol, kétségtelenül nem a látványos
sikereké, de valóban az igazsághoz ve
zet. Nem akart ő semmi rendkívülit
elmondani. Célja az volt, hogy a Má
sodik vatikáni zsinat után felhabzó krí
tikai hullámok között felmutassa az
évezredes értékeket, s alapos dogma
tikai és teológiai alapvetés után a
modern ember számára is értelmezze
és a mindennapokban is használható
vá tegye míndazt a nemes hagyományt,
melvet kereszténységnek nevezünk.
"Lelki kalauz"-nak nevezi művét. Ez
a vezérlő kalauz ·nem a misztika tá
jaira visz. hanem rendkívül racionáli
san és egyszeruen, a köznapi ember
számára is világosan rendezi monda
ni.v~lf,iát három eszme köré. Hogyan
tö1.thetiük fel lelkünket a mindenna
nokban ? Melvek azok az utak, ame
lvek-n l"'f!közelehh tutharunk Kri<ztllS,
hm? Mint gao:rlálkodhatunk a LplPK
atándékalval ? Eo:ek a könvv ahmkpr
dései. Ezek köré csonortosít[a ff'ite<te
t 6 <:eit és - tanácsait. Igaz. Ke"skés
Pál egyetlenegyszer sem mond]a köny
vében: ,.ezt tanácsolom", Nem olvas
hatunk művében tagadást, még kevés
bé tiltást. Jellemző rá a pozitiv érte
lemben való kifejtés, egyfajta prakti
cizmus, nem a szó rossz értelmében,
hanem segítségadásként. Szeretné, ha
jól tájékozódnánk értékeink között.

"Kecskés Pál: Lélekben és igazságban (Szent István Társulat, 1976)
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Ha nem múló divatoknak hódolnánk,
hanem alaposan megértenénk és a ma
gunkévá tennénk azokat az alapelve
ket, amelyek nélkül aligha beszélhe
tünk igazi keresztény életről. Mi sem
jellemzőbb magatartására, mínt Az
imádság című fejezet. Nem azt mond
ja, hogy próbáljuk követni a nagy
mísztíkusokat. Azt sem kívánja, hogy
legyünk szentek, A bencések ősi alap
elvének (Ora et labora!) szellemében
azt fejtegeti, hogy a mindennapi mun
ka fáradsága közben hogyan marad
hatunk meg imádkozó embernek. Tud
ja nagyon jól, hogy az életben ezerféle
akadályozó jelenség akad, szórakozott
ság, fáradtság, dekoncentráció, ami gá
tolja imánk hatékonyságát, Mégis imád
kozzunk! Esendőn, emberi módon, de
imádkozzunk! "Mindent az Úr nevé
ben tegyetek - idézi Pál apostolt -, s
adjatok hálát általa Istennek, az Atyá
nak!" Esettségünkben. az élettől tépá
zottan, nehézségek és problémák között
is ez az út vezet Krisztushoz. Nem vé
letlenül irányítja nyomatékosan a fi
gyelmet az imádkozó vámosra, aki bű

neinek súlya alatt roskadozva épp ezt
a bűnös állapotát viszi Isten elé. Ne,
azért imádkozzunk, hogy kapjunk, ha
nem hogy adjunk. Önmagunkat. Bű

nös, esendő voltunkat. Gyengeségünket
és a bűnnek való kíszolgáltatottságun
kat. Mert ha legigazibb önmagunkat
adjuk az imában, akkor ímadkozunk
őszintén és eredményesen.

Ahogy a filozófiában, a lelki életben
is híve Kecskés Pál az összeszedett
ségnek és a rendszerességnek. Nem lí
rikus alkat ő, aki a lét peremén, a
semmitől való rettegés állapotában
nyílik meg Istennek és a hiányból kö
vetkeztet a van-ra. A biztos tudás és
tudat örömével akar megajándékozní,
amikor rendkívül gyakorlatias módon
veszi számba az életnek azokat a hely
zeteit, amikor Istenhez fordulhatunk,
amikor Krisztust követhetjük. Több íz
ben is megflgyelhetjük, milyen ponto
san és aprólékos gonddal rendszerezi
a hagyományos ismereteket. Sosem
azért teszi ezt, hogy a kéreszténység ál
tal felhalmozott tudásanyag méreteít ér
zékeltesse, hanem nyilván azért, hogy

.rntndenkí .megtalálja magának azokat
a fogódzókat, amelyek rnentén elindul
hat. És abban a tudatban kell elindul-

nunk, hogy a végső cél biztosan Krisz
tus. Ez a pozitív tudomás, ez a biztos
tudassá párolt élmény adja Kecskés
Pál könyvének legnagyobb értékét.

Rendkívül fontos, ahogy a Lélekre
irányítja az érdeklődest (és e törekvé
se érdekes módon egybecseng Suenens
bíboroséval, aki reveláló erejű köny
vében, az Új Pünkösd?-ben ugyancsak
a Szeritlélek kegyelmeivel átjárt ke
resztény hétköznapokra irányítja a fi
gyelmet), Végtelen egyszerűséggel be
szél erről is. De amit mond - egy
életre is elegendő: "Földi életünkben
a kegyelem isieni ereje részesít Isten
életében a hozzá való hasonlóság mér
tékében. Az üdvözült lelkek pedig a
dicsöség fényében (lumen gloriae) emel
tetnek Isten látásának képességére. Al
tala lesz képes, értelmünk Isten köz
vetlen látására. ami akaratunkat is a
legteljesebb boldogsággal tölti el. Amint
az Atva és Fiú kölcsönös szeretete: a
Szentlélek, az isteni személyek közvet
len látása váltja ki lelkünk tökéletes
örömét és boldogságát."

Posztumusz könyv. De aki írta, ez
zel is, életműve által is beleépült a
Iolytonosságba, a magyar katolicizmus
történetébe.

A magyar liturgiatörténeti kutatások
forradalmi megújítása három nagy tu
dós érdeme: Kniewald Károlyé, Kühár
Fl6ttsé és Radó Polikárpé, Kniewald
Károly zágrábi professzor, elsősorban

a Pray-kódexszel kapcsolatos kutatásai
révén vált az újító mozgalom kiemel
kedő tagjává, ma is alapvető jelentő

ségű műve A Pray-k6dex tartalma, ko
ra és Jelentősége (1940). Kühár Flóris
elsősorban a XI. és XII. századi hazai
liturgia nyomait kutatta és mutatta fel
Mária-tiszteletünk a XI. és XII. szá
zad hazai liturgiájában (1930) című

művében, Radó Polikárp, századunk
egyik legnagyobb kutatója pedig szín
te elképesztő munkát végzett hazai kö
zépkorí liturgikus kódexek felkutatá
sával. Teljes művét Mezey László pro
fesszor segítségével rendezte sajtó alá
(1973-ban jelent meg az Akadémiai
Könyvkiadónál), egész életművének

gyűjteményes kiadása azonban ma is
időszerű feladata volna a magyar íro
dalomtörténetírásnak. Radó Polikárpra
emlékezve jelentette meg a Szent Ist
ván Társulat Szennay András szerkesz
tésében azt a tanulmánykötetétv", mely-

·'Régi és új a liturgia világából. Prof. Radó Polikárp OSB emlékének. szcrkeszteue:
Szennay András. (Szent István Társulat)
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ben a magyar és a külföldi tudomá
nyos kutatás kiváló szaktekintélyei
Cserháti Józseftől Norbert Höslíngerig
egy-egy jelentős liturgikus kérdés; kap
csán a zsinat utáni egyház múltból táp
lálkozó és a jövőbe nyíló karakterét
rajzolják meg.

Egy ilyen jellegű vállalkozás tudo
mányos értéke és jelentősége termé
szetesen sokkal nagyobb, semhogy egy
recenzió keretében akár csak érzékeltet
ni tudnánk. Csupán találomra hadd
hívjuk fel a figyelmet mégis néhány
olyan írásra, amely nemcsak tudomá
nyos ismeretanyaga miatt tarthat igényt
érdeklődésre és méltánylásra, hanem a
mindennapok egyszerű emberének is
sok értékes fogódzót adhat. Ilyen mínd
járt Joseph Gülden "Befejeződött vagy
csak megkezdődött a liturgikus meg
újulás?" című írása, amelynek legfon
tosabb mondanivalója szerínt a litur
giában is csak akkor beszélhetünk meg
újulásról. ha a külsőségek helyett a
lelki tartalom kérdése kerül előtérbe,

SCHUMANN: REQUIEM •

1852-ben tölti Robert Schumann utolsó
nagyjából zavartalan évét. Igaz, már
előbb is kínzó rémlátások gyötörték, s
amikor Düsseldorfba kinevezik zene
igazgatónak, csak földszintes házat mer
bérelni, fél, hogy egy zavart pillanatában
kiugrik az ablakon. 1851-ben hatalmas
mennyiségű munkát végez, a komponá
lásba menekül gyötrelmei előL. De a
következő év még egyszer felvillantja
reményét: Manfredját hatalmas síkerrel
mutatja be Liszt Weimarban, s Hollan
diába hívják hangversenyezni. Kétség
és remény között, rettegve, s a tova
tűnő reménységbe kapaszkodva fordul
figyelme az egyházi zene felé, és egymás
után írja meg Missa sacra-ját és Requi
em-jét, zenei végrendeleteit. "Requi
emet magának ír az ember" - mondo
gatta komponálás közben, s valóban
hattyúdalává vált ez az alkotás, ugyan
úgy, mint Mozarté a maga műve.

Utolsó éveiben megkülönböztetett ér
deklődéssel fordult az énekhang lehető-

"ha a közösség minden tagja megérti,
hogy ,ő is az egyház' (XII. Pius); hogy
nemcsak tárgya, hanem éppen alanya
a keresztény életnek és a gondoskodó
egyháznak". Hasonlóképpen égetően idő

szerű kérdéseket vet föl "Szentírás 
dogma - igehirdetés" című tanulmá
nyában Szennay András, aki az ige
hirdetés újraértékelésének elméleti alap
vetése mellett jó néhány nagyon fon
tos gyakorlati kérdés tárgyalásától sem
riad vissza. Teljesen igaza van, amikor
hangsúlyozza, hogy az igehirdetőnek el
sőrendű feladata, ha nem kötelessége,
hogy Isten szavát minél inkább élet
alakító gyakorlattá emelje. Ehhez pe
dig elsősorban nem a tudomány nyújt
segítséget, hanem - s ez hivő és pap
közös kötelme - .,HZ elmélkedő elmé
lyülés" és "a Biblia elmélyült olvasá
sa". Ugyanennek a témának más vo
natkozású, nem kevésbé hasznos kifej
tése található Csanád Béla "A liturgi
kus homilia kérdése a zsinaton" című

tanulmányában.
SIKl GEZA

ségei felé. Sőt, általában is: befelé fi
gyelt, a lélek hangjaira_ "Szoktassa
magát mindenekelőtt ahhoz írta
egyik levelében Carl Debroys -van
Bruyck zeneírónak , hogy zenéjét
függetlenül a zongorától., fejben gondol
ja ki. Csak ily módon nyílnak meg a
zene legbensőbb forrásai, és csak igy
szerezhet tiszta áttekintést szerzeményei
felett. . . .Legfontosabb, hogya muzsikus
belső hallását' fejlessze ki." S ugyancsak
1852-ből egy jellegzetes vallomása, mely
fényt derít érdeklődésére: "Legszíve
sebben énekkarok zengő hanqján fejez
ném ki, ami .. .szÍ1,emet betölti". Ez
a salaktalanul szárnyaló,' vallomásos
emberíhang áll a Requiem középpont
jában. Ez avatja a romantika egyik
legizgalmasabb termékévé ezt a meg
lehetősen méltatlanul mellőzött~meket.

