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A SZENT KORONA
valódi jelentőségét talán meg sem értheti, aki nem magyar; nem sok fo
galma lehet róla, rnrért követelte vissza a magyar népi állam oly állhatatos
sürgetéssal azokat a kegyeletes ékszereket, amelyek valaha a királykoronázás
kellékei voltak, holott a királyság _imJllár nemzedékek óta a múlté, és az
intézmény - főként újabb kori - történetének egyértelműen kedvezőtlen

emlékei természetszerűleg áthárulhattak volna az intézmény hagyományos
[elvényeire is.

Mégsem így történt: magát a Koronát még legméltatlanabb viselői sem
tehették méltatlanná a nemzet tiszteletére és szeretetére; a hozzá való kap
csolat valamilyen tudata vagy érzése még annak a nagy többségnek a lel
kében is élt, amelyet pedig a Szent Korona "tanának" megfogalmazói rövid
látóari kirekesztettek "testéből". Mindez ma már többé-kevésbé kőztudomású:

a hazakerülés alkalmából újságcikkek és televíziós adások oly bőségesen és
hitelesen foglalkoztak a kérdéssel, hogy az elmondottak ismétlésének aligha
lenne értelme. Tudjuk, milyen "viszontagságos volt a századok folyamán a
Korona sorsa: hogy hányszor veszett el, hányszor került csellel vagyerő

szakkal idegen vagy illetéktelen kézre, hányszor ásták földbe és találták
meg újra, s legutóbb, a második világháború végén hogyan hurcolták 19
az országból. Azt is tudjuk, hogy nem "Szent István koronája", mint oly
kor patetíkusarrmondaní szokták; hogy alsó része, a bizánci eredetű abroncs
korona r. Géza korából való, az elég durván hozzáforrasztott fölső rész
későbbi, s ezek a pántok először talán Szent István koponya-ereklyéjén dísz
lettek (mint Győrffy György "István király és műve" című, most megjelent
nagyszerű könyvében olvashatjuk); a tudomány régtől tudja, hogy az úgy
nevezett Szilveszter-bulla nem hiteles, hogyakoronaküldés egész, máig élő

legendáját egy századdal az események után Hartvikgyőri püspök koholta ;
egyszóval az idegen, aki értetlenül nézi a magyárok "Szent Korona kultuszát",
fönntartásaihoz érvül hozzáteheti mindazt, ami a Korona körül máig tisz
tázatlan, vagy amiről már tisztázták, hogy csupán kegyes hiedelem, netán a
mindenkori uralkodói érdekeknek megfelelően manipulálható hagyomány.
A dolog azonban nem ilyen egyszerű.

Először is: minden történelmileg számon tartott koholmányban van
valami igazság. Szent István valóban Szilveszter pápától kért és kapott
koronát, ha ez a korona idők folyamán eli is veszett; és ha Szent István
valódi koronája (nyilván olyan nyitott abroncskorona, amilyet akkoriban
viseltek az uralkodók) ténylegesen nem is azonos a ránk maradt Géza
-Iélével, valamilyen módon mégis azonosak: egy olyan folytonosság sze
rint, amely a magyar koronát már akkor az államalapító szent kírályig
viszi vissza, s amelyben a korona mint élő jelkép egyre többet vesz ma
gába a királyság intézményén túl magából az államból (amibe akkor még,
a középkorban, akár hallgatólagosan, akár kimondottan is, beleértődik az,
amit "a népfelség elmélete" címszó alatt tartunk nyilván).

Másodszor: minden történész (és minden szocíológus) tudja, hogy a
mítoszoknak, legendáknak, hiedelmeknek, szimbólumoknak, amíg élnek,
azaz amíg hisznek bennük s amíg funkciójuk van, a ,.,tényleges" tényeknél
semmivel sem kisebb a valóságértékük. így lett a Korona is már igen korán
jóval több és jelentősebb egyszeru tárgyi (sőt használati: koronázási) mi
voltánál. Hogyan és mínt, erre számtalan történelmi illusztrációt hozhat-
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nánk. A sok közül az egyik Bocskaiék követelménye (és jellemző, hogy
éppen az övék) ~ magyar koronának magyar földön való őrzetését illetöleg ; .
a másik II. 'József esete, akinek a magyárok szemében épp az volt a leg
főbb bűne, hogy "kalapos király", hogy nem vette föl fejére a Szent Ko
ronát s ezzel - mindkét részről elismerve a jelkép élő voltát - nem
vállalta a koronával járó" míntegy beHSIe kisugárzó kötelezettségeket. S
hozzunk még egy harmadik, majdnem abszurd példát is (de mind közt
talán ez a legszemléletesebb): azt a két háború közti "királytalan királyságot",
amelyben egy képtelen történelmi félmegoldást a Szetit Korona tekinté-
lyével véltek igazolni is, palástoini is., '

A második világháború végeztével Magyarországon végérvényesen
megszűnt mínd a királyság, mind annak a Horthy-kormányzóság "jogosítá
sára" kitalált fantomja. Az azonban, hogy Magyarország köztársaság. és
uralmi formája a népi uralom, nem jelenti azt, hogy közömbös lenne a
Szent Korona iránt, vagy hogya Szerit Korona egyáltalán meg sem illetné,
Amennyiben a Korona a magyar államiság immár évezredes múltú jelképe,
és nyilvánvalóan az, akkor tényleges joga is csak annak a Magyarországnak
lehet rá, amely ezt az államiságot megtestesíti és továbbviszi. Joga van
rá, mint jelképre, mint ereklyére, ha tetszik úgy is, mint "ékszerre", mint
.Jcíncsre": de elsődlegeserr úgy van rá joga, mint valami tárgyfölöttien
becses, már-már személyes értékre, mely a magyar államiságot, szabadságot
és függetlenséget képviselte akkor is, ha a magyar államiság elnyomására,
a szabadság csorbítására és a függetlenség sérelmére használta, akinek
éppen a fejére vagy birtokába került. Mert az elnyomó hatalom fején ez
a korona nemcsak aranyának terhével ült, hanem egy élő lelkifurdalás
vagy legalább szemrehányás súlyával is; a nemzet szemében pedig akkor
ls jogainak biztosítékaként élt, ha éppen jogait tiporták. Ezért és ennyi
ben több' pusztán muzeális értéknél a népi és köztársasági állam mai meg
testesítőinek és. hordozóinak számára is: azok számára, akiket egykor a
Dózsán aratott végzetes győzelmétől elvakult nemesség hozzá való jogai
ból kitagadott.

Ahol az ország, ott legyen, mert oda való a Szent Korona: ősi elv,
melyet Bocskai hajdúi is jól tudtak már. Magyarország pedig csak egy
van; és ez a Magyarország itt 'van. Amikor a Korona most jogos helyét
újra elfoglalta, mintegy utolsó "tetteként" élő cáfolatául szolgál minden
olyan, lappangó vagy olykor hangoskodó hiedelemnek, tévhitnek és ábránd
nak, hogy lenne "a nagyvilágon ekívül" valahol egy másik, netán egy
"valódibb" Magyarország, ahol az igazabb hagyományokat őrzik, holmi
"magyar jövendő" számára. Nem: Magyarország itt J van, ez az egyetlen
M~arország van a világon, és a "magyar jövendő" itt épül, másutt nem
is épülhet; mert ha másutt épülne, nem lenne magyar. Ha a Szent Korona.
még lehet a mai, szocialista Magyarországban valóban élő és sugárzó jel
képe a múlton kívül -is valaminek, s ha még mai "ereklye" voltában is
képes arra, hogy gazdag tartalmában új, aktuális elemmel gazdagodjék:
ennek lehet az élő, tehát hatékony jelképe, s ezzel az új jelentéssel gyartl
podhat. Immár itt és most tanúsíthatja, hogy Magyarország ez a haza, ez
az ország, itt és most ; nem másként, hanem úgy, amint van, és amivé
magát alakítja. Azoknak a magyaroknak is, akiket -sorsuk más földekre
sodort, s akiket, ha' nyílt lélekkel és tiszta szívvel jönnek, mindig vár
asztalunkon egy itat hazai .víz s egy karaj hazai kenyér.
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VAS J6ZSEF

üNNEPEINK' NYELVÉSZ SZEMMEL
(Vasárnap -húsvét -pünkösd)

A kalendárium fekete betűs hétköznapjait helyenként piros betűs ünnepnapok
választják el egymástól. Saure Wochen, frohe Feste . . . A fáradságos 'munkanapokat
Istennek szentelt és testi-lelki megnyugvásunkra szolgáló, vidám ünnepnapok:
követik. Ezeket az Ószövetségben isteni kinyilatkoztatásra rendelték el a válasz
tott nép vezetői. Az Újszövetségben pedig Isten földi tevékenységének folytatója,
az egyház jelöli ki, vonja össze, helyezi át vagy törli el őket. A piros betűs

ünnepeink tehát, néhány nemzeti ünnep kivételével, mind egyházi eredetűek,
Legrégibb közöttük az ősegyház három ünnepe, az ószövetségi eredetű vasár
nap, a húsvét, és a pünkösd. _

MIT JELENT AZ EGYHAZ ÉS AZ üNNEP SZAVUNK? Az egyház Jézus
Krisztustól alapított vallási közösség, amelyet Jeruzsálemben "názáretiek",
Antióchiában pedig "keresztények" néven emlegettek a zsidók. Az Út Jézus
azonban az arám édta vagy keniSta nevet adta az övéinek. Mindkettőnek a
'liturgikus gyülekezet' jelentésű héber qahala felel meg: Ezt fordították görögre
azekk!ésia, illetőleg a synagógé szóval. Az előbbit a keresztények, az utóbbit
a zsidók foglalták le maguknak. ,

Az ekklésio: szó a görög ekkaleó 'kiválasztani, meghívni' ige származéka,
amely politikai értelemben a népességnek, a lakosságnak, görögül adémosznak
gyülekezetét, egyházi értelemben pedig kezdetben az ószövetségi zsinagógákból
kiválasztottaknak, később meg az összes keresztényeknek a közösségét jelentette.
De ez volt a neve a vallási közösség gyülekező helyének, a templomnak is.
Ezért keletkeztek belőle ilyen névváltozatok: Ecclesia cathedralis 'SZékesegyház',
ecclesia metropolitana . 'érseki egyház' stb.

