
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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