A romantikus kor mohó érdeklődéssel

fordult a zenei múlt felé. Ekkor lobbant
fel Bach kultusza, mely szinte bevilágí
totta az egész korszak zenei ízlését. Szor
galmas és igyekvő tanulők bújták
Hiindel, Haydn és Mozart egyházzenei

·Robert Schumann: Requiem. Andor !l:Vla, Szókefalvy-Nagy Katalin, Barlay Zsuzsa, Bu
dai Lívia, Korondy György. Gregor József (ének), a Magyar Állami Hangversenyzenekar
és a Budapesti Kórus, vezényel: Forrai Mik Iös (SLPX 11809).
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alkotásainak partitúráit. A romantika
művészetszemléleténekamúgy i.~ jellem
zője az "örök", a "nagy" dolgok iránt
való érdeklődés, az emberfölöttinek szen
vedélyes kutatása, a prométheuszi ember
tisztelete. Schumann azonban nem egy
szerűen a kor ízléséhez alkalmazkodott,
hanem a maga legszemélyesebb vallomá
sát .okarta megírni, olyan meglepően

egyszerű, kristálytisztán .áttekinthető for
mában, me!y alapvetően új még lázban
fogant Genovévája mellett is. Ez az
egyszerűség, őszinteség, pátosz nélküli
póztalanság inkább a klasszicizmusra
utal vissza, annak letisztult világát idézi,
csak az énekhang lehetőségeinek kedv
telve történő akalmazása jelzi, hogy a
klasszikus korszak immár jóvátehetetle
nül a múlté, s új titánok jöttek, akik
nem ismernek korlátokat és határokat,
s wagneri szenvedéllyel igyekeznek ze
nébe foglalni az egész világegyetemet.

A schumanni Requiem elsősorban ab
ban különbözik a műfaj talán legklasz
szikusabb és legökonomikusabb darab
jától, Mozart művétől, hogy hiányzik

MOZART OPERAI

Minden mlIfaj, minden művészeti ág
történetének vannak kivételesen nagy
pillanatai. Az oratórium Bach és Hiindel
műveiben jutott a csúcsra, a szimf6nia
al;qhanem Beethovennél, a kamarazene
Schubertnél, s az opera egyik legna
gyobb korszaka kétségtelenül Mozart
remekeiben jött el. Az öt 'legnagyobb
Mozart-operát, a Szöktetést, a Figar6t,
a Don Juant, a Cosi fan tut tet és a
Varázsfuvolát elemzi könyvében Spike
Huqhes"", aki mintegy jejtpgetéseinek
berekesztéséül a következő rendkívüli
kifejező és igaz jellemzést írja: "Mózart
nagysága - miként Shákespeare-é is 
abban az erőben rejlik, amivel ránk
éppúgy hat. mint eleinkre, kik operáit
először látták, s ahogy ut6dainkra is
hatni fog, ha eljön az ideje: ez az erő

mindenekelőtt az emberi természet
egyedülállóan pontos megfigyelése s az
f-mber iráuti együttérzés. Ezért van,
hogy alakjai élő és szerető, nevető és
halandó lények - mint mi, mindany
nyian. Mint mi mindannyian? Nem
pontosan. Mert ők, alkotójukkal, Wolf-

belőle a heroikus gesztus. Az egész al
kotást a szomorúság és a gyász nyomasz
t6 légköre jellemzi, s a zeneköltő nem
keresi a kiutat, nem szökken a hétköz
napok fölé, hanem szemét a halálra
függesztve alázatosan vall a maga leg
rejtettebb érzéseiről és gondolatair6l. Ez,
az érzelmi alapállás természetesen kicsit
egyhangúvá teszi a művet, ugyanakkor
azonban megrendit könnyes alázata.
Ezeket az érzéseket mélyíti el a kitűnő

előadás, me ly elsősorban a karmester,
Forrai Miklós érdeme. KüZönösen a
k6rusrészek hangzanak fel imponál6
erővel és belső izzással, maga a zenei
folyamat teljessége itt-ott talán lehetne
plasztikusabb is. Kitűnően énekel a sz6
listák közül Andor Éo« és Grecor J6
zsei, lzléses és a mű hangulatához al
kalmazkodó a lemeztasak terve és kí
vitele (Bán6 Endre munkája) és többé
-kevésbé megfelelő a technikai kivitele
zés is, bár a lemez egyes részletei kissé
"kásásan" hangzanak. Szép és kifejező a
lemezen hallható másik Schumann-mű,

fl, Requiem für Mignon tolmácsolása.

gang Amadeus Mozarttal együtt: halha
tatlanok."

Ennek a halhatatlanságnak zenei ere
dőit elemzi e kitűnő könyv. Mert két
ségtelen: Mozart előtt i.~ alkotott ma
radand6 remekeket az opera, de egyetlen
korszak egyetlen szerzeménye sem épült
be ily szervesen a kultúra történetébe,
mint. éppen az övéi. A kutatás számára
épp az az izgalmas és soha egyértel
műen le nem zárható feladat, hogy
ennek okát a felszínre hozza. Hiszen
Haydn színpadján és Hiindel nagyméretű
történelmi operáiban is hús-vér alakok
mozogtak. Ki tagadhatná. hogy az opera
seria és az opera buffa sok-sok da
rabja között vannak remekművek. Mo
zart színpada azonban mégis más. Az
valóban minden kor számára mond vala
mit. Mert nem egyszeri problémákat
vet föl, s hősei nem korhoz lcötött hely
zetekben élik életüket, hanem egyete
mes emberi kérdések: szorításában ver
gődnek vagy komédiáznak akkor is,
ha életkeretüket - mint a Varázsfuvola
szabadkőműves jelképeit - messze túl
haladta már az idő. Meglehet. hogy
Tamino bukásának és felemelkedésének

**Spike Hughes : Mozart operakalauz (Zenem ükiadó, Orpheusz könyvek).
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közege érdektelen. De az áldozat, amit
hozni kész: örök. S hogy valóban azzá
lehetett a kollektív tudatban is, annak
a kivételes zenei formálás a magyará
zata. Ezért érezzük jogosnak Spike
Hughes eljárását, amikor rendkívüli
műgonddal elemzi az operák hangszere
léseinek azokat a rejtett finomságait,
melyek épp a hatás legfontosabb össze
tevői. Valóban rendkívüli lehetőség e
művet elolvasva új-ra megnézni vala
melyik nagy Mozart-operát, vagy 
és ez a zenehallgatási forma ma már
egészen te1'mészetes végighallgatni
valamelyik maradandó értékű lemezfel-

A FÉNYKÉP ESZTf:TIKUMA*

Nemrég még vitatták, lehet-e művé

szetnek tekinteni a fényképezést. Hi
szen csak másolja a látott valóságot, s
ha egy fénykép szép, szépségét elsősor

ban annak köszönheti, hogy valami
szép táj, tárgy vagy emberalak került
a fényképész leneséje elé. Persze a
téma kiválasztása, a szerenesés beállí
tás önmagában is személyes tett, s mű

vészet annak eldöntése is, mi "nő

meg", mi válik sokértelmű jelképpé,
ha lefényképezzük.

De ha szétnézünk ezen a kiállításon,
a képek figyelmes szemlélgetése köz
ben egész sereg olyan fölismerés tisz
tázódik bennünk, amelyek véglegesen
meggyőznek arról, hogy a fényképezést
lehet művészí fokon művelní, s hogy' a
jó fényképek az igazi műélvezetörö-

-rnével ajándékoznak meg. Ráeszmélünk
arra, mennyire nem igaz, hogy a fény
képezőgép csak azt rögzíti, amit úgyis
mindenki láthat, s hogy a fényképezés
nek legföljebb informatív vagy emlé
keket őrző szerepe lehet. Gondoljuk
csak meg, mennyire sietősek a környe
zetünkről alkotott észleléseínk! A gyer
mek tágranyílt szernmel megcsodál
egy-egy érdekes látványt, mi, felnőttek

néhány érzéki benyomás alapján egy
kettőre néven nevezzük a tárgyakat,
azonosít juk a körülöttünk fölbukkanó
személyeket, s többé már nem arra
figyelünk, amit látunk, hanem arra,
amit tudunk: ez fejfa, ez egy oszlop,
ez meg X, Y barátom. A fényképész

vételét. A szerző, előszavának bizony~

sága szerint, inkább a lemezhallgatókra
gondolt, amikor művét· írta. Ismerve az
amerikai zenei élet sajátosságait, ez
érthető. Szerencsére azonban a mi
operaházunkban meglehetősen gyakran
hallhatók a nagy Mozart-operák (ha 
sajnos - nem is egyszerre mind az
öt). tgy aztán Spike Hugheskönyve
elsősorban a gyakorló zenehallgatóknak
nyújthat örömet és sok tanulságot. An
nak is bizonysága, hogy az igazán nagy
művek elemzőiket is nagy teljesítmé
nyekre sarkallhatják.

(R. L.)

első művészi tette, hogy megállít min
ket egy látvány előtt: egy arc ráncai
nak szövevényét éppoly elfogulatlanul
és csodálkozva figyeli meg s mutatja
elénk, mínt egy· kopjafa rostjait, egy
omladozó fal vakolatrepedéseit vagy egy
kézírás texturáját. "Ez vagyok hát,
amit a kép mutat" - kérdi Kassák
Lajos, amikor egyik itt látható
fényképén ámulva megfigyelte,
"mi épül., mi omladozik" az arcán.
"Ez hát az ember?" kérdez
zük mí is egy-egy arckép előtt; és nem
a portré személyes hitelessége foglal
koztat elsősorban, hanem az emberi
arc, a mí arcunk föltárulásának ünnepi
ténye.

Aztán észrevesszük azt is, hogy a
fotográfus nemcsak a tudatnak elsie
tett és gyakorlatias "kiegészítéseit" há
rítja el - a látvány pontosabb megra
gadása érdekében, hanem még magá
nak a látványnak sok fontos alkotó
eleméről is lemond, hogy annál job
ban ráirányítsa figyelmünket arra a
kevésre, de nagyon lényegesre, amit a
látási benyomások közül kiemel. A
fekete-fehér fénykép lemond például a
színről : milyen szegénység, s ugyan
akkor milyen hatalmas lehetőség arra
a lényeglátásra, amely csak a szegény
ség környezetében otthonos. A rajzos
ság kiemelésére. a fény és árnyék folt
hatásainak föltárására, amint azt a ké
pek előhívója jónak látja.