A mi egyház szavunk azonban nem ebből a liturgikus gyülekezetet jelentő.

görög ekklésia > latin ecclesia szóból származik, hanem az őskeresztény isten
tiszteletek helyéül szolgáló 'szent ház'-nak, a latin aedis sacra-nak a szó sze
rinti fordítása. Eredeti, középkorí hangalakja idhaz volt, amely összetett szó.
Előtagja a valószínűleg török eredetű és 'szent' jelentésű id melléknév, utótagja
pedig a finnugor örökségből származó ház főnév. Együttesen: megszentelt épület,
vagyis 'szent ház' aedis sacra.

Ebből a jelzós szószerkezetből a d hang lágyulása miatt még a középkor
folyamán kifejlődött az igyhaz, majd pedig az i hang nyíltabbá válása követ
keztében az 'egyház alakváltozat, amelynek előtagja tehát nem az egy 'anus'
számnév, hanem - mint láttuk - a- középkorí id 'sacer' melléknév. Elsődleges

jelentése istentiszteleti célokra _épített 'szent ház', 'aedis sacra', vagyis templom,
Másodlagosan azonban a liturgikus gyülekezetet is jelölni kezdte, mégpedig
azért, mert a latin ecclesia szónak is kettős a jelentése: 'templom' és 'keresz':'
tény gyülekezet'.

Az ünnep szó jelentése egyházi értelemben: 'valakinek vagy valaminek a
tiszteletére rendelt, évenként ismétlődő és istentisztelettel kapcsolatos emléknap':
Bizonyára nem mindenki tudja, hogy az ünnep is összetett szó. Pedig elárulja ezt
kéi régebbi változata, a XIV. századi idnep és a' XV. századi üdnep, amelynek
utotagja a bizonytalan származású nap 'dies' főnévünknek a magas hangrendbe
átcsapott alakja. Csupán az előtagjukra vonatkozóan térnek el a vélemények.

A hagyományos magyarázat szerint az előtag azonos a 'szent' jelentésű id
melléknévvel. Az üd ugyanis az id-nek lehet a változata. Ezért szokták őket

váltakozva használni: idnep - üdnep, illetőleg a mássalhangzók hasonulása
után: innep es ünnep hangalakban. De a- jelentése mindegyik változatnak 'szent
nap', amely a latin dies festus' vagy dies sacer szószerkezetekkel hozható kap
csolatba. Ilyen értelemben használta Arany János is "Évnapra'~ című versében
a tiszántúli nyelvjárásnak megfelelőbb innep változatot, visszaemlékezve 1848.
március 15-re:
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Kelsz és lenyugszol észrevétlenül:
lnnep volnál, de senki meg nem ül,
Yégzetes évi nap!

A hagyományostól eltérő magyarázat az üdül 'erősödik', 'gyarapodik', 'hízik' stb.
jelentőségű ige tövéből származtatja az ünnep előtagíát, Magát a szót pedig az
óhorvát blagdan 'ünnep' (tulajdonképpen: 'jó nap, nem böjtös nap') mintájára
li böjtnap ellenpárjaként, horvát-magyar lakosság körében keletkezett szóössze
tételnek tartja, amelynek tulajdonképpeni jelentése: 'erőgyűjtő, felüdülést hozó
nap' (vö. Kiss Lajos NyÉrt. 71. szám 79-82). '

Vallási meggondolásból egyik magyarázat ellen sem lehet kifogást emelni,
hiszen az egyházi ünnepek nemcsak a lélek megszentelését, hanem a test felüdü-
lését is szelgálják. " '

HOGYAN LETT A SZOMBATBÓL VASÁRNAP? Az újszövetsé/ti vasárnap
ószövetségi elődje a zsidók péntek estétől szombat estéig tartó sabbathja volt.
Emlékeztetőül arra, hogy a világ teremtésekor Isten hat napon át dolgozott,
a hetediken pedig sabbathot tartott, vagyis befejezte, abbahagyta a teremtést
(lMóz 2,2, 2Móz 31, 17). A szombat tehát vallási céllal megtartott munkaszüneti
nap (cessatio ab opere, quíes), amelynek neve és keletkezési időpontja csakis
a hétnapos hetet ismerő népek hit- és erkölcsvilágába nyúlhat vissza. Ezért
névadói nem lehettek sem az egyip~omiak, akik tíz-, sem a babílóniak, akik
ötnapos szakaszokra osztották fel a hónapokat. Sokkal valószínűbb, hogy a
szombat szó héber eredetije, a sabbath az akkád sabbattu 'kielégülés', 'betelje
sülés', 'befejezés' főnévből fejlődött a szóvégí magánhangzó leköpása és az előtte

levő hosszú mássalhangzó megrövidülése következtében. Úgy, ahogyan az Euphrates
.akkád nevéből, a PUTattuból a héber PUTath.

A héber sabbath-ból a görög aa{J{Ja-rov közvetítésével lett a latin sabbatum,
amely az olaszban saba to-nak hangzik. A szláv megfelelői pedig részben latin,
részben görög hatást mutatnak. A katolilais szlávok: lengyelek, csehek, szlovákok,
szlovének és az országuk északi részén lakó horvátok ugyanis' a latinból kelet
kezett sobota változatot használják. Náluk tehát a, szombatnak sohasem volt
m-es. alakja, Viszont a görögkeletiek: bolgárok, szerbek, oroszok, stb. a görög
népnyelvf mb-s aafl{Ja-rov alakot fejlesztették tovább (vö. Melich János, SzlJÖv.
267). Ebből lett az ószláv sobota, amelynek első orrhangú o-ját a magyarban
míndíg on, om helyettesíti (Asboth: Nyr. 31 :186). Az így keletkezett sombota
Kniezsa István (NyK. 49 :359) szerint is a görögkeleti szláv nép nyelvéből szár
mazik. De a szóvégí a hang. XII. századi eltűnését a magyar hangtani törvények
alapján elfogadhatóan megmagyarázni nem lehet. Ezért Pais Dezső (Szent István
-emlékkönyv, II. 613) valószínűbbnek tartja, hogy a szombat szó, honfoglalás
előtti kapcsolataink révén, a kazároktól került hozzánk. Ott ugyanis sok volt a
szambat-ot illetőleg a szambati-t ünneplő zsidó vagy zsidózó népelern. A magyar
szombat XII. századi változatainak a végén tehát azért nincsen a hang, merf
az átvett szambat végén sem volt, vagy pedig a véghangzója i volt, amely
a XII. századig lekophatott, de az á hang nem. Látni való ebből. hogy a magyar
szombat közvetlen forrását pontosan megmagyarázni nem tudjuk. Vagy a gö-
rögkeleti szlávoktól, vagykazároktól vettük át. .

Hasonló helyzetben vagyunk a zsidók szombati ünnepének keletkezési idő

pontjával is. Csak az' bizonyos, hogy jóval korábbi, mint Istennek Mózessel a
Sínai-hegyen kötött szerződése. Tehát korábbi, mínt a Tizparancsolat. Mózes
ugyanis a mannagyűjtés szabályozásakor már hivatkozott rá: "Holnap az Urnak
szentelt szombati nyugalom van" (2Móz 16,23). Az is tény, hogy a szombat meg
ülését ~aga Isten akarta. Ezért foglalta a teremtés történetének kinyi'atkozta
tását hét nap" keretébe. Nem helyezte hatályon kívül az Úr Jézus sem, de hang
súlyo~ta, hogy: "Az Emberfia ura a szombatnak is" (Mt 2,28). ~~nítványai
kezdetben szintén eljártak a zsinagógákba, és ott hirdették az evangéhumot.