S ezzel el is jutottunk az előhívás

nak - nem, nem trükkjeihez -, mes
terfogásaihoz: amikor, a fényképész

• Elhangzott Vattay Elemér klállitásának megnyitójaként a budapesti piarista gimnázium
ban 1977. III. 20-án.
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csak foltokat akar észlelni a valóság
ból vagy a pozitív kép mellé odarakja
a negatívet is, mintegy visszájára for
dítva a látványt, vagy egymásra rak
arcot és írást, már-már "irodalmi"
eszközökkel követve a belső asszociáció
útjait.

Alázat és teremtő lelemény, s a kettő

nem egymás mellett, hanem egymást
áthatva, beteljesítve: mínden igazi mű

vészetnek ez az alfája és az órnegája,
.de ez a fényképezés nagyszeru lehető

sége is.
E kiállítás képei nem attól szépek,

hogy a valóságnak egy-egy mindenkit
első látásra lenyűgöző darabját mutat
ják elénk. A művész gondossága teszi
őket széppé és feledhetetlenné. Manap
ság sokat panaszoljuk, hogy az ember
elszakad a természettől, hogy életün
ket börtönfalkéntkörülveszik a tech
nikai alkotások. Ezek a képek nemcsak
a gyermekkori ámulat boldog pillana
taihoz vezetnek vissza minket, hanem

Új KÖNYV BACHRÓL

A közelmúlt Bach-kutatása hatalmas
eredm~nyeket hozott. Ezeknek mérték
tartó összegzését olvashatjuk Karl Gei
ringer monogrúfiájában*, melynek fel
építése és adatközlése erősen kötődik

a hagyományokhoz. A szerzőnek nem
az az elsőrendű célja, hogy újo,t mond
:ion. inkább az új kutatások összefog
lalására vállalkozott, és korrekt, jól
használható Bach-kalauzt igyekezett az
olvasó kezébe adni. Nem sok újat mond
a "Bach élete" című, s még keveseb
bet a "Bach művészi öröksége" cím
mel öSS2~foglalt részben. Annál érde
kesebb, amit Bach zenéjéról ír. E fe
jezetben fontos filológiai és előadási

problémákra is fényt derít, olyan kér
désekre tehát, amik alapvetően befo
lyásolják a mai Bach-kultuszt, hatal
mas vitákat kavarva a zenei közvéle
ményben.

Itt van mindjárt egy rendkívül iz
galmas kérdés: hogyan keH ma híven
és a szerző szándékainak megfelelően

előadni a kantátákat? Bach körülbelül
huszonhét muzsikus számára írta e re
mekei.t: ez volt az a létszám, amelyet

azt is megmutatják, hogy a kövek re
pedéseiben, az arc rajzolatában. a fák
és az ágak szövevényében, magának
az anyagnak kimeríthetetlen játékossá
gában és változatosságában ma is jelen
van körülöttünk a természet; egy arc
lehet erdőknél izgalmasabb, egy fal
omladék vagy egy kő látványnak
éppoly gazdag, mint a tenger.

Talán ezt tudták azok a névtelen
falusi mesterek is, akiknek szobrait,
útszéli keresztjeit többször láthatjuk
ezeken a képeken. Személyes mondan
dók kifejezése helyett ezeknek az örök
és egyetemes szépségeknek a föltárásá
ra törekedtek, s ha szeriteket vagy
megfeszített Krísztus-testet faragtak,
művüket bátran bízták az időre:

"épüljön. omladozzon", mint a névtelen
természeti tárgyak, mint a restaurál
hatattari emberi arc, s állítsa a hit
titkait oda, ahová valók: a világ ősi,

hatalmas titkainak szövevényébe,

JELENITS ISTVAN

egy közönséges vasárnapon vezényelt.
Tizenkét énekest és tizenöt zenekari
tagot. Egy-egy nagyobb ünnepen, ka
rácsonykor t'agy húsvétkor már több
zenész állott rendelkezésére. nem vélet
len, hogy passióiban és világi kantátái
ban kettős karra írott részletek is
akadnak, s a zenekari szólamok is tel
[esebbek, "Az előadók száma - írja
Geiringer olykor-olykor ötvenre
emelkedett". (sőt, a Máté passiót még
ennél is többen sz6laltatták meg).

Milyen izgalmas lenne, ha e hatal
mas kantátasorozatból valamennyit is
mernénk! Jelenleg voJarnivel keve
sebb, mint kétszáz ismeretes, könnyen
lehet, hogy azért, mert egyik fia, Wil
helm-Friedemann kiárusította a többit.
A meglévők azonbun a zeneirodalom
örökbecsű kincsei. Geiringer alaposan,
érzékletesen mutatja be a legszebbeket,
az Actus Tragicust, a Christ lag in
Todesbandent, az Ich hatte viel Be
kiimmernist s az átszellemült Komm
du süsse Todesstunde kezdetűt. Kitú
nően' sikeTÜlt fejezete a könyvnek a
Karácsonyi oratórium összehasonlító, sok
részletfinomságát megértető elemzése. A
két passió méltatása sajnos meglehető-

"Karl Geiringer: Johann Sebastian Bach (Zeneműkiadó, 1976)
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sen semmitmondó, szépen ír viszont a
szerző a Magnificatról. Megint csak
többet és méltóbbat lehetett volna írni
a h-moll miséről.

Nyilván a terjedelem is kötötte Gei
ringer kezét, valamint az !t törekvése,
hogy elsősorban az angol nyelvteTÜle~

olvasóinak foglalja össze a Bach-kuta-

LOTTE: - RUTTKAI J);VA

Ilyen lett volna Charlotte von Stein?
Szertelen, tragikusan játszó, hisztérikus
komédiás? Nem, csak az 11'0, Peter
Hacks látja ilyennek. Szemében ő az
arisztokratikusan polgári Múzsa, kellő

képpen szellemes, mértéktartóan enyel
gő, édesen omló, már-már szentímen
tális, aki azonban sértettségében egy
utcaná szabadszájúságával tud vissza
vágni, nem tűr ~l semmi megaláztatást,
amíg egyszer őt is meg nem alázzák a
szerelemben. Lotte csupa staceatóban
megírt monológja a távollevő Goethé
ről, szobáíának halottfehér, puffatag
falai közt, a játékszerét vesztett asz
szony feleselése önmagával, siránkozás
egy félbemaradt játszma fölött, egy
kapcsolat kínos-keserves temetése. A
veszteségbe való bele nem törődés eg
zaltált drámáját tálalja a szerző, a "ki
kérem magamnak", a "hogy jöhet ő

ahhoz" kicsinyes gőgjével s nagyvonalú
riposztjaival, az ironikus pátosz hang
ján, de valamilyen szégyenlősen rej
tegetett, kétértelmű szándék révén is,
mellyel Hacks a lebzselő, unaimát
flörtbe, szenvedélybe fullasztó "uralko
dó osztályt" leplezné le, ha éppen tet
ten érhetné, ha tehetségéből futná a
cselekményre. így csak az elbeszéléssel,
a történet megjelenitése helyett a tör
ténet elmondásával kell megelégednünk.
A szó, szó, szó jut fedezetül ...

"A Frau von Stein udvarhölgyhöz
fűződő vonzalom - írja Thomas Mann
egyik Ooethe-tanulmányában -, e nem
egészen áttekinthető, inkább eksztati
kus és nem is igazán egészséges szen
vedély, mely megmagyarázhatatlanul
fogva tartotta életének egy évtizedén
keresztül, mírrt valószínűtlenül hossza
san elhúzódó, félig misztikus odaadás;
ha tovább tart, ha nem iszkol el kö
réből, minden bizonnyal a természetét,
Iényében a természetlátót, a földszel
lemszerűt, mely nélkül költészete sá
pasztó felhígulásnak és gyengülésnek

tások jelenlegi állását. A magyar ol
vasó szintén örömmel fOTgatja köny
vét, de némi várakozással is: megerő

södött abban a meggyőződésében, hogy
ilyen összefoglalás nálunk is születhet
nék (még Bartha Dénes kitűnő könyve
után is). /

R. L.

volt kitéve, károsítja meg [elentősen."

Ez volna az a nő, Peter Hacks művé

ben, akitől Goethe végül már költői

teljesedését, az életét féltette? Aki
színte a babonás rontás erejével hatott
rá? Akitől azért akart szabadulni, hogy
Róma földjén újjászülessen, "felgyó
gyuljon azokból a fizikai-morális bajok
ból, amelyek Németországban kínoz
ták"? Ez lenne az az emlékeit újra
pergető, vágyait vísszaidéző, a múltból
szüntelen a tagadhatatlan jelenbe botló
nemes hölgy? Feleleveníti mámoraít,
hogy az érzelmek ne fakuljanak s
visszarepíti gondolatait az események
be, hogy táplárljahiúságát, szerelmí éh
ségét. Vajon ez a Lotte kél életre a
Pesti Színházban, akihez - valljuk be
- oly kevés közünk van? Kuriózum,
vitrin-figura, főúri házicica a számunk
ra? Elkényeztetett dáma, aki apró tom
bolásait a géniusz mellvértjén szikráz
tatja, vele folytatott beszélg~téseiben

pedig már az utókor felé kacsingat.
Egy okos, ki vételes képességű színész

nő, Ruttkai Eva kezébe vette a darab
sorsát. Nem ezt az asszonyt játssza el,
szerepe szerint sem, mível a szerző

nem azt az irodalomtörténetileg hiteles
személyt rajzolja meg, akit mí ma
Lotténak hívunk. A szerző után Rutt
kai Éva újraírta a darabot. Ami írói
lag esetlegesnek, kíszámítottnak, néhol
üresnek tűnik, a színésznő által tarta
lommal telítődik, bensőség járja át, va
lóságga érik. Ehhez a Frau von Stein
hez, akit Peter Hacks mutat be, csak
a kimódolt illem köt, csak az udvarias
ság kötelező bókja visz, ahhoz, akit
Ruttkai Éva varázsol elénk, nagyon
sok: az élet, a végzet, a beteljesülést
Ami az írónál társasági formaság, ha
mis parti, különcök penlekedése, az at
színésznő előadásában tartózkodó lángo
lás, ingerlő kihívás, áldozat a nagyság
oltárán. Amit a szerző csaló furfang
nak, hazug áltatásnak hisz, itt a szo
kásos asszonyi praktika; ami a szöveg
szerint ravasz tettetés, a rang árulása,
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a z a sz ínpadon igazi fájd alom, igazi
v eszedelem . A póz kényszerű magatar
tássá alakul át, a mesterk élts é gből

idegbo r zoló szemben ézés a tényekkel,
a z idézőj elekből fel ki áltó- és kérdőj e

lek vál nak, és nőnek, nőnek ór iás, le
tipró jel ekké. Minden műhibából előny,

minden r ossz tulajdonságból erény szár
mazik, m ég a ballasztból is drágakő ra
gyog föl. Ruttkai Évának köszön het
jük, aki újraír ta. újra fogalmazta. átér
telmezte a darabot : gesztus okb ól, hang
-súlyokb ól, némaságból és l élekből t e
r emtett ere de ti, egyéni művet. Nem
Lottét, az örö k asszonyt, az örök sze
r elmet, a vergődő taná cstalanságct vitte
színpadra, valahol természetesen Lottét
is, mint egyszeri példát az örök, az
egyetemes , a példátlan sor ból, m ely az
egyediségek összességéből les z általá
nossá . f;l ete s szerepei egymástól el
választhatatlan , egymással fog gal, k ö
r örnrn el ta pasztható építőköveiből rak
ta föl , illeszt ette össze a szerelern épü
letét egy asszonyi testben, akit bár
ho gy h ívh atn ának . de történetesen Lot 
t e a neve.