Érthető tehát hogy az első keresztények, akik zömmel a hagyományokhoz
és a mózesi tö~ényekhez ragaszkodó zsidók közül kerü1~ ~i, e~eget akartak
tenni mind a régi, mind az új követelményeknek. Ezért delelott reszt vettek a
zsinagógában tartott istentiszteleten" este pedig magánháza.kban gyűltek össze,
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és a szombat esti vacsora keretében elvégezték: a kenyérszegés szertartását (ApCsel
2, 46), állhatatosak voltak az imádságban, és mindenben követték az apostolok
tanítását.

Ennek a "felemás" istentiszteletnek a felszámolása az első század végéig
tartott. Legkorábban a pogányságból megtérők, ezt követően a Palesztinán kívül,
végül a Palesztinán belül lakó, zsidókból lett keresztények körében szüntették
meg. Az első két csoportot, hosszas vitatkozás után, már a Jeruzsálemi zsinat
(i. sz. 50) felmentette a mőzesí szertartások, így a szombatí Istentisztelet alól is.
'Ezek Szent Pál (lKot' 16,1) szerint 57-ben már nem szombaton, hanem a szombat
este kezdődő napon, a "hét első napján". gyűltek össze istentiszteletre. Egyrészt,
rnert a kenyérszeges szertartását eddig is a szombat esti vacsora keretében vé
gezték. másrészt a hét első napjához három nagy élmény fűzte őket: Jézus fel
támadása, a bűnbocsánat szentségének alapítása és a Szeritlélek eljövetele.
Palesztinán belül azonban a mózesi törvények egyúttal állami törvények is
voltak, Az ottani keresztények tehát csak Jeruzsálem pusztulása (i. sz. 70)# után
térhettek át az új ünnep megülésére. ".,. amikor a zsidó állam megszűnt, a
mózesí törvények hatályukat vesztették, a zsinagóga pedig, ahol az áldozatokat
bemutatták. romokba hevert" (vö. Bangha-Ijjas, Egyháztörténet. Bp. 1938. I, l!1).
Mindezek ellenére még a század végén is akadtak keresztények, akiket Ant~

ochiai Szent Ignác (+108)' kénytelen volt erélyesen figyelmeztetni: "Ultra iam
non sabbatum observate, sed secundum Dominicarn vivite".- Többé már ne a
szombatot tartsátok meg, hanem éljetek az Úr napja szerint.

Az eddigiekből megállapíthatjuk: először, hogy a kereszténység legrégibb ün
nepének, a vasárnapnak legelső neve ugyanaz volt, mint az ószövetségi szombaté:
Ú1' napja. De vele egyenrangú ünneppé csak a keresztényüldözések után lett,
amikor Nagy Konstantin 321-ben államilag is kötelezővé tette. Másodszor. az
Úr nel/pja helyett használták a' keresztények a héber naptárban levő jom harison
(tulajdonképpen 'a hét első napja') és a rómaiban- található: dies solis 'a Nap
-ünneoe' elnevezést is. Az előbbi Szent Pál leve1.eiből, az utóbbi Szent Jusztin
(Apologia) és Tértullianus (Ad nationes) munkáiból mutatható ki. Harmadszor,
hogya kereszténység új ünnepének későbbi nevei, kevés kivétellel, rnínd ebből

a három ősi .elnevezésből származnak.
A hét első napját jelenti: a héber jom harison, az arab el achad és az etióp

ehud. Az Úr napját pedig: A Jelenések könyvében (1.9) olvasható görög Kyriaké
hémera vagy Kyriosz, amelyet a, kopt keresztények Tikyriaki alakra változtattak.
Továbbá a latin dies Dominicus vagy Dominica, amelyet az örmények deruni
hangalakba ejtenek. Ezeken kívül a spanyol domingo, a francia dimanche, az
o1asz . domenica és a román duminicá. Sőt, a tulajdonképpen feltámadást jelen
tő voskresenje is, amely a görög liturgiából került át az orosz nyelvbe, össze
függésben van az Úr napjával. A német Sonntag és az angol sunday azonban a
pogány rómaiaknál használatos dies solis-ból származik (vö. Radó, Enchiridion.
II, 1089). .Ettől a három ősi névtípustól eltér: A 'nem dologtevő' vagyis munka
szüneti napot jelentő bolgár nedelja, a szerb és horvát nedjelja, a szlovén nedela,
a lengj-el niedziela stb., 'valamint a magyar vasárnap (Melich: NyK. 34:264).

A vasárnap szavunk nincsen összefüggésben sem a szláv, sem a többi ke
resztény népek elnevezéseível. Az első tudományos magyarázat a Czuczor-Eoaa
rasi szótárban (1874) jelent meg róla. E szerint a vásár (forum) és a nap főnév

összetételből keletkezett, " ... mínthogy régente ezen a napon szokták a vásárokat
tartani". Melich János (NyK. 34:265) határozottan állítja: először, hogy a régente
időhatározó nem vonatkozhat a magyar kereszténység első századaira, mert XI.
századi törvényeink szígorúan tiltották a vasárnapi piacok, kereskedések és vásárok
tartását. Másodszor, hogy a vasárnap, az említett törvények rníatt, feltehetőleg

honfoglalás előtti jövevényszó, amelyet -valószínúleg kereskedelemmel foglalkozó,
pogány őseink hoztak magukkal a törökségből. mint abazar güni (vásár napja)
magyar megfelelőjét,

Mind a két állítás kiigazításra szorul, Az egyik, mert Szent István és r.
András törvényeiben nincsen szó a' vasárnapi vásárokról. A XI. század első
fe'~ben tehát nem tiltották őket. Sőt, Péterfy Ká,:oly (Sacra cóncilia. Pozsony.
1741. c. VII.), az Árpád-kori törvények egyik magyarázója szerint annak ellenére,
hogy a házőrzőket kivéve, vásár- és ünnepnapokon minden tíz falu lakosságá
nak az "egyházas helyre" kellett mennie mísehallgatásra : "... mundinationes
tamen et mercimonia annorum lapsu, admissa sunt". - A heti piacok és az

149



évenkinti vásárok meg voltak engedve. (Természetesen mise utántól.) Heltai
Gáspár (1520-1575) Króníkája pedig ezt. írja L Béla (1060-63) kírályunkról :
" ... sokadalmakat (vásárokat) is szörze és vasárnapról elvevén. szombatra rendelé",
(vö. Babik József: Hittud. Folyóirat. 1891. 274). De úgy' látszik, hogy a király
halála után ismét elhatalmasodott a régi szokás és vasárnapra kerültek át a
vásárok. Különben a Szent László idejében tartott SzabolcsL.zsinat (1092) nem
lett volna kénytelen ezt a szígorú döntést hozni: "Ha valaki vasárnap és
nagyobb ünnepeken templomba nem megyen, hanem kalmárkodik, lovát veszítse
el.; , Aki pedig vasárnap vásárt üt, bontsa le sátorát és ha vonakodik, ötvenöt
pénzt fizessen..." (Magyar törvénytár. L 55). Nálunk tehát a XL században
szokásban voltak a vasárnapi vásárok, amig Szent László meg nem tiltotta.

Ami pedig Melich másik állítását illeti: nem bizonyos, hogy a vásár napja
(bazár güni) elnevezést pogány óseink a törökségből hozták magukkal. A nyel
vészek többsége ugyanis perzsa eredetűnek tartja. Munkácsi Bernát (KelSz. 13:356)
a kaukázusi bolgárok; vagyis az onogurok, Moór Elemér (Nyr. 88 :490) pedig az
alánok utódai, a kaukázusi oszétek nyelvéből származtatja. Eredete tehát vitatott.
Csupán az látszik' valószínűnek, hogy honfoglalás előtti birtokos szószerkezet,
amelyből később a vasárnap szóösszetétel keletkezett. Az előtagja l055-től köz
névként (vasar, forum), 12U-tólszemélynévként (Vasar), 1270-től pedig hely-.
névként (Mortunvasara) is gyakran előfordult. A 'nap szavunkkal összetéve
azonban csak 1405 körül, a Schlagl! Szójegyzék lapjain bukkan fel. De korábban
is meglehetett. Tudjuk ezt Te',egdi Miklós . (1535-86) pécsi püspöktől, aki hely
telenítette, hogy Bornemisza Péter és néhány protestáns társa a vasárnap 'helyett
az úrnap elnevezést akarta meghonosítani'. Ezért Felelet című munkájában így
oktatta ki: "Am eleget praedicaflottal Sernptén, de azert most is vgyan vasar
napnac hijac ottís a vasarnapot ... mínt a regíec híttac" (vö. Velledits Lajos: MNy
1912. 205). - Végeredményben tehát a vasárnap szavunkról biztosan csak annyit tu
dunk, hogy a magyar kereszténység alapszókincséhez tartozik. A vásár (forum)' és a
nap főnév kapcsolatából keletkezett. Nincsen összefüggésben sem a sztáv, sem a.
többi keresztény népek elnevezéseivel De eredetének közelebbi körülményei még
tisztázásra várnak. '

A HúSVÉT ÉS NEVÉNEK VALTOZATAL A Bibliában kétféle húsvét sze
repel : az ószövetségi zsidóságé és az újszövetségi kereszténységé.

_1. Az ószövetségi húsvét a Krisztus előtti zsidóságnak a pászka és a massot
ünnep összevonásából keletkezett, évenkint ismétlődő, családi, nemzeti és vallási
emléknapja volt, amelyet a tavaszi napéjegyenlőség telíholdiakor, abib (:>. fog
ság utáni nevén: niszán) hónap 14-én este a bárány-, 15-én pedig a kenyér
áldozat bemutatásával ültek meg.

Legrégibb neve a pászka, amely az arám pasha szóból származik és a görög
staoxa közvetítésével "az összes művelt népek előtt ismertté vált, Héber eredeti iét,
a pesach főnevet egyesek az -asszfr pasahu 'megbékélni', mások az egyiptomi
pa'sh 'emlék', vagy a pé'sah 'csapás', esetleg a p'oseh 'aratás' szó átvételének
tartják. Ezek a magyarázatok azonban nem kíelégítők, mert a Biblia a pesach
főnevet mindig az alanszavával. a héber pasah igével társítfa, amelynek e',s'5d
leges jelentése: 'sántítani', 'bicegni' és 'rituális táncot lejteni' az áldozat körül.
A másodlagos pedig: 'átugraní', 'átmenni' és 'megkímélní' (vö. Biblikus Teológiai
Szótár. Róma, 1974. 529).

A pesach tehát a pasah igéből képzett főnév, amelynek másodlagos jelenté
sét régebben néhány kutató az ünnep időpontjára vonatkoztatta. 19y Spencer
János (De legibus Hebráeorum ritualibus. .. 1732), aki szerínt a zsidók az
egyiptomi Apísz-kultusz ellen akartak tiltakozni vele. Ezért bika helyett egyéves
kost mutattak be áldozatul, a tavasZi napéjegyenlőség idején, amikor: ,.Sol
ingrediebatur in initium planetae Arietis..." - A Nap átmegy -a kos jegyébe.
Mások meg (a németeknél J. Benzinger, nálunk Varga Zsigmond ref. teológus
stb.) a pesach és a Hold járása között keresték az összefüggést, mert ez utóbbi

"megy át abib 14-én, holdtöltekor pá'yájának legmagasabb '. pontján. A mai fel
fogás szerint a zsidók egyiptomi kivonulásával kapcsolatos. A' jelentése tehát
Jahve 'átmenetele', 'elvonulása' a választott nép házai felett. De vannak, akik
a szó elsődleges jelentését véve alapul, azt áollítják, hogy a pesach eredetileg
annak a rituális táncnak volt a neve, amelyet az arab világ nomád pásztorai
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szoktak lejteni ál1ataik tavaszi ellése idején a démonok hatalmának távoltar
tására az elsőszülöttekből bemutatott áldozat alkalmával (vö. J. WeUhausen, Pro
Iegomena zur Geschichte Izrael. Berlin, 1899). Szerintük ez a babonás jellegű,
rituális tánc a zsidóknál a Jahve-kultusz terjedése következtében fokozatosan
megszűnt, Neve azonban rajta maradt a vele kapcsolatos bárányáldozaton,
amelyet a zsidók bizonyára háláb61, esetleg engesztelésül mutattak be, kezdetben
állataik, később pedig az emberek elsőszülötteiért abib hónap 14-én este.

E feltevés szerint a pesach az egyiptomi kivonulás előtt, i. e. körülbelül
185Q-1260 között, Csak az elsőszülötteknek ősi népszokásorr alapuló családi ün-

, nepe , volt, és több mint hatszáz év múlva lett belőle Egyiptomban az Úr
csodatetteinek (a tíz csapás, Transitus Domini, stb.) és a zsidók kivonu1.ásának
hozzácsatolásával Istentől elrendelt, történelmi emléknap, a zsidók függetlenné
válásának nemzeti és Istennel kötött szövetségének vallási ünnepe. Vagyis' nem
máról holnapra keletkezett, hanem hosszan tartó, történelmi fejlődés eredménye.
Nem is közvétlenül Istentől származik, hanem Isten egy már meglevő népszokást
emelt ünnepi rangra.

Az ószövetségi húsvét másik neve a: massot (maceszr, görögül: azymos,
latinul: sine fermento, magyarul: a kovásztalan kenyerek ünnepe. Ez eredetileg
a pesachtól független ünnep volt, amelyet az ígéret földjén. a bírák korában
(i. e. 1200-1030) vették át a zsidók a körülöttük élő, földműveléssel foglalkozó,
különféle kánaáni népektől ai aratás- kezdetét jelző ha abib vagy az 'érett
kalász' ünnepével együtt. Az előbbit abib 15-éri, az utóbbit a gabona érésétól
függően 16-a és 21-e között ütték meg. A massot i. e. 1000 táján már a nagy
ünnepek sorába tartozott, mert hét napon át ünnepelték. Ilyenkor a szokásos
reggeli áldozaton kívül mindennap mutattak be ünnepi áldozatot, és csak
kovásztalan kenyeret fogyasztottak. Az első és at· utolsó napon pedig munka
szünetet is tartottak. A ha abib szertartása kint a mezőn kezdődött az első kéve
lengetésével, és - a szerit sátorban, illetőleg a zsinagógában folytatódott a meg
pörkölt árpaszemekből készült maroknyi liszt elégetésével.

A királyság első századában (1030-930) bekövetkezett ünneprendezés idején
ezt a két, földműveléssel kapcsolatos ünnepet tárgyuk azonossága és időpontjuk
közelséze miatt összevonták. Egyes kutatók szerint ekkor történt a pesach és
az elsőszülöttek (bekoror) áldozatának az összevonása is. De ezt adatok híján
eldönteni nem lehet. Csupán az bizonyos. hogy a zsidóknak a királyság elejétől

a babiloni fogságig (i. e. 586-537) két összevont tavaszi ünnepük volt, amelyek
közül a nomádkorból való pászkát csak egy napig, a földműveléssel kapcsolatos
kovásztalan kenyerek ünnepét viszont hét napig ünnepelték. A fogság alatt
Ezekiel próféta nagyszabású liturgia-reformot hajtott végre. Ekkor került sor
a pászka és a massot egyesítésére, amely a fogság utántól Jeruzsálem pusztulá
sáig hol pászka, hol kovásztalánok néven szerepelt a zsidóság köztudatában.

2. Az újszövetségi húsvét, a kereszténységnek legnagyobb ünnepe. sorlemnitas
sollemnitatum, alapvetőerr különbözík az ószövetségi elődjétől. Krisztus kereszt
halála óta ugyanis nem a kosok és a tulkok kiömlő vére, hanem maga az Isten
Báránya lett értünk a húsvéti áldozat. "Pascha nostrum immolatus est Chrístus"
(IKor 5.7), aki magára vette az egész világ bűneit, és egyszer s mindenkorra
megváltott minden embert a bűntől és az örök kárhozattól.

Érthető tehát, hogy az I. században élóőskeresztények mínderi vasárnap
megünnepelték. "Minden egyes vasárnap kis-húsvét volt" (Radó, Az egyházi év.
Bp. 1957. 16). A II. század elsó felében pedig évenkint Ismétlődő, külön ünnepet
szenteltek ' neki, amelynek időpontját csaknem kétszáz évig tartó vita után,
a Niceai egyetemes zsinat (325) határozta meg a többség döntése alapján. E
szerínt a húsvétot mindig a feltámadás emléknapján, vasárnap kell megünnepelni.
Mégpedig a tavaszi napéjegyenlőséget, március 21-et követő, holdtölte utáni el
so vasárnap. Ha tehát március 21-én holdtölte van és 22-e vasárnap. akkor ez a
húsvét napja; Ha azonban a holdtölte március 2Ó-ra esik, akkor az első tavaszi
holdtölte április IS-án van, és így a húsvét legkésőbb április 25~én lehet. E döntés
következtében az ószóvetségí húsvét dátumhoz (niszán 14) kötött álló ünne
péből az Újszövetségben naphoz kötött mozgó ünnep lett, amely március 22':'t5ol
április 25-ig bezárólag 35 különböző és nem egymás után következő dátumra
eshet, üstökösként maga után vonva az előkészületül szolgáló negyvennapos

151



böjtöt és a tőle függő ünnepek (áldozócsütörtök, pünkösd, Szentháromság, Úr
napja, stb) egész sorát. Ilyen előzmények okozták, hogy a húsvétnak mind a
mai napig nincsen a karácsonyéhoz hasonló, állandó dátuma. ,

De nincsen egységesen elfogadott neve sem. Hiszen eredeti nevét, a héber
pesach szót a zsidókon kívül nem használja senki sem. A görög és a latin
ugyanis az arám pászka változatot vette át, és ezt fejlesztették tovább az ola
szok pasqua, a spanyolok pascua, a franciák paque, a románok pa~ti, a közép
kori németek Paaschen, a svédek paskdag, a nervégek Paskir és a dánok Paaske
alakban. Viszont a szláv népek egyik csoportja az ünnep tárgyáról. nevezte el.
Az orosz: voskresenieje és a szerb-horvát uskrs ugyanis elsődlegesen az Úr fel
támadását jelenti. A másik csoport meg egyéb [ellegzetességeíről. A cseh veliko
moce és a lengyel wielkanoc például 'nagy éjszaká'-t, míg az ukrán velikdenj
és a cseheknél is előforduló veliká nedele 'nagy napr-ot; ill-etőleg 'nagy vásár
naps-ot jelent. Végül vannak a húsvétnak a keresztény ideológiától eltérő nevei
is. Ilyen a német Ostern és az angol Baster. Mindkettő az indogermán népek
rnitológiájából való és a tavasz istennőjének Austro nevével van kapcsolatban.