O a nélkülözhetetlen ifjúság és a ko
rán válla lt öregs ég egyazon személ y
ben, egyazon időben , ő a ham vas tisz
taság és a túlélt vihar, a sz üzess ég
csatárlánca és a szerelem ben eltékozolt
erejű vad. ő a perzselő szellemiség, a
lobot vető lázas lél ek m índíg és min
d enkor. O a rá szed et t ember, a szo
r on gása által gátolt cselekvő, a z i jed ten
összeroppanó magá ny, a remegés az öle
lésben. a m ai valóság s a ho lnap i ti
t ok egyetlen hús és vér szö vevényben .
" Bár, tu dom , bensőnkben útra lel m ég
- szól Goeth e - a remé ny s a szen 
ved és . Lotte! ki ismeri elmé nk ? Lotte !
szívünkbe ki néz?" Még jó, hogya lel
k et, a lelket nem lehet fe lbon colni, nem
lehet átvil ágftan í. Nem vihetj ük szi
kék és rnik roszk ópok alá. Már nem az
e mber re tartozik. Csak a testünkkel
manipulá lhatunk, az agyunkat do lgoz
tathatjuk . a lélek egy bi zonyos pon
to n ellenáll. Ruttka i Éva m egkísérli
l egyőzn i ez t az ellenállást, fe ltörni a
lél ek burkát és a maghoz, az emberi
lényeghez közelférkőzni - és így m eg
érteni s föl menteni az embert vétke,
b oldogsága és m ul a n d ós ága sú lya a lól,
m enteni a ' kárhozatbó l az örö k emlé
kezetbe.

Ru ttkai Éva L ottéj a a n agy összege 
zés,egy színész éle tében r itkán adód ó
pillanat, korszakzárás és korszakv ált ás
egyar án t. Egy pál ya szín t ézíse: úgy
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fordul há tra , hogy közben már előre

tekint; egy éle tú t vallom ása, m ely sze 
r ep ek sokaságából vál as zol ; úgy őrzi a
m últat, hogy közb en kilé p belőle, mert
a j övőhöz is hű akar lenn i. Ruttkai
Éva a naplóját írja előttünk. Igaz, nem
tollal; nem jegyzetfüzetbe, hanem ele
venen, esténként újra és ú jra magát
adva, felemelő lcíszol g áltatotts ággal , a
színpadra szórva gyöngyeit. Kőmíves

Kel emennél ; sa ját m agát vakolj a sze
r ep e téglái közé. Al ak ít ásainak pazar
gaz dagságából, kül önb ö z ő színekből ,

formákból, v illan ások b ól, á lmo kbó l és
ta pasztalatok ból gy úr ja össze Lotte
alakját.

Zilia tárta így k i karját Agárdi Pé
ter előtt, a vérbő Cleop atra hajolt m eg
Antoniusnak, az á rtatlan Júlia titkol
ta így érzelmeit. Nem a Faust Mar
gitja, amint íz lelgeti-kerülgeti a sze
relrnet, hogy utána menthct etlen ül be
levess zen ? Nem Euri p idész Kass zandrá
ja, aki ví zióiban nem csak a sa já t sor
sá t, hanern a világ ét is elvise lhete tlen 
nek látja ? Itt villódzik valami a nyug
ha ta tl an , önmagával el égedetl en Nata
sából, Shakesp eare m akacs, ágáló Ka
táj ábó l, Br uck ne r Angli ai Erzsébetének
föl ényes eleganciájá ból, vil á g-megv et ésé
ből épp úgy, m int Osztrlg ás Mi cí har
sányságáb ól. pukkadó é let ö r öméb ől és
meghökken éseibő l . A háttérben fe lizzik
J oh anna tüze, Lu jza Mill er kétségbeesé
se, m ert már alig bízik abban, hogy



HEGYI BJ!:LA

idejében elkerüli a gonosz csapdáít, a
rossz cselvetéseit. Nem gabalyodik-e
bele a ravaszság és a képmutatás. há
lóiba? Mint mindannyiunk? Ez Natalia
Ginzburg Hirdetésének lélekben kifosz
tott, halálba taszított hősnője. A ma
gányból kiáltó elemi elhagyatottság: egy
szerelem hullása, egy élet hullása. Hiá
ba Johanna csodavárása. Már nem tér
vissza. Élete sem ér annyit, mint ez a
bizonyosság. A hit vigasza marad, a
lélek bizodalma, hogy túléli a csapást,
de szerítta a kétely : ő maga képes-e
rá. Önző is, önhitt is. Csehov Sírálya,
vagy a Három nővér közül az egyik.
Csak önmagára gondol, a saját fájdal
mára, saját klfosztottságára, a férfi nél
kül elszegényedett szereltui pompa, koz
míkus nász benne bomló emléke része-

IVANYI GRÜNWALD Bf:LA

Száztíz esztendővel ezelőtt, 1867. má
jus 7-én született Iványi Grünwald Bé
la festőmúvész, akinek neve és mun
kássága elválaszthatatlanul összeforrott
a nagybányai művésztelep történetével.

Iványi Grünwald Béla - aki Nagy
bányáról való eltávozása után túlnyo
mórészt Kecskeméten, majd a Balaton
déli partján (főleg LeUén) dolgozott 
kezdetben a Bastien-Lepage-i "finom
naturalizmus"-nak (a találó kifejezés
Lyka Károlytól ered), később a nagy
bányai plein-air [estészetnek; 1910 kö
rül a .<tilizáló posztimpresszionista törek
uéselcnek; a két 1,ilágháború között pe
dig az atmoszférikus tünemények meg
ragadására törekvő impresszionizmus
nak szellemében alkotta munkáit.

Képei között történelmi kompozíci6k
("IV. Béla király hazatérése a tatár
járás után"), bibliai tárgyú művek

("Három királyok", "Krisztus és' tanít
ványai"), a görög-római mitológia je
leneteit feldolgozó festinények ( ..Théze
Usz és Ariadné"), táj- és aktábrázolá
sok, életképek ("Lakodalomra készülődő
cigányok") s a vi'rag csendéletek 1Jál
takoznak. A míivész az életöröm, a fel
hőtlen derű dalnoka volt, olykor azon
ban a szociális elleniétekre is felfiqyelt
C.Anarchista összeesküvők"). E néhány
munkájában drámai feszültség izzik.

Iványi Grünwald Béla mint művész

pedagógus is múlhatatlan érdemeket
szerzett; az ő tanítványa volt - töb
bek között - Czóbel Béla, Maticska

gítí, Önmagára gondol, mint ker-esztre.
A keresztre, amit ezentúl viselnie kell;
elviselnie. Ahogy önmagát sajnálja, a:
másik eszébe se jut igazán. A másik
most csak reflexe a saját énjének.

.Eszébe se jut, hogy a másik talán már
túl van mindenen, Talált magának egy
földi édent, ahol - mint Goethe írja
Steinnének - "egyébként boldog em
berekkel Ismerkedtem meg, akik csak
azért boldogok, mert teljesek... Im
már ezt akarom minden erőmmel én
is... " 1795-ben a nemes Charlotte-nak
ezt nyomtatásban kellett olvasnia.
,.Biztos, hogy - jegyzi meg Thomas
Mann - tekintetét az égre emelte.">
Mert aki annyira tud szeretní, hová is
juthatna máshová...

Jenő, Gráber Margit és Boldizsár bt-,
ván is.

Az 1940-ben elhunyt művész - élete af
kunyán - képek sorozatát festette a
műkereskedelem számára; e munkái
általában kisebb igényűek vagy régebbi
témáinak ernyedtebb, fáradtabb megis
métlései. Igaza van azonban Lyka Ká
rolynak, aki azt a felfogást vallja,.
hogy "az utókor akkor méltányos, ha
nem a piaci értékesítés szándékával
készült képek, hanem legiebb művei

alapján ítéli meg Iványi Grünwald mú-
vészetét". Lyka - Iványi Grünwald'
"legjobb mŰ1'ei"-ről szólva - bizonyá
ra az olyan - dús sZ'Ínekben, zamatos:'
ízekben. meleg érzelmekben és őszinte'

hannulsttokbnn. bővelkedő - munkákra
gondolt. mint az ,.Ahítat" (1891), a
,.Ruhaszárftás" (1902), a •.Tavaszi kirán
dulá,~" (1908). az ,.Ökrök a Balaton:
partjá'n" (1920) vagy a fényekben für
dő, Egry József műveivel vetekedő'

"BflIaton" (19~7}.

A 110. születési évfo1'dul6ra - a
Corvin'! Kiad6 ..A képzőmlIvész~t kis
kÖ'l"'1J',tára" sf)1·ozatába·n. Telepy K:ltq tín
m,j"észettörténész tollából - pályakép
jelent me'] a meste1'rŐl. A szeretettei
és hnzzáértés<el 'meaírt tanulmlÍnvhól'
(flmely a m.filJész ter1edelmes életmú
7''' ..nk pl,,/) összefoqlt,ló elemz;,se), méq'
i.,káhh nZfJ",han a kötetke kénfl11'wwá
h,,1 kl"'i1'Í (]Hk . hom! 17,ánui Grü"wald'
Ph1" a7kr,tásn} között :ielentős számhan
t"l,,}hntnk oluan. ft>.<tmények, ameluek:
e17~"',,17'lnnk az id/ínek é,~ a múl6 em
beröltők ízlésváltozásainak.

DÉVÉNYI IVAN
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l\IONOGRAFIA A SZENTENDREI
FESTf:SZETRÖL

Haulisch Lenke művészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
- aki a korábbi években három je
lentős szentendrei festőről : Amos Im
réről, Paizs Goebel Jenőről és Czimra
Gyuláról publikált egy-egy kismonog
ráfiát - most a szentendreí piktúra
nak a második világháború végéig, a
felszabadulásíg terjedő szakaszáról adott
közre egy átfogó munkát (Haulísch L.:
A szentendrei festészet kialakulása, tör
ténete és stílusa 1945-ig, Akadémiai
Kiadó, 1977).

Haulisch Lenke megállapításai ada
tok, dokumentumok százaíra, sok éves,
szorgalmas kutatómunkára épülnek. A
szerző folyóiratokat, katalógusokat, hír
lapi cikkeket, múzeumí raktárakat,
magángyűjteményeket, műtermeket és
festői hagyatékokat búvárolt át, s szó
ra bírt egy sor még élő művészt, illet
ve az elhunyt alkotók hozzátartozóit ...