Magyar nevének eredetére fokozatosan derült fény. 1884-ben Asbóth Oszkár
(NyK 18 :369) még csak azt állapította meg, hogy a húsvét a húshagyónak az
ellentéte és szláv eredetű. Ezt követően (1904) Melich János (NyK. 34:285) kimu
tatta, hogy a horvát-e-szlevén vazam-vuzem (húsvét) szenak a fordítása, tükör
szava. Végül (1913) Simonyi Zsigmond (Nyr; 42:442) tisztázta keletkezésének a
körülményeit is. Szerinte a farsangot, illetőleg a húshagyót jelentő olasz karnevál
(carne vale) olyan híres volt, hogy átvették a franciák, angolok, németek és az
olaszokkal érintkező szlávok is. Ez utóbbiak a farsangol, helyesebben a húshagyot
eleinte meso-pustnak, később egyszeruen pustnak (hagyás) nevezték. Ennek
analógiájára keletkezett a vazam~vuzem (vét, vétel) szó, amelynek előtagja. a
meso (hús) szintén elmaradt.

A magyarra fordítása feltehetőleg még a rövidülés előtt, a XI. vagy a XII.
században történt, mert 1211-től már vannak rá személynévi adataink: Cwsueth
(1211), Hosued (1240), Husveit (1300), Husveth (1400), stb. A köznévi adatok azon
ban csak a kódexirodalom korától mutathatók ki: hwsweth ynnepe (Érsekújvári
KJ husueet (Margit Ieg.), hojuet napijan (Jókai K.), husevet (NyK. III. 351), stb.
Húsvét másnapjának régi magyar neve: vízbevető vagy vízbehányó hétfő volt.

A kereszténység legnagyobb ünnepét a középkor elején nyolc napig, vasár
naptól vasárnapig ünnepelték. A mainzi zsinat (813) azonban négy, a keleti
egyházszakadást követő konstanzi (1094) pedig három napra korlátozta. Termé
szetesen a nyugati kereszténység számára, ahol 1771-ig több országban, volt
ünneprendezés. Ekkor Mária Terézia kérésére, XIV. Kelemen pápa az osztrák
örökös tartományok és Magyarország területén is csökkentette a parancsolt ün
nepek számát. Ezért lett a korábban háromnapos ünnepekből (karácsony, hús
vét, pünkösd) X. Pius reformjáig (1911) kétnapos, ettől kezdve pedig a II. vati
káni zsinat által is szentesített egynapos parancsolt ünnep.

PüNKÖSD AZ Ö- ÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN. Nemcsak az ószövetségi hús
vét, hanem a pünkösd is alapvetően különbözík az újszövetségitől , rnert az
ószövetségihez nem fűződik semmiféle történelmi esemény. A Sínai-hegyen el
hangzott törvényhozás emlékét ugyanis csak a későbbi hagyomány csatolta
hozzá. Viszont ai újszövetségi pünkösd három világra szóló eseménynek, a
Szeritlélek eljövetelének, az apostolok több nyelven hallott beszédének és az
egyház alapításának az ernlékét őrzi. Az ószövetségi pünkösd egy természetes,
emberi tevékenységnek, a húsvétkor megkezdett és pontosan ötven napig (hét
hétig) tartó aratás befejezésének a hálaünnepe volt. Az újszövetségi pedig egy
természetfeletti, isteni tevékenységnek, a megváltás húsvétkor kezdődő és pon
tosan ötven napig tartó, liturgikus megünneplésének a befejező napja. Az ószö
vetségi pünkösd dátumhoz kötött álló ünnep, amelyet rnindíg siván hónap 6-án
ültek meg, akármilyen napra esett. Ellentétben az újszövetségível. amely május
ll-e és június 14-e kőzött bármelyik vasárnapon lehet, tehát a rnozgó ünnepek
csoportjába tartozik. Az ószövetségít központilag ülték meg Jeruzsálemben, ahová
minden zsidó férfinak el kellett zarándokolnia. A nők és a gyermekek azonban
csak a II. századtól kezdve vehettek részt rajta. Az újszövetségit viszont minden
egyházközség külön ünnepelte meg korra és nemre való tekintet nélkül. Az
ószövetségi pünkösd liturgiájában a nép cselekvőleg nem vehetett részt. Mindent
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a papok és a leviták végeztek, akik a Mózestől örökölt liturgiát sablonként ke
zelték. Vagyis a szokásos reggeli áldozat után felolvasták a Tórából és Rúth köny
véből az előírt részeket. Aztán bemutatták az ünnepi áldozatot: két egyéves bárányt.
egy tulkot és két kost égőáldozatul. Egy kecskebakot búnáldozatul és két ková
szos kenyeret az új termés zsengéjéből (panes pentecostales) hálaáldozatul. Igy
ment ez hosszú évszázadokon át anélkül, hogy valamit is változtattak volna rajta.
Ezzel szemben az újszövetségi pünkösd liturgiájában szerephez jutott a nép is.
Ahítatkeltö vigíliákat tartottak és különféle, színes népszokásokkal tették vál
tozatossá az ünnepet. A sablont tehát felváltotta a pluralitás. íme néhány bizo
nyíték:

Jeruzsálemben pünkösd délelőttjén három szentmíse keretében, három ün
nepre emlékeztek az őskeresztények. Hajnalban húsvétra a Feltámadás temp
lomában, ahonnan hat óra tájban ment át a körmenet a Szentsír bazilikába.
Itt a püspök a mennybemene eit mélratta beszédében. Kilenc óra körül érkeztek
Sionba, ahol a Szeritlélek eljöveteléről szóló szentírási szakaszokat olvasták fel.
A délutárit az Olajfák hegyén töltötték "jámbor, pünkösdi vigasságban". Sötétedés
után pedig fáklyás felvonulást rendeztek Jeruzsálem utcáin, amelynek éjfél
tájban lett vége. Rómában a középkor folyamán ötletes formában jelenítették
meg pünkösd napjának főbb eseményeit. A szél zúgását kűrtök és harsonák
hangjával, a tüzes nyelveket néhol égő köccsomök, máshol rózsaszirmok hul
latásával, a Szentlélek e1.jövetelét pedig galambok szerteröppentésével tették
szemléletessé az ünnepi mise szekvencíája előtt. Az újkor elején azonban V. Pius
pápa liturgia-reformja ezektől a szentmise szövegébe ékelt, népi eredetű és
gomba mödra el.szaporodott látványosságoktól a készülő "tridenti" mísekönyvet
megtisztította. mert a hívek figyelmét elterelték a szentmise lényegéről. A nem
apostoli eredetű szövegek közül csak a szekvencia (Veni Sante Spirítus) maradt
meg benne, amelynek szerzőjét mipdmáig nem sikerült megállapítani. Régebben
Hermann, rcichenaui szerzetcsnek (tl034) vagy Jámbor Róbert W9S-10'31) fran
cia királynak, esetleg III. Ince pápának (tl216) tulajdonították. De legvalószínűbb

Mezey László véleménye, aki külföldi kutat6kra hivatkozva, Stephan Langtant,
Ince pápa iskolatársát, a későbbi Canterbury prímás-érseket tartja a pünkösdi
szekvencia szerzőjének.

Az ünnep nevével kapcsolatban tudjuk, hogy az ószövetségi zsidóság erede
tileg Hetek ünnepének nevezte, mert húsvéttól pontosan hét hétre esett. Később

azonban a görög pentékoszté (ötvenedik nap) elnevezés is átment a köztudat
ba. Sőt, az újszövetségi népek körében ez vált általánosan ismertté. Ez került
áta régi latin nyelvbe, amelyből az olasz és a francia pentecoste (ill. pentecóte)
származik. Ezt vették át a németek Ptingsten, a dánok Pintes és a szlovének
binkosti változatban. Máshol azonban az ünnep témáját, tárgyát használták fel
névadásra. így keletkezett a cseh: svatodusní svátky 'a Szentlélek ünnepe', a
szerb-horvát duhovi 'Szentlélek ünnepe' elnevezés. Ismét mások az ünneppel
kapcsolatos szokásokat vették figyel.embe. Az angolok például a keresztségben
kapott fehér ruhára emlékezve White Sunday (fehérvasárnap), az ukránok a
házaikat díszítő zöld gallyakról Zelenyi 8vjata (sanctum viride), egyes olasz
tartományok a miseruha színéről pesqua rossa vagy pascha ruben, a magyárok
meg valószínűleg ugyancsak a míseruha, esetleg a pünkösdi rózsa (bazsarózsa)
színéről piros pünkösd nevet adtak neki. És így tovább.