Az összegyűjtött hatalmas adattömeg
felett azonban Haulísch nem uralkodik
kellő biztonsággal; a szelektálás, a
szentendrei művészet valódi súl.ypont
jainak kijelölése nem erős oldala a
szerzőnek. aki a lényeges és a kevésbé
lényeges jelenségek közöbt alig tesz kü
Iönbséget, így azután a tárgyalt festő

csoportok, művészetí tendenciák és al
kotók nem míndig jelentőségük m'á
nyában jelennek meg a könyv lapjain.
A középszerű Borornísza Tibor rnun
kasságát például kétannyi terjedelem
ben mutatja be Haulísch Lenke, mint
Va ida Laiosét ... A képanyag összeál
lításával sem könnyű egyetérteni: a
már említett szerényebb lcapacítású
Boromísza tizenhárom (!) művel szere
pel, a Boromiszánál összehasonlíthatat
lanul nagyobb formátumú Amos Im
rétől és Korniss Dezsőtől pedig kilenc
kilenc képet: hoz a könyv. Czóbel Béla
és Kmetty János három-három festmé
nyével szemben Deli Antal és Pap
Gyula hat-hat és Kántor Andor hét
munkáia soknak tűnik, helyesebben:
\Czóbel és Kmetty 3-3 képe kevés
nek ... Kmetty és Czóbel csekély mér
tékű szerepeltetését Haulísch avval in
dokolja, hogy 1945 előtt e két rnester
keveset dolgozott Szentendrén, erre
azonban alább még visszatérünk. f:r
deme viszont a képanyagnak. hogy fel
hívja a figyelmet néhány meglehető

sen elfeledett festőre (Körmendi And
rás, Kelemen Emil, Szin György stb.)

424

és pár kiváló, kevésbé ismert rnűre

(Modok Mária: Lépcső, Bálint Endre:
Szentendrei szobám Bindorferéknél, H.
Mattioni Eszter: Akt stb.).

Körner Éva - 1965-ben - így írt a
szentendrei festészetről: "Bizonyos kö
zös vonásai ellenére két alapvetően

különböző felfogás, irányzat fűződik

Szentendréhez , . . Az egyik csoport
számszerűleg túlnyomó, ezt Szeritend
rének főleg látványi élménye inspirál
ta. A másik csoport - amely szám
szerűleg sokkal kisebb és időben is
korlátozottabb - Szeritendre látványi
élményét egy Szentendréhez fűződő

szellemi programmal kapcsolta össze."
Az előbbi csoporthoz a naturalista-rea
lista (Bánovszky Míklós, Onódi Béla
stb.), a neoklasszicista (Jeges Ernő,

Heintz Henrik stb.) és a posztimpresz
szionísta művészek (Dianar-Dénes Ru
dolf, Cserepes István, Gálffy Lola stb.)
tartoztak, az utóbbi áramlat protago
nistái pedig - az 1945 előtti időszak

ban - Amos Imre és Barcsay Jenő,

miridenekelőtt azonban Vajda Lajos és
Korníss Dezső. E művészek - Szabadi
Judit szavai szerint - "egyszerre kép
viselték az eurónaísáaot és a magyar
sorsot, az intellektualizmust és az ősz

tönösséget, egyszerre szóltak a metro
poliszok és a paraszti közössézek hang-

- ján, - méghozzá mearendítő szigorú
sággal, szuggeszcív erővel és monumen
talitással".

Haulisch Lenke könyvében sajnos
nem kap centrális helyet a szeritend
reí művészetnek ez a - főleg Vajda
és Korniss nevével jelezhető - vonu
lata. A 70. lapon például a "roman
tikus művészetvallás" eszméjének hívei
között egymás után, egymás oldalán
sorolja fel Haulisch Lenke a natura
lisztikus látványfestészet képviselőjét.

Onódi Bélát, - a nagy tehetségű, vi
zíonáríus erejű, de Szentendréhez, a vá
roska múltjához és atmoszférájához
nem sok szállal kötődö, inkább saját
álmainak varázskörében reprezentáló
Vajda Lajost... Haulisch Lenke szá
mára Onódi is, Paizs Goebel is, Vajda
is egyaránt szentendrei festők, Ez igaz,
- de csak topográfiailag !

A könyv a terminus technicusok
használatában sem pontos. "Bánovszky
Míklós a figuratív festészet felé von
zódott" - olvassuk a 31. lapon. Va
lójában arról van SZÓ, hogy Bánovszkyt
nem a tájfestészet érdekelte elsősorban,

hanem a figurális (vagyis az emberi
alakot megjelenítő) festészet, ami nem



azonos a figuratív (azaz ábrázoló, tehát
nem absztrakt) művészettel. Itt-ott tár
gyi hiányosságokra is bukkanunk. Az
54. Iapori az áll, hogy Kmetty János
tól "a 20-as évekből szentendrei vonat
kozású műveket nem sikerült fellel
nünk". Haulísch Lenkének azonban si...;
került volna ilyen munkákat találnia,
ha fellapozza az Ars Una című folyó
irat 1924. évi februart számát, amely
Bálint Aladár tanulmányát tartalmazza
Kmetty rézkarcairól. Az Ars Una e szá
ma két olyan Kmetty-művet reprodu
kál, amely kétségtelenül szentendreí té
májú (.,Szentendrei utca" és "Szentend
rei részlet"), de a Bálint Aladár-cikk
melletti többi grafikai lap is valószí
nűleg szentendrei motívumokat dolgoz
fel. - A források fehasználásában is
olykor több kétely, több elővigyázatos

ság lenne kívánatos. A 13. lapon azt
olvassuk (nem kis meglepetéssel), hogy
1912-ben Nagybánván Boromisza Tibor
műtermét a fiatal festő konzervatív,
retrográd ellenfelei szögesdrót-keTÍtéssel
(?) választották el a többi műteremtől,

Ennek az adatnak a hitelességét azon
ban erősen kétségessé teszi az, hogy
az adatszolgáltató - Boromísza har
madik felesége - az 1912-es nagybá
nyai eseményeknek nem volt szemta
núja. A nagybányai művésztelep lég
körére, az itt uralkodó szellemíségre
a szögesdrót-kerítés nem volt jellem
ző .. , Pletykák, szóbeszédek, anekdo
ták, kritikai mérlezelés nélkül elfoga
dott információk közlése nem válik ja
vára egy tudományos műnek, amely az
Akadémiai Kiadó emblémájával jelenik
meg.- Hanyag kifeiezések, félreérthe-
tó állítások is fel-feltűnnek Haul'isch
könyvében. Különösen kínos e mondat
(86. lap), amely - akarva? akarátla
nul? -mei!sérti Ferenczy Károlv em
lékét: "Ferenczy a történelem változá-

EMLf;KHANGVERSENY Pf;CSEN
eNEKLÖ IFJÚSÁG

A dunántúli város zenei múltjáról
lequt,óbb Bárdos Kornél kön1J1,p.oen 01
váshattunk (Pécs zenéJe a J..\TIIT, szá
zadban). A szerző részletesen beszámol
a török idők elmúltával fellendülő vá
rosi kulturális életről,. a zenei újjászü
letésről, melyet olyan nevek fémjelez
nek, mint Radonay Mátyás, Nesselrotie
ViLmos püspököké, akik a dóm zenei

sával rugalmasan alakította véleményét
és festészetét is ..." Aki nem ismeri
Ferenczy Károly mélyen etikus lényét,
emberi tisztaságát, művészí magasren
dűségét, az (Haulísch e szavai alapján)
valamiféle - "véleményét és festésze
tét rugalmasan alakító" - konjunktú
ra-piktornak vélhetné a mestert. - Az
irodalomjegyzéktől. teljességet nem vár
hatunk, hiszen a Szentendréről írott
cikkeknek és tanulmányoknak se szerí,
se száma. De Hamvas Béla és Kemény
Katalin Forradalom a művészetben cí
mű túlnyomórészt a szentendrei
festészetről szóló - könyvének a bib
liográfiából való kíhagyását súlyos fe
ledékenységnek tartjuk.

A kötet függelékében közölt doku
mentum-összeállítást viszont minden el
ismerés megilleti. Egry Józsefnek a
Magyar Irás című folyóiratban megje
lent nyilatkozata (1924), Vajda Lajos
nak menyasszonyához írott levelei
(1936-ból), Amos Imre naplójegyze~~i
(1937-1940) és Bálint Endre nyolc uj
ságcíkke (a Népszava 1940. évfolyamá
ból) a kor magyar festészete legjobb
jainak gondolatait, művészet- és világ
szemléletét fogalmazza meg.

Haulisch Lenke könyve a sokat vi-
tatott "szentendrei művészet" ~s
szentendrei stílus" számos probléma

j'át megnvustatöan tisz~zta,.. több kér
désre viszont - ugy erezzuk - ne:n
adott kielégitő választ. A magyar mu
vészettörténészek szép feladata a XX.
század hazai festészettörténetéb~ ?ly
fontos fejezetet alkotó szentendreI. pik
túra körüli vizsgálódások folytatása.

E vizsaálódások Haulisch Lenke meg
áJllapítás~inak egy részét meg fogják
erősíteni, sok ponton viszont - úgy
hisszük - ki fogják Igazítani, meg fog
ják haladni a szerző koncepcióját.

D. T.

életét megteremtették. Neves muzsiku
sokat szerződtettek, zenekart létesítet
tek. Amikor 1751-ben Krimó György
került a püspöki székbe, feladatának
tekintette a muzsika ápolását is. 1757
ben kelt rendelkezésében olvashatjuk,
hogy szándéka volt a dóm zenészei kö
zé minél több neves papmuzsikust fel
vétetni. Meghagyta: válogassanak ki a
diákok közül olyanokat, akík a jezsui
ták· helyi gimnáziumában komoly ze
nei képzésben részesülve - (az iskola
1687 óta állt fenn, s mindvégig híres
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volt zenei nev.eléséről) - a szeminá
riumokban tovább fejleszthctik tudásu
kat. '

A neves püspök idejében múköd?tt
a pécsi székesegyházban Stroba;.ch ~t1~.
lós pap-karnagy és zeneszerz~, aktrol
a múlt században Mátray Gabor ezt
irta' Jeles Bassista és Muzsika direc
tor . cl: Petsi Kaptalan templomában".
Eitner mint cseh zenész családból szár
mazó . pécsi karnagyot emlegeti. Bár
dos Kornél megjegyzi: "Ze'nci értékeit
a káptalan is ismerte, s ezért döntött
1750 júniusában úgy, hogy őt bizza meg
a kórus vezetésével." Negyvenkét éves
korában halt meg, a pécsi Mindenszen
'tek templom meLlett temették el.
Ugyancsak Klimó éveiben, 1769-1782
között volt dóm-orgonistq Debitsch Bá
lint zeneszerző. (Harminchat évesen
hunyt el.) A halotti anyakönyv "opti
m'us Musicus"-nak, kiváló muzsikus
nak nevezi.

Május 2-án este a székesegyházban,
Klimó György halálának kétszázadik
évfordulóján, q két kortárs-szerző és a
később itt működó Lickl János György
(1806-1843 közt dóm-karnagy) művei
ből adott emlékhangversenyt a székes
egyház kórusa 'és II zenekar. Közre
működ~ek a Mecsek Fúvósótös, Keresz
turi Erika, Marczis Demeter énekmú
vészek. Vezényelt Hergenrőder Miklós.

A székesegyházi híres zenei reperto
árban Strobach Bálinttól mindössze a
B~dúr basszus ária szerepel, a Halot
tak Zsolozsmájáb6l. A gyönyörű bel
canto daLlam, a vonóskíséret fátyolos
tónusa olasz (Vivaldi) hatásra emlé
keztet, a gazdag ritmika pedig "jó ze
neszerzői gyakorlatról tanúskodik". Az
énekszólamról érezni, hogy "szerzője jó
énekes, basszista" volt. Marczis Deme
ter bársonyos orgánummal adta elő az
áríát. érzékenyen reagálva a szö1,egi
tartalomra, melyet a dallam hajléko-
nyan követ. f

Lickl János koncertáló Fúvósötöse
(külföldön is ismert) a tanítómesternek,
J. Haudn-suü: keze ltyomára vall. A
komponista - jól isme'rve a fúvós ef
fektusokat - rendkívüli lirai érzékeny
séggel válogatta meg hangszereit: fu
'Qola, oboa, klarinét. kiirt, fagott az
összeállítás. Szkladányi Péter, Deák
Arpád. Paláncz Tamás, Tolnay Gábor
és Várnagy Attila virtuóz technikával,
könnyedén szólaltatták meg a mutatós
d'l,rab'l~. Ernlékezetesek a kürt •.ele
giÍns" oolckord1ai. a töb'hi hangszer diszk
rét [elelqetéseí, a második tétel Bee-
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thovent idéző modulációi, éneklő futa
mai. A Mecsek Fúvósötös egységes já
téka főleg a harmadik, gyors tétel ará
nyos kidolgozásában tűnt ki. Az orgo
napont főlött elsuhanó dallam fények
tűnő játékára emlékeztetett.

Már az 1732-ből fennmaradt zenei
leltár arra vaLl, hogy a székesegyház
ban az egyik leggyakrabban játszott
szerzó Caldara volt, akitől Mozart is ta
nult. tov aztán Debitsch Requiemjében
nem volt nehéz felismerni a caldarai
sötét tónusokat. .A Gyászmise nem tar
tozik a mesterművek közé, éppen ere
detisége híján. Aminek az is oka lehet,
hogy talán gyorsan készült, a szükség
hajtotta a szerzőt, hiszen a Kyrieből

hiányzik a Christe könyörgés, a Dies
irae . pedig csak a. Tuba mirum-mal
kezdődik. (Kisértetiesen mozarti remi
niszcencíával, jóllehet a bécsi mester
Requiemje ekkor még nem sziiletett
meg!) A zenei kuriózumot az Offertó
rium jelenti, amely a "Circumdederunt
me" szövegére, gregorián dallamára
épül. A férfikar unisono-ja vezeti be,
majd lágy zenekari intermezzo után a
szoprán szóló következik. Végül a tel
jes kar ismétli meg a panaszos éneket.
Az Agnus Dei tűicukrozoti rokokó zene.
Hergenrőder Miklós karnagy vezetésé
vel á kórus és a zenekar elkerülte eze
ket az érzelgős pillanatokat, erőteljes

hangvétellel, megfelelő tempóval s az
arányok megtartásával. A két szólista:
Marczis Demeter és Kereszturi Erika
pontosan, tisztán intonált. Felfedezés
volt Keresztúri érces, telt szopránja,
amely - úgy érezzük - színpadi sze
repek sikeres elénekléséreis képesíti
őt.

*

Az ,,'F:neklő Ifjúság" név a1Ta a moz
galomra utal, amely Kodály szellemé
ben a kÓr?lsmúvészet remekeit népsze'rú
síti az ifiúsó,g kő1·ében. A mozgalom ne
velő értéke felbecsülhetetlen, s amelyik
énekkar magáévá teszi programJát, zenei
ismeretek terén, lelki kultúrában csak
gazdagodik.

Örömmel értesültünk, hogya debreceni
Svetits katolikus leánygimnázium Ceeília
Kórusa az idén is ott volt a sárospa
taki rádiófelvételen, s immár harmad
SZ01' állt mikrofon elé az 'F:neklő If.júság
mozgalom tagjaként. Eddigi szereplésük
repertoárját figyelemmel kisérve, az
előad'ltt nagy kórusművek listáján a
Pünkösdölőt is megtaláljuk.



Május 8-án a gimnázium házi hang
versenyén meggyőződhettűnk az ének
kar felkészültségéről. Irányitójuk és
taná1'uk: Forrai GregoTia lankadat
lan munkakedvvel, nagy hozzáértéssel
nemcsak arra törekszik, hogy egy-egy
'mű "jól szóljon", hanem hogy azok ze
netörténetí megviZágításban, értékeik
-rendjében kerüljenek a növendékek elé.
A neveléshez, amint mondotta, legjobb
Kodály és Bárdos Lajos iskolája: a Bi
ciniák egyszerű, hallást fejlesztő har
móniavilága, Bárdos népdalfeldolgozásai.
(Ezúttal a Jókedvű dallamokat hallot
tuk.) Alapok és oszlopok ezek a "mini"
darabok, amelyre egy egész katedrális
épül.

Minden karnagynak az a véleménye,
hogy egy kórus teljesítménye igazában
az unisono-éneklésben mérhető le. ETTe
pedig legjobb a népdal, amelynek ter
mészetéből adódik az érzelmek hullám
xása, a szöveghez igazodó dallamvilág.
Sokszor egyetlen melizma elvétése a dal
kicsorbulását jelentheti. A Cecília Kórus
vállalkozott. hogy ezt az érzékeny vilá
got megszólaltassa: Kodály gyűjtéséből

hangzott el néhány. Például "A csitári
hegyek alatt, Fölszántom a császár ud
varát" vagy a "Szegény 1:agyok szegény
nek születtem" érthető szövegkiejtéssel,

Tájékozódás

A PETŰFI IRODALMI MÚZEUM ÚJ BIB...
LIOGRAFIAI FüZETEI. Lukáts János:
A magyar Irodalom története (P-Zs)
Lukáts János e kötetével lezárul az a blb
Iíográf' ai sorozat, melynek célja a fonto
sabb kiadások és az illetll íróknak külön
böző tanulmánykötetekben, könyvekben fel
lelhető fölsorolása. Az egész sorozat hasz
nos, eredményes, elsősorban az érdeklődő

olvasó igényének megfelelő eredményekre
vezetett. Az utolsó kötet szintén gondos
munka. Ha néhány hiányosságát sz6vá tesz
szük, azt elsősorban azért, hogy majdani
második kiadása már lehetőség szerínt ki
teljeslthesse anyagát. Bántó hiánynak
érezzük Szentkuthy Miklós metlözését. Élet
művének sokféle Ismertetése. értékelése
akad, de az nem lehet vitás, hogy egy
bibliográfiában, amelyben íróként szer-epel
Voinovich Géza, Szentkuthy Miklósnak m'n
denképpen helyet kellett volna szorítant.
Nem szerepel a felsorolt írök között Rába
György- scm. Ha a bibliográfia összeállítója
azt az elvet vallotta, hogy nem veszi föl

egyszerű, keresetlen dallamvezetéssel
méltán aratott sikert. A népdalokat kö
vető Kodály-polifónia előadása (Villő,

Egyedem-begyedem, Gólya-nóta, MJLgya
rokhoz) ígazoita: az ernyedt éneklést
nem bírja el ez a természetes világ.
A Cecília Kórus a legjobb úton jár,
amikor ragaszkodik a hangkarakterhez és
nem erőlteti a "fuvolázást". Ugyanakkor
dicséret illeti a karvezetőt az alig is
mert értékek megkereséséért. Ezúttal
Bárdos Z.mltárkánonjának örülhettünk
("Dicsérjétek mindenek az Urat .. .").

A konce1·t-program tematikus felépí
tése is példás volt. A népdalok mellett
népi gregorián szólt ("Oltalmad alá fu
tunk, Az Úristent magasztolom"), s a
kettő szerves kapcsolatából népünk lelki
életének gazdagságáról győződhettünk

meg. És ezt prezentálták Halmos zsoltár
feldolgozása!' is, ezek a valóban népze
nei ihletésa dallamok. ("Hogyha az Úr,
Aldjátok Istenünket, Isten, te mindent,
Minden földek.") ,.4zt reméljük, a Cecília
Kórus jóvoltából az istentiszteletek fénye
is gazdagodik a gimnáziumban, és mások
is fölfedezik -az igazi liturgikus egyház
zene gyöngyszemeit: növendékek, taná
rok egyaránt.

TÓTH SANDOR

azokat a szerzőket, aktk 194; után jelentet
ték meg első kötetüket, mert "alkotómun
kásságuk még nem lezárt, s a rájuk vo
natkozó irodalomtörténeti anyag ls csekély
és katakutatían", ezen lehet VItázni - gon
doljuk meg, mekkora anyag foglalkozik
például Nemes Nagy Agnessel vagy Juhász
Ferenocel -, ,de akkor viszont Itövetkezete
sen kell érvényesíteni: RáiJa György első

kötete (Az Or vadászata) ugyanis 1943-ban
jelent meg! Meglehetősen elnagyolt és hiá
nyos a Sik Sánd()rm vonatkozó bibliog
ráfia. Ortutay Gyula nem is egy tanul
mányt szentelt szeretett professzorának.
Ezelt közül csak egy olvasható a bíbltográ
fiában. (Érdemes lett volna' fellapozni, pél
dául Fényes, tiszta árnyak címü kötetét.)
A szerző figyelm ét elkerülte Rónay György
A regény és az élet című tanujrnánykötete,
melyben jó néhány magyar regény elem
..ése olvasható. Thurzó Gáborról ugyancsak
több adatot lehetett volna erutítení. Tolda
lagi Pál erthetetlen módon kimaradt. Szám
talan helyen lehetett volna hivatkozni Bó
ka László töredékesen is rendkívül jelentős

Arcképváziataira, amelyekben sokszor több
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ötlet' van, mint egy egész tanulmánykötet
ben. Elismerésre méltóan gazdag a Petőfi re
vonatkozó anyag (ami nyilván annak is kö
szönhető, hogya kötet egyik lektora KiSs
József, a költő, verseinek krítíka, kiadását
sajtó alá rendező kitűnő fi,lológus, volt).

SZERKESZTÖSÉGüNKHöZ BEKüLDöTT,
KüLFÖLDÖN MEGJELENT MAGYAR NYEL
vn KIADVANYOK: Farkasfalvy Dénes:
Bevezetés a szentírástudományba (Róma,
1976). A Teológiai Kiskön,'vtár sorozatban
jelent meg a szerző rendkívül a'apos, nem
csalt a kérdés történetiségét, hanem "jelen
idejűségének" problematikáját is. feldolgozó
tanulmánya. A könyv középpontjában az

Elméleti rendszerezés" című fejezet áll,
~elynek legizgalmasabb része a sugalmazás
bonyolult, sokat vitatott kérdését foglalja
össze. Nem kevésbé érdekes. mindaz, amst
Farkasfalvy Dénes a Szentírás értelmezésé
ről mond. Az Irás "akkor éri el célját 
mondja mintegy műve összefoglalásaképpen
- amikor Krisztus szavát, 'mint .szeilemet
é; életet' (Jn 6,56) magunkba olvasztjuk.
Nemcsak az elmélkedő imádság, de a pré
dikáció számára is elengedhetetlenül szük
séges az ilyen szentírásértelmezés. Értéke
egyszerre függ tárgyi (tehát tudományos,
azaz értelmileg bfrálható) alapjaitól, és at
tól, mennyire vonja be a lélek intuitív és
érzelmi gazdagságát a Szentírás tartalmá
nak megélésébe."