Végűl azt is tudjuk, hogy a görög pentékoszté nagy kerülővel jutott el
hozzánk, és sok hangtani változás után fejlődött ki belőle a mai pünkösd szavunk.
A származásával elsőnek Asbóth Oszkár (NyK.· 18:389), majd Melich János
SzlJsz. I. 2:387) foglalkozott érdemlegesen a századforduló táján. Mindkettőjük

szerínt szláv eredetű, mert legrégibb adataink hangalakja a szlovén binkustira
vezethető vissza. De honnét vették a szlovének? Simonyi Zsigmond (Nyr, 42 :443)
már 1913-OOn magáévá tette az Asbóth által megpendített gondolatot, hogy a
szlovén binkusti az ófelnémet timtchusti népies változatából származott. Ennek
ugyanis a második t-je még a középfelnémetben kiesett. Az első pedig azért
nem maradt meg, mert. a szlávok eredetileg nem ismerték. az t-et. így aztán
b-t vagy p-t ejtettek helyette. Ez történt az olasz [ocaccui esetében is, amely
szláv közvetítéssel a magyarban pokacsa, majd pogácsa lett. Ezek figyelembe
vétele után feltehető, hogyaszlovénben a binkusti mellett egy pinkosti alak
is keletkezett, és mi ez utóbbit vettük át Pincwsd. (1239), pyncust (1240), Pyncusd
(1251), Pincust (1369), stb. változatokban. Vagyis míndent összegezve, csatlakoz-
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hatunk Kniezsa István (Nyr. 1964:126) véleményéhez: pünkősd szavunk ófelnémet
eredetű, de szláv közvetítéssel jutott el hozzánk. Eltekíntve i.attól, hogy újabban
egyesek a velencei olasz pintekoste .pünkösd' szóból próbálják eredeztetni.

Befejezésül gondoljunk arra, hogy egyházi ünnepeink kétezer esztendős csa
ládfáján kezdetben csak három ünnep volt, a három isteni személy dicsőítésére

szantelt vasárnap, a húsvét és a pünkösd. Később azonban a családfa terebélye
sedni kezdett, és még az ókor folyamán helyet kapott ágai között: vízkereszt
(epíphanía), karácsony, továbbá Jézus bemutatásának és mennybemenetelének
ünnepe is. Ezek .eredetét színtén sűrű homály fedi, amelyet csak a történelem
és a nyelvészet segítségével lehet eloszlatni.

GYlJRKl LÁSZLÓ

A TÖRTÉNETKRITIKAI MÓDSZER
A TEOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN

"Eddig rosszul olvastuk éS értettük aBibliát?" - teszi fel a kérdést R.
Schnackenburg, s ebben a kérdésben igen sok ·világi hivő és 'pap vádja sűrű

södik össze a modern szentírásmagyarázat ellen. "Megtanultuk a teológiát", most
pedig mindent újra kell értelmezni, vagy el is kell vetni. Sok kérdésben nem szá
mít semmit a hagyomány? Szent Remig mondását, amit Klodvig keresztelésekor
mondott, meg kell fordítani: Égesd el. amit ímádtál, és imádd, amit eddig - el
égettél ! A 'szentírástudomány terén szamos kérdésben látszólag ez lett a helyzet
- mondja a neves szentírásmagyaráző.A Pentateuchus-kérdésben elitéltük a ..nésv
forrás" (J. E. D. P.) elméletet és megmagyaráztuk. hogy nem tartható. Most
viszont, ha kinyitjuk a Jeruzsálemi Bibliát, vagy akár az új magyar fordítást,
akkor il négy hagyornányelméletet, mint katolikus tanítást találjuk bennük, ..
Bizonyítottuk az elbeszélések történetiségét, s ma azt halljuk. hogy Tóbiás. vagy
Jónás könyve nem történeti könyvek. Néhány évtizeddel ezelőtt a ..formatörténeti
módszer" minden formáját elvetettük és harcoltunk ellene. Ma viszont azt

-haüjuk, hogy Jézus szavai nem úgy hangzottak el, ahogy az evangéliumokban
olvassuk, hanem az ősegyház igehirdetését találjuk meg bennük. Jézus eredeti
szavai (ipsissima verba Jesu) alig találhatók meg. Tehát a többi nem Jézusé?
A formatörténeti iskola is ezt tartotta... Most mi is elfogadjuk?

Ezek a kérdések nemcsak az Idősebbekben merülnek föl. -hanem a fiatalok
. is ezt- gondolják: eddig mindent rosszul tudtunk, mindent félreértettünk. Vagy

a másik megfogalmazás: az egyház nem ismeri föL..a szerrtírástudomány ered
ményeit és állandóan visszavonul. A Comissio de re Biblica döntéseivel óva in
tette a katolíkus kutatókat ezek eredményeitől. Ma 'pedig elfogadja az elítélt
tételeket. Adhatunk hitelt az ilyen döntéseknek? Igen sok pap ebben a változó
helyzetben a maga konzervatív gondolkodásmódjában a szentírásmagyarázókat
vádolja, hogy nem adnak eligazítást. az igehirdetésben. Arról panaszkodnak, hogy
mindezekről nem hallottak. Úgy érzik, hogy míndent újra kellene tanulniok.
ehhez azonban már sem idejük, sem erejük nincs.

Már elöljáróban meglegyezhetjük mindezekre a vádakra. hogy a régi exegézis
sem volt mindenben klelégítő és világos. Tudnunk kell azt is. hogy abibliatudo
mány alapvető normál változatlanok ma is. Nem olvastuk rosszul eddig sem a
Szentírást, de eddigi ismereteink egyoldalúak és elégtelenek (R. Schnackenburg:
Haben wir die Bibel bisher falsch ausgelegt ? Die Heilige Schrift in der Gemeinde.
St. Benno Verlag III. 5-19.)..

A történetkritikai módszerben nem láthatunk ellenséget hitünkre nézve. Éppen
ellenkezőleg: helyes módon alkalmazva megszabadíthatja hitünket a hamis prob":'
lémáktól. .

Hamis biztonságérzetet ápolnak magukban azok. akik ~örcsösen ragaszkodnak
a régihez. A teológiában voltak és maradnak homályos kérdések. Tudnunk kell azt
ls," hogy a tanító egyház is állandóan figyel az Isten szavára, állandóan a ki-
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nyilatkoztatáshoz fordul,' s ezzel kimutatja, hogy szolgálója és nem ura az Isten
szavának. Nagyon szépen fejezi ezt ki a II. vatikáni zsinat hittani rendelkezése __
az Isteni Kinyilatkoztatásról: ..Ez a tanítóhivatal nincs fölötte az Isten szavának.
hanem szolgál neki, amennyiben csak azt tanítja. ami át van hagyománvozva.
Isteni parancs alapján, a Szeritlélek vezetésével áhitatosan hallgatja, szentül őrzi,

hűségesen kifejti" (10. pont). Mindig azt kérdezi, hogy mí, volt az Isten szavának
eredeti értelme, amit a hivők közössége, vagyis az egyház átadott,

A kiindulópont mindig a "szó szerinti értelem" marad. Lehet a szöveznek
rnélyebb értelme is, ami m-ghatadta a szent szerző ismeretét. A szentírásmagyarázó
elsődleges feladata azonban a szö szerinti értelem kutatása marad. Azt akarja
megtudní, hogyan értették a szerző és kortársai a szöveget, A hivő magyarázó
tudja azonban azt is, hogy Isten szavaí ,.tec;tet öltöttek". mégpedig azokban a
szavakban, amelyeket emberi szerzők foglaltak irásba. Ezeket a szavakat neki
úgy kell először megvízsgálnía, mintha az ember saját szava lenne. Amit a
szent író mond, azt ugyanazokkal a módszerekkel vizsgálja. amelyeket más iro
dalmi alkotásokra is alkalmazunk: szövegkrttíka, formakrítika, múfajkérdése,
stílus vizsgálata. az író szándékának ismerete stb. Mindezek nem maradhatnak
el a Szeritírás helyes magvarázatánál. Az is természetes. hogy sokszor mindszek
segítségével sem juthatunk mindig eredményre. Állíthatjuk azonban. hogy a tudo
mányos exegézis segítségével sok olyan' tehertől lehet megszabadítani hitiinket.
amelyek feleslegesen húzzák le, továbbá a hagyományos tanítást új. megvlláaítás
ba lehet helyezni (A. Deíssler: Ce que la foi gagne it la eritique. Communio
7. '1976. 9-17.).

A sugalmazás és "történetiség" a Szentirásban
Eléggé általános nézet a- Szeritírás sugalmazásával kapcsolatban, hogy a szent

könyveket Úgy olvashatjuk, mint egy katekizmust. amelyben "igaz tanítások"
sorozatát találjuk. Sokan meg is botránkoznak, amikor ez nem található meg
a Szentírásban. Elfeledkeznek arról, hogy igen sok Irodalmí forma található
a Bibliában, s a régi séma szerínt, amely versre és prózára egvszerű-Itette

ezeket, nem lehet megérteni a szövegeket. Ma már mindenki előtt világos.
hogy nem magyarázhatjuk a szent szövegeket anélkül, hogy legalább megközelí
tőleg ne ismernénk azok irodalmi műfaját. El kell térní az eddigi sablonos ki:
fejezéstál, hogy .,szó szerínti", vagy ,.SlZabad" magyarázatról van-e szó, Ezek a
kifejezések hamisak és nagyon megtévesztőele. A szöveget akkor értjük meg
igazán. ha ismerjük müfaját. Ezért állíthatjuk ma. hogy a Biblia szövec-ít ..szó
szertnt" is jobban értjük. mint a múlt század magyarázói, mert a szentírástudo
mány előrehaladt a műfajkutatásban.

A bibliai elbeszéléseket régen mínd történeti szövegeknek tekintették. amiből

számos probléma adódott. Ma már tudjuk, hogy az .,elbeszélés"-műfai nagyon
összetett. A történeti elbeszélésektől a mesékig terjedhet. Ezek közé tartoznak a
legendák, regények, novellák, példabeszédek is. Az emberi beszédben minden ki
fejezési forma megengedett és jogos. Amikor az Isten szava emberi formát
vesz magára, akkor az .Isten Lelke vezetésével miridezek a formák a kínvitat
koztatás hordozói is lehetnek. Egyiket sem lehetne alkalmatlannak. vagy méltat
lannak nevezni erre,

A figyelmes olvasó már a Biblia első lapjain észreveszi, hogy nem történeti
elbeszélést és nem is tudományos értekezést talál ott. A teremtés-elbeszélésben
két független szempont -található, míndegyik látásmódja más a világról. Az első
(Ter 1,1-2, 4a) úgy allítja elénk a világot, mint ami az őskáoszból, a vízből ala
kult ki. A nagy folyami kultúrákat tartja szem. előtt leírásában. A második
(Ter 2,4b-25) a víz nélküli sivatagot, a beduin világát tartja szem előtt. Sze
rinte ez volt az eredeti állapot. Két egymástól különböző elbeszélés a- teremtésről.

Melyiket kell elfogadni? Ha ezeket a. szövegeket természettudományos elbeszé
lésként kezeljük, megoldhatatlan problémákkal találjuk szembe magunkat, Ré
gebben megpróbálták ezeket a szövegeket a természettudományokkal "össze
egyeztetni", kevés sikerrel. A modern .exegézís helyesen ismerte föl, hogy e két
elbeszélés tudományos téren nem egyeztethető össze. Mindkét elbeszélés a maga
világképéből kiindulva teológiai igazságokat közöl: Isten az ég és a föld teremtője,

az ember az ő képmása stb. Az első elbeszélés szerzöí a Kr. e. V. századból való
papi hagyományt." követték, míg a második elbeszélés a négy századdal korábbi
jahvista hagyománybólval6. Ha a papi hagyomány. összeállítói tudományos
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szövegként értették volna a jahvista hagyományt, akkor a magukét nem helyez
hették volna eléje. Ezzel is bizonyítják, hogy .ennek a résznek tudományos
magyarázata. zsákutcába vezet. Korunk exegézisére volt szükség, hogy megértsük
azt a nagy veszélyt, amikor a kinyilatkoztatás igazságaiba a világról való biblikus
képeket is be akartuk vezetni. Ebből adódott a sajnálatos konfliktus teológia és
természettudomány között, amikor nem tudtuk elképzelni az embert, mint fej
lődés eredményét, vagy ragaszkodtunk ahhoz, hogy az asszony biológiailag a
férfitől származik.

A sugalmazás és történetiség kérdésében tudjuk, hogy az Üdvösség.;.tilrténet
ben Isten kapcsolata az emberrel történeti valóságokban fejeződik ki. Ezeknek
realitását nem lehet tagadni, a Biblia garantálja ezeket. A Szentírás központi
témája azonban az a mód, ahogyan Isten az ember felé fordul a történelemben.
Ebből viszont nem következik· az, hogy az üdvösségtörténet minden elbeszélését
történetileg kell értelmezni.

Szemléletes példa erre Jónás könyve, amelynek történetísézét szinte egészen
napjainkig védelmezték a katolikus 'magyarázók. kötelességüknek érezték ezt,
mert az Újszövetség szövegeí idézik "Jónás jeiét"; mint a feltámadás előkénét

(Mt 12,39; 16,6; Lk 16, 22). Ugyanakkor látjuk, hogy az elbeszélés számos része
tarthatatlan, ha történetinek vesszük. A főszereplő a Kr. e. VIII. századból való,
de a könyv nyelvezete, stílusa kifejezetten a fogság utáni időre utal. Ninive
ekkor már nem állott. mert 612-ben lerombolták. Tudjuk, hogy falainak kerülete
12 km volt, s a "három napi járóföld", amiről Jónás könyve beszél, teliesen
valószínűtlen. Ennek a' hatalmas városnak a teljes megtérése néhány perces
prédikációra, szintén példa nélküli csoda. A szerit író ellentétet akart kifejezni
ezzel: Jeruzsálem a századok folyamán sem tért meg a próféták szavára. A
"nagy hal" sem okozhat tovább fejtörést a magyarázóknak: népies mítosz, ami
gyakran szerepel a Biblián kívül 'is, .Az elbeszélés egy sorozat csodát ír le.
ami jellemző az épületes legendák múfajánál.

Ha mindezeket figyelembe vesszük, megállapíthatjuk, hogy a történeti ma
gyarázat Jónás könyvével kapcsolatban nem tartható. Ugyanakkor állíthatjuk. hogy
ennél a könyvnél az isteni kinyilatkoztatás egy épületes elbeszélés irodalmi
formáját - midrást - használta fel az üdvösség általános tervének kinyilatkoz
tatására. így nemcsak a hit szabadult meg egy tehertől, hanem sokkal inkább
megérthetjük az üzenetet is, amit a sugalmazó Lélek garantál: Isten· kegyelme
nem korlátozódik csupán Izraelre, hanem minden népnek szól, és ezt az örömhírt
Isten népének kell tolmácsoini számukra.

Más jellegű példát láthatunk az Újszövetségből is. Igen sokan úgy gondolják,
hogy az evangéliumokban Jézus eredeti szavait olvashatjuk. Ha' azonban az
evangéliumokat egymás mellé állítjuk, szünopszísban olvassuk, azonnal látjuk,
hogy az evangélisták különböző módon adták vissza Jézus szavait, és azok az
összefüggésben különböző formában szerepeinek. Jézus mondásai magyarázatokon
mentek át, az ősegyház összekapcsolta ezeket saját hagyományával. ami az ige
hirdetés célja érdekében elkerülhetetlen volt. Sok példát hozhatnánk erre, de
lássuk most az egyik legfontosabb szöveget: az Oltáriszentség alapításának el
beszélését. Ezek a szavak mindig fontosak voltak az egyház életében. Tudjuk azt
is, hogy az egyszer történt eseménynél hangzottak el, s nem különböző alkalom
mal. JogOS a megdöbbenésünk. amikor ennek ellenére négyfélekénpen találjuk meg
őket: a három színoptíkusnél is meg Pálnál is más formában. Egyik megfogalma
zás sem egyezik a másikkal teljesen (Márk és Máté, valamint Lukács és Pál
állnak egymáshoz közel). Figyeljük. meg először a különbségeket. Márk és Máté
elbeszélésében a kehely fölött ez hangzik el: ez az én vérem az új szövetségé,
amelyet sokakért kiontok. Lukácsnál és Pálnál: ez a kehely az új szövetség az én
véremben. Máté és Márk szövege a Sinai szövetségkötésre utal, s innen van a
"szövetség vére" (Kiv 24,8). Ezzel a szövetséggel áll kapcsolatban a kehely, amit
Jézus nyújt tanítványainak. Jézus vére, amit a kereszten ki ont, és amit a
tanítványok az utolsó vacsorán vesznek, engesztelő vér lesz, mint a szövetség
kötéskor volt. Amit az áldozati állat jelzett, az Jézus áldozati halálában betelje
sedik, s ő tökéletes szövetséget köt. Lukács és Pál szövege az "új szövetséget"
Jeremiás jövendöléséből veszi, amely hírül adja, hogy Isten új szövetséget köt,
de nem olyant, mint amit az atyákkal kötött (Jer 31,31). A próféta által megjö
vendölt szövetség teljesedik be most Jézus vérében. Az eszkatológiai jö.vőt te
kintve ez már megkezdődött.
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Máté és Márk szövegében ez áll Jézus véréról: sokakért kiontatik. Máté
még hozzáfűzi: a bűnök bocsánatára, Mindez utalás Izajás könyvében szereplő

Isten Szolgájának engesztelő szerepére (lz 53,11), aki életét adja "sokakért", vagyis
az emberekért. Lukács evangéliumában a vérről ez áll: ami értetek kiontatik.
Pálnál nincs meg ez a kifejezés, de a kenyérnél ezt találjuk: test, amely értetek
adatik. Itt nincs korlátozásról szó, bármennyire is félreérthető és hiányos ez a
kifejezés. A párhuzambs helyekből (Mt-Mk) világosan kitűnik, hogy Jézus
szenvedése általános engesztelést szerez, s ez minden népnek szól.

Folytassuk tovább az elemzést, hogy 1ássuk a különbözőségeket minden szö
vegnél, Máténál és Márknál a kenyér fölött ezek a szavak hangzanak el: ez az
én testem. Lukács és Pál szövegénél már világosabb: amely értetek adatik.
Ez a hozzáadás az Eucharisztia kifejtésénél nem jelentéktelen. Itt utalás van
Jn 6,51 szövegére: A kenyér, amelyet adok., a testem a világ életéért. E mögött
az Eucharisztia formát láthatjuk. Azonban itt is jelentős eltéréseket találunk:
a "test" helyett "hús" szerepel, "a világ életéért" forma pedig Jézus testének
üdvözítő értékét hozza előtérbe, az igazi isteni élet adományozását minden hívőnek.

Máté és Márk szövegében nem találjuk meg Jézus parancsát. hogy az ő

emlékezetére ezt meg kell ismételni; Lukácsnál a kenyér átváltoztatása után.
Pálnál pedig a kenyérnél is meg a kehelynél is megtaláljuka parancsot.. Melyik
a történeti igazság? Nem kétséges, hogy Jézus parancsot adott az Eucharisztia
ünneplésére. különben az ősegyház nem ünnepelte volna kezdettől fogva közös
étkezés keretében. Miért hiányzik Máté és Márk szövegében? (Talán azért, mert
az ő közösségükben ez biztos volt?) Pálnak meg éppen az "emlékezés" volt a
fontos, amit a hagyományból vett. Akik az Eucharisztiát ünneplik, azoknak hir
deti ,.az Úr halálát. amíg el nem jön". Lukács a kenyér fölött mondott szavak
után hozza ezt, s ezután következik nála: ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet...

Láttuk a hagyomány különböző formáit. A történetben és állításukban egy
általán nem kételkedhetünk. Éppen ellenkezőleg, a különböző megfogalmazásokon
át Jézus tette és annak tartalma 'mégVilágosabb lett. S mit tett ezekkel a szö
végekkel az egyház? Liturgiájában egyik szöveget sem követte szolgaílag, hanem
variálta azokat és egységes formát adott nekik, ami a híveknek és az ünnep
méltóságának még jobban megfelelt. Ezzel a cselekedetével nagyon jól megértette
az újszövetségi hagyományt. (Sokkal jobban, mint az a hivő, aki úgy érzi. hogy
hitének alapjai inogtak meg, mert Jézus szavait nem tudja szó szerint). Hamis
történeti bizonyosságban akarnak a hitnek biztosabb alapot találni. _Amit pedig
a modern exegézis az ősegyház felfogásával megegyezően fölismert. ait ma sok
keresztény és pap is, botránynak tartja (vö.: R. Schnackenburg, i. m. 9. o.).

A Szentírás jobb megértése e módszer segítségével

Az ókori Kelet beszédmódjának ismerete megkönnyíti 'sok homályos szerit
írási rész megértését. Térjünk vissza a teremtés-elbeszélés második fejezetéhez.
amelyben Jahveh megformálja az embert. Ezt úgy kell értenünk, mint egy képet.
A képek nagyszerűen beszélnek. Látjuk ezt a luxori templom faragványain is.
Az egyik kép azt ábrázolja, hogy Khnum, az élet istene megalkotja III. Amenhotep
'fáraót. Az egyiptomi emberek a Kr. e. XIV. században nem láttak ebben fény
képet. vagy valóság-ábrázolást. Nagyon jól tudták, hogy a fáraó is asszonytól
született. A kép :mondanivalója azonban az volt, hogy a fáraó anyját az isten
termékenyítette meg a földi apa által. Ez tehát a kapcsolat a faraó és az isten
között. Amikor Jahveh embert formál a Ter 2 szerint, erre a képszerű ábrázolásra
. gondolhatunk, s nem reális eseményre. A jahvista szerző ismerte az egyiptomi
gondolkodást, s nem volt ismeretlen előtte a fáraó isteni megformálásának tana
sem. Adám (az. ember, az emberiség) mínden embert képvisel, s a Biblia sze
.rínt minden ember - nemcsak a. király - kapcsolatban van Istennel egy kü
lőnleges kötelék által, ami emberségében áll. Ennek a tanításnak a papi szerző

kifejezőbb formát adott: Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta.
férfinak és nőnek teremtette (Ter 1,27). Ebben áll az emberi méltóság gyökere.
túl minden fajon és osztályon. -

A jahvista szerzőt vagy iskoláját nem ismerjük. Teológiáját azonban föl
ismerhetjük. Tanítását nem szűkíthetjük a Ter 2-3 fejezetére. amint általában
tenni szokták. A 3. fejezet jelzi. a bűn betörését az emberiség életébe. A bűn

egyre inkább megszílárdul, amint látjuk az' 5-11. fejezetben. A ll. fejezetben
.az isteni ítélet és büntetés nem található. mínt az előbbi részekben. Itt a bábeli,
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nyelvzavar után következik, Ábrahám meghívása. ötször használja 'á, szerző a
"m~gáJ.dani" igét az óstörténet ötszörí átkával szemben. ,Ez azt jelenti. hogy az
emberiség újra eltelik kegyelemmel Ábrahámban. Ez a kegyelem először neki
szól, de' általa kiterjed a föld minden népére. A jahvista szerző megrajzolja az
üdvösség típusát, ami Izajás 53. fejezetében már kiterjesztett horizonttal áll
előttünk, s ebből már megértjük az egész Újszövetséget. Ezeket a jelentős szem
pontokat a modern exegézis tárta föl rendszeresen, s ezekÍ-e lehet építeni.

Ugyancsak a modern exegézis mutatta ki, hogy a Pentateuchusban a jahvista
hagyományhoz jött később az elohista (E), a deuteronomiumi (D) és a papi (P)
hagyomány is,' S mindegyik .hozta a saját teológiáját. Fölmerül a kérdés, vajon
nem veszélyezteti ez a sokfé'.e teológia a Biblia egységét? Eppen ehlenkezöleg,
kölcsönösen gazdagították egymást. Minden hagyománynak van ugvanís egy kö
zös tengelye, központi témája: Isten, aki túl van e világon, s mégis feléje és az.
ember felé fordul a történelemben. Ez a téma több hangon szólal meg minden
nemzedéken át. A teológiák pluralitásában elénk tűnik az igazságok hierarchiája,
másrészt pedig a szempontok különbözősége és változatossága. Ez olyan gazdag
ságot mutat, amit nem is lehet egyetlen pillantással meglátni, hanem csak foko-

. zatos megértéssel-vmegközelíteni. A Biblia ilyen értelemben példája a türelemnek, .
aminek meg kell lenni a keresztényekben is a különböző problémák megoldásá
ban. Ezek a teológiák "sokféle módon" szólnak hozzánk. de nem hamisít ják meg,
s nem szűkítik le az üzenetet (J. Briend: Une lecture du Pentateuque. Ed. du
Cerf). .

Elemezzünk egy másik témát, amit igen sokat tanulmányoztak az elmúlt
időben: a tízparancsot (Kiv 20; Mtörv 5). Minden kérdésben a szentírásma
gyarázók nem jutottak egységes eredményre, de a következőket mégis biztosnak
vehetjük (A. Deissler: Ce' que la foi gagne a la critique. 15-17. o.). A tízparancs
két formája megérteti velünk azt, hogy a kinyilatkoztatás folyamatosan alakul.
Ez az Oszövetség keresztény értelmezéséből. folyik. A tízparancs alapvető köve
telményei megegyeznek az igehirdetés fp vonalaival, amit Isten a prófétáknak
sugallt. A Második Törvénykönyv a tízparancs alapján áll: e körül jegecesedett ki
az Oszövetség isteni kinyilatkoztatása, amit egyszeruen, szövetségnek (berit) ne
vezünk. A könyv stílusa és összeállítása azonosul a tízparanccsal, mint Isten
törvényével.

. E megállapítások segítségével két szélsőséges elgondolást javíthatunk ki: 1.
a tízparancs így lépett a világba, ahogy van. Mózesnek így nyilatkoztatta ki Isten
a hegyen; 2. a tízparancs Izrael etikai elveinek a megformulázása, amely lassan

'-lassan fejlődött, függetlenül minden kinyilatkoztatástól. A két ellentétes állí
tásnak közös pontja az, hogy egy régóta elavult elképzelés áll mögöttük a su
galmazásről és a kinyilatkoztatásról. A Jahvehban való