Békés Gellért: ökumenizmus (Róma, 1976) •
Ugyancsak a Teológiai Klskönyvtár újdon
sága. Békés Gellért is a kérdés történeti
áttekrrtésével kezdi kitűnő könyvét. A
kezdemények vázlatos ismertetése után
részletesen szól arról, hogyan alakult kl
századunk kezdetén az ökumenilms moz
galom, s hogyan vetett föl ez két egymás
tól kütönbözö, valahol mégis egy irányba
mutató alternatívát. Végül 1938-ban alakult
meg az Egyházait Ökumenikus Tanácsa,
mely nem a hivők közösségo, hanem egy
házak társulása. Részletesen és kellő önkri
tikával szóí a szerző a katolikus egyház
nak az ökumenével kapcsolatos állásfogla
lásáról , mely igazán 1948 óta vált poz; t1vvá.
Ekkor jelent meg a Szent Officium Ecclesia
Catholica kezdetü, az erjedést megindító
rendelkezése: A könyv második részében,
az "ökumenikus egyháztanv-ban a kérdés
modern alapvetése mellett a szerző rész
letesen elemzi az ökumené esélyeit és tar
talmát. Milve a zsinat utári egyház egyik'
legfontosabb kérdésének jól tájékoztató ösz
szefoglalóta.

A HONISMERET idei l. száma közli Vö
rös Károly előadását, A biográfia és a csa-
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ládtörténetl vizsgálatok helye a regionális
történeti kutatásokban címmel, beszámol a
Győr-Sopron megvénen végzett honismereti
munkáröí, valamint a rnegyében megjelent
honismereti kíadványokról, Megemlékezik a
tavaly elhunyt kiváló néprajztudosról és
gyűjtőről, Luby Margitról, Solymossy Sán
dor egykori tanítványáról , ak'nek jeles
könyveit (A parasztélet rendje, Bábalelte
babonák, Fogyó legelőkön stb.) annak ide
jén Illyés Gyula méltatta aNyugatban.
Ez alkalomból teszi közzé a lap Luby Mal~

gltnak Adyról - személyes Ismeretségükr61,
találkozásukról sz61ó levelét.

A GONDOLAT KIADOnál jelent meg
HenrI Perruehot milvészéletrajzainak utolsó
kötete, a Seurat élete. A neotrnpresszíoniz
mus megteremtőjének tekintett, fiatalon el
hunyt francia fest6, aki a pointillizmus
(pont-technika) kidolgozására és elfogadta
tására tette föl az életét, m IIvei ben a har
mön-a és a szépség törvényszerúségeinek
klasszikusan kiegyenlített megjelenítésére tö
rekedett, a futó benyomások rögzítése, a
plein air kaland]a helyett. Perruchot esszé
regénye ezt a különös pályát kísérí végig
könyvtárnyí dokumentum átbúvárlása után.

A Szemtől szemben sorozatban Staud
Géza, a neves színháztörténész és publtetsta
ismertet! Max Reinhardt életét és rendezői

munkásságát, A szüteí révén magyar szár
mazású nagy osztrák rendező, a korszerü
színjátszás első mestere, a XX. század szín
házművészetének úttörője előszeretettel tün
tette fel magát magyarnak.' "Az én ma
gyarságom már csak az a nosztalgia
nyilatkozta Bródy Sándornak amellyel
minden érző és érzékeny Iélek arra a hely
re gondol, ahol született és azokra az
évekre, amikor gyerek volt ..." Világhírét
egy középkorí vallásos legendának, Karl
Vollmöller "Mirakel" címü pantomimjának
szmpadra vitelével alapozta meg. Ezt kö
vettélt a német klasszikusok és Shakespeare
drámát, Strindberg- és Moüér-e-rendezéseí,
A totális színház koncepcíójábóí kííndulva
megpróbálta a színjátékot, a zenét, a moz
gást, a hang- és fényeffektusokat, a dísz
leteket, sőt a nézőteret és az előcsarnokot

ls eg~'etlen egységbe fogni és a mü szol
gálatába állítan!. A színházat ünnepnek te
kintette, amely "megéJI az egész megfog
hatatlan életet". "Nem az a szmész fela
data, hogy álcázza, hanem hogy leleplezze
magát - vallotta -... A kö'tészet fényé
ben az emberi lélek mrndeddlg fel nem
fedezett mélységeíbe szállhat le, saját JeI
kének mélvségeíbe, hogy ott titokzatos
módon átalakulva -. szeme és sz.ája tele
csodákkal ismét a felszínre emelked
jék ..."
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Sur l'invitation de I'Académie de Théologíe catholíque de Budapest, le car
dinal Franz König, Primat d'Autriche, a prononcé une conférence le 27 avríl,
dans la salle d'honneur du Séminaire central de Budapest, devant un nombreux
public ecclésiastique et lak. Nous publions cette conférence en téte de notre
numéro, en version hongroíse íntégrale, - György Rónay: La Geste et la Léaende
du roi saint Ladislas. Il y a 900 ans, au printemps de l'an 1077, Ladislas Ier
de la dynastíe des Arpadiens monta sur le tröne, Parmí les rois de Hongrie,
c'est it lui que se rattache le plus de légendes. Il y apparaít comme le sou
verain glorieux de son temps, vénéré de par toute I'Europe, Selon le térneignage
de sa Légende, les souverains de plusieurs payseuropéens le sollícíterent de se
mettre it la téte des armées des croísés pour délivrer la ville de Jérusalem.
Il accepta grand coeur l'invitation qui lui était adressée pour venir participer
au Concile de Plaisance. Le motíf POUl" lequel le pape Urbain II ravai t convoqué
en 1095, c'est pour y précher la premiere croisade prévue pour 1096. Mais les
circonstances ne permirent pas au roi de s'y rendre. Au cours de eette année
mérne, il fut emporté par une maladie, La littératuremédiévale de Hongrie nous
a laissé deux sources consacréés ft l'histoire -du roi saint Ladislas: la Gesta
Laaislai regis, vers 1110 et la Legenda Sancti Ladislai, des années 1192 il 1218.
Les deux sources sont rédigées en prose latine tout eomme les chroniques qui,
écrites du- XIIe au XVe síecles, les renferment. Ce trait caractéristíque les
rapproche des oeuvres hístoríques analogues d'inspiratíon allemande. Toutefois,
ft l'encontre de ces travaux dans lesquels les faits hístoríques sont enregístrés
d'une facon impersonnel1e, nos chroniques en questíon, y comprís l'histoire du
roi saint Ladislas, exploítent avec une Iíberté poétique la matíére historique qui
est centrée autour d'un héros. Du point de vue genrelittéraire, c'est aux chansons
-de gestes de la littérature Iraneaíse médiévale que ces chroniques s'apparentent,
Le roi sairit Ladislas y apparait sous les traits du chevalier parfait; répondant
ft cet idéal chevaleresque qui, né en France, s'est impcsé en Hongrie eomme dans
les autres pays európéens, - Pelbartus de Temesvar (Themeswar), provinclal
de l'ordre des Franciscains de Hongrie, s'est illustré comme poete, écrívaín et
prédicateur dans tonte l'Europe du XVe siécle. Ses oeuvres ont été publíées en
latin. Pour la f€~te du roí saint Ladislas, il écrivit quatre sermons réunís dans son
recueil de prédieations Pomerium Sermonum de Sanctis (lére édítíon ft Hagenau
en 1498) dont le leeteur pourra lire le premier (De sancto Ladislao Rege serm. LJ
dans Ia traduction hongroíse de Tivadar Váda. - Prof. Sándor Bálint: L'lcono
gr.aphie de la bataille de Cserhalom. Ce fut une des batailles les plus mémorables
que le roi saint Ladislas livra en 1070 aux Cumanes (kounes peuplade turque),
bataille ft laquelle on voit se rattacher le plus de míracles. - Le lecteur pourra
Iire une séquence sur le roí saint Ladíslas, due ft un poete hongrois inconnu de
Moyen Age et traduite du latin par Béla Csanád. - Zsuzsa Beney: L'lmage de
Di<!u d'Attila József dans deux poémes de sa dernUre période (2e partíe). 
Notre rubrique "Document" est consacrée au díocese de Szombathely qui célebre,
cette année, le bicentenaire de son érection. L'article eommémorant eette date

429



anniversaire est dü il László Székely. Pour cette année jubilaire, les travaux
de restauratien tres poussés, portant sur l'extérieur de la cathédrale et réclamant
plusíeurs mihlions de forints, ont été menés il bonne fino Les travaux de peinture
de I'mtérieur- de la cathédrale, tres errdommagé pendant la guerre, sont ent
repris. La modernísatíon du palais épíscopal aínsí que la sauvegarde de ses
víeux . trésors d'art, entraínant des frais non moíns importants, sont également
prévues. L'équípe des catéchistes de la ville de Szombathely a rédígé un lívre
de prieres pour enfants (tírage prévu ti 15.000 exemplaires). Sur I'inítiatíve de
I'évéque Arpád Fábián, on voit renaítre le culte de sairit Martin, né il Sabaria
(ville de Pannonie sur l'emplacement de laquelle seraít construite la vílle actu
elle de Szombathely). En méme temps, par sa vie sainte, János Szily, premier
éveque de Szombathely, fait aussí 'Q!:>jet d'une vénératien renouvelée. Toute la
vie liturgique, les triduums de Caréme, les sermons prononcés ont été placés sous
le sígne de cet anníversalre; les fideles ont fait des neuvaines prenant fin le
17 [uín, jour ou, en 1777, la bulle confirmant I'érection du díocese de Szombat
hely fut émise par le pape Paul VI. Le premier évéque. János Szllv, était un
homme d'actíon doté d'une forte personnalité. C'est luí qui fit construíre la mag
nífíque cathédrale, le palals épíscopaí et le séminaire.

C'est Juin dernier que Zoltán Latinovits, un des plus grands talents du
théátre hongroís, metteur en scene et écrivain, est disparu dans des círconstan
ces tragiques, Plus d'un de ses écrits a été publié par notre revue. Pour rendre
hommagé au souvenír du grand artíste, disparu il y a un an, la célebre actrice
Mária Mezei a mis a la disposition de notre revue sa correspondance avec Zoltán
Latínovíts, Béla Hegyi e eu une "entrevue VIGILIA" avec la veuve du regretté
artíste, qui elle-meme est une éminente actríce, Éva Huttkai. Le lecteur pourra
lire un écrit posthume de Zoltán Latinovits.

A la rubríque des belles-lettres ont contrtbué József Dancs par son écrít,
Péter Vasadi par sa méditation lyrique ainsi que Ferenc Fáy et János Parancs
par leurs poemes.

INHALT

Kardinal Franz König hielt einen Vertrag in Budapest. Der Wiener Erzbischof
hat eine Einladung der Budapester Katholischen Theologischen Akademie an
genommen und am 27. Apríl sprach er im Festsaal des Budapester Zentralsemi
nars yor einern zahlreíchen kirchlichen und Laien Publikum. Den Text des Vor
trages bringen wir auf leltender Stelle. unserer Zeitschrift. Der Kardinal sagte

. unter anderen: Sein Besuch, gelte der Kirche in Ungarn die einen. íntegríerenden
Bestandteil der Geschichte, dér Kultur, der geistigen und materíellen Entwick
lung Ungarns und seiner Menschen bilde, Das ungarísche Volk habe viel Schwe
res in seiner Geschichte mítgemacht, sei aber nie verbittert, und nie resígníert
gewesen, In allen seinen guten und bösen Tagen sei da'> Volk immer mít seiner
Kirche verbunden gewesen. Nach kirchlichen Grundsatz sei Kirche immer dort,
wo die Bischöfe seíen, Die Bischöfe seíen aber nur dann wahre Hirten und Leh
rer ihres Volkes, wenn sie in lebendígér Verbindung mit dem Volke stánden.
Geheimbischöte könnten eine solche Aufgabe ebensoweníg erfüllen, wíe Bi
schöte in einern goldenen KiWg. Es sei die Aufgabe und Verantwortung der
ungarischen Bíschöfe, sich unter den in ihrem Land gegebenén Umstánden so zu
verhalten, dass der Kirche der notwendige Lebensraum zur Erfüllung ihrer prima
ren Aufgabe, der Verkűndígung des Evangeliums, erhalten bleibe, ohne dass die
Reinheit des Glaubens und die Klarheit der Aussage darunter leide. Diese Ver
antwortung könne den ungarischen Bischöfen niemand abnehmen. Was die
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ungarísche Kirche von den Katholiken im Westen erwarte, seien wede~ aus
der Entfernung leícht gégebene kluge Ratschláge, Verdachtigungen und Distan
zíerungen oder Aufrufe zur Standhaftigkeit und le~chferti~e Empf:h~ungex: zum
Martyrium, sondern Verstandnis, Entgegenkommen, Gebet und tatkra~t~ge Hllf:.-:
György Rónay: Gesta und Legenda von László (Ladislaus) den Heiligen, König
ton Ungarn. Vor 900 Jahren, im Frühlíng des Jahres 1077 bestíeg den unga
rischen Thron König László vom Haus Árpád, eine mit vielen Legenden umge
bene Figur des ungarischen Mittelalters. Er war ein in ganz Europa bekannter
Herrscher von grosser Autoritát, was auch die Tats.ache bekraftígt, dass et
zum Führer des ersten Kreuzzuges im Jahre 1096 erwáhlt wurde und nur sein
vorzeitiger Tod verhinderte ihm diesen -Auftrag durchzuführen. Das Leben von
László den Heiligen kennen wir aus verschiedenen míttelalterlichen Kroniken,
die in diesem Essay analysiert werden. Der Autor weist auf die Verwandtschaft
dieser mittelalterlichen Erzáhlungen mit den französischen "Chanson de gestev-en
hin. - Pelbárt Temesvári: Erste Predigt über König László. Pelbárt Temesvári
Provinzial des ungarischen Franziskaner Ordens war ein namhatter Dichter,
Schriftsteller und Predigér des 15. Jahrhunderts. Er schrieb seine Werke in lateí
nischer Sprache. Von seinen víer Predigten über König László publizieren wir
die erste. - Sándor Bálint: Ikonographíe der Schlacht von Cserhalom. Die
Schlacht von Cserhalom war ein Gefecht des Königs László gegen die Kumanen
an die sich eine ganze Reihe von Légenden anknüpfen. - Eine Sequenz über König
László, geschrieben in lateinischer Sprache von einem unbekannten Autor des
Mittelalters, Auf ungarisch übersetzt von Béla Csanád. - Zsuzsa Beney: Das
Gottesbild in zwei spaten Gedichten von Attila József (2. Teil). - László Székely
gedenkt des 200-jahrigen Jubíltiums der Díözese von Szombathely (Steinamanger).
Vor 200 Jahre wurde die Diözese gegründet, Für das Jubílaumsjahr wurde die
aussere Renovierung der Kathedrale beendet. Die Arbeiten kosteten mehrere
Millionen. Gleichzeitig wurde die innere Restauríerung der wáhrend des Krieges
schwer beschádigten Kirche in Angríff genorrimen. Und auch die Modernisíerung
des bischöflichen Palastes wurde veranlasst. Die Gemeinschaft der Katheketen
von Szombathely redígíerte ein Kinder-Gébetbuch, das in 15.000 Exemplaren
gedruckt wurde, Auf Veranlassung des Bíschofs Árpád Fábián erneuert und ver
tieft sich der Kult des Heiligen Martínus der in Sabaria (lateinischer Name von
Szombathely) geboren ist, sowíe des Bischofs János Szily, der die Diözese grün
de~e. Yiele; Triduums und Novenen wurden gehalten um den Höhepunkt der
Feíerlfchkeíten, der 17. Juni würdíg felern zu können. Das war námlich der Tag
von dem der Gründungs-Urkunde von Papst Pius VI. datiert war. . ,

Im Juni vorigen Jahres starb unter tragischen Umstánden der namhafte Schau
spieler, Regisseur und Schrlftsteller, Zoltán Latinovits, dessen mehrere Schriften
auf den Spalten der Vigilia erschienen sind. Gelegentlich der einjahrigen Wieder
kehr seines Todestages, geder.ken wir mít mehreren Schriften des Verstorbenen.
Mária Mezei publtziert ihre Korrespondenz mít Zoltán Latinovits, Béla Hegyi
führt ein Vigiliagesprach mit der Witwe des Künstlers :Éva Ruttkai, sie 'selbst
Schauspielerin. Wir publizieren weiters eine Schrift von Zoltán Latinovits.

Im Literaturteil eine Erzahlung von .J6zsef Dancs, eine Meditation von
Péter Vasadi, Gedichte von Ferenc Fáy und János Parancs.

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

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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VIVALDI

'- Beatus vir

- Kyrie,_.g-moll

- Invicti bellate - motetta
Lugosi Melinda, Takács
Klára, Bende Zsoít (ének)
Kistétényi Melinda, Le
hotka Gábor (orgona)
Frank Mária (gordonka)

.Pertis Zsuzsa (eembalo)

Budapesti Madrigálkórus

Liszt .Ferenc Kamarazene
kar

Vezényel: Szekeres Ferenc

SLPX 11830 árá: 70,- Ft

LISZT FERENC

- Patetikus koncert - két
zongorára

- Rákóczi induló - 2)ongo
rára, négy kézre

- Magyar rapszódia No. 16.

- - Két epizód Lenau Faust-
jából

Tusa Erzsébet, Lanros Ist
ván (zongora)

SLPX 11763 ára: 70,- Ft

ENRICO CARUSO

Adák Verdi, Puccini, Doni
zetti, Goldmark, Flotow és
Bizet operáiból

Közreműködik:
Marcella Sembrich,
Johanna Gadaki, Gina Se
verina, Francesco Daddi,
Antonio Scotti, Marcell
J ournet, Louíse Horner,
Ernestíne Schumann
Heink,Titta Ruffo

A felvételek 1906-1914 kö
zött készültek

SLPX 11910 ára: 70,- Ft

PAGANINI

D-dúr hegedűverseny No. 1.
Op. 6.

CHAUSSON
Poéme - hegedűre lés zon
gorára Op. 25.

Bálint Mária (hegedű)

MRT Szimfonikus Zeneka
ra
Vezényel: Lehel György

SLPX 11831 ára: 70,- Ft



LATINOVITS ZOLTÁN ARCAI

ZSINATUTÁNI };:RTELl\IEZO KISSZOTÁR
A-tól Z-ig

KONTINUITÁS (a latinban : contínu
ere = folytatni). Folytatólagosság, ösz
sze füg gés, megszakítás nélküli sorozat.
(Például: a püspökszentelések sorozata
az apostolok óta.) De lehet például ilyen
ér telemben ls használni: valakinek tu
dományos életműve megszakítás nélküli
.Jconttnuit ást" mutat. (Mindenesetre ma
gyartalan és fölösleges szó.)

KONVENCIÓ (a latinban: conventio =
megegyezés. egyezkedés). Közszokás, ki
alakult szokásokon alapuló magatartás.
A keresztény hit- és erkölcstan éppen
séggel nem könnyű kérdése: az egyes
ku1ttírákhoz történő alkalmazkodás so
rán meddig mehet el az egyh áz a tár
sadalmi konvenciók elfogadásában? Az
ölt özködési szokásokat nyilván átveheti,
viszont például a többnejűséget nem. Az
afrikai pogány "beavatási szertartáso-

kat" el kell-e utasítania (és ezzel "kül
földi vall ássa" süllyednie a nép szemé
ben), - vagy pedig megtöltheti-e ezeket
a szertartásokat keresztény tartalommal
(vállalva viszont a mágia és a vallási
elködösítés veszélyét)? Ahatárkérdések
a helyi egyházak nehéz gondját jelen
tik, és a döntés felelősségét is ők vise
lik: mert egyedül csak ők mérhetik le
a konvenciók ért ékét.

KONVERGENCIA (a latinban: con
-vergere = összehajlani). Azonos irány
felé törekvés. Sok vonatkozásban hasz
náljuk: például több teológus és lelki
pásztor egészséges eszmecseréjében a le
szűrt közös megállapítások kenvergen
cián alapulnak. Korunk mis ztikusának
és természettudósának, Teilhard de
Chardinnek egy ik kedvelt kifejezése a
,.kozmikus konvergencia" (világméretű

összpontosulás). Eszerint az egész terem
tés végső soron egy irányba fejlődik .
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("konvergál"): az emberi nem egysége
és testvérisége felé az evangélium
Krisztusában.

KONVERZIÓ (a latinban: visszafor
dulás). Egyházi nyelvhasználatban:
"megtérés". Elsősorban azokra használ
juk, akik a hitetlenségből (vagy esetleg
a bűnök útjáról) Istenhez fordultak. A
szentek élete sok példát mutat koriver
ziókra. Tágabb értelemben így nevezik
azt az elhatározást, amikor valaki el
kezdi komolyan venni isten-gyermeksé 
gét. Ilyen értelemben mindnyájan rá
szorulunk konverzióra. Még általánosabb
értelemben: napról napra jószándékkal
Istenhez fordulásunk. A konverzió szó
görög megfelelője: .metanoía''. Ma gyak
ran ezzel a szóval helyettesítik. Mind
kettőnek jelentése ugyanaz.

KÚRIA, KURIÁLIS. A régi Rómában
,: C.1;1ri a" volt a Szen átus , ilietve annak
épülete, A feudális korban kúriának ne
vezték a nemesi, főúri udvarházakat.
!nnen került a szó egyházi használatba:
Igy nevezték a püspöki, ilietve pápai
u?vartartást. ~a Kúriának a római
kozponti egyhazkormányzati szerveket
értik, gyűjtőnévvel. Ezek a szervek fő

leg a pápai Államtitkárság (mely mez
felel az államok miniszterelnöki hivat;
Iának), valamint az ún. ,.Kongregáci ók"
é~ m.á~ fóhivatalok (megfelelnek a mí
msztenumoknak). "Kuriálisnak" bizo
nyos eg yh ázi hivatali stílust neveznek
,.Kuriális bíborosok" : a pápai főhivatalok
é~én áll~ . hivatalnok-bíborosok, akiknek
nincs sa j át egyházmegyéjük.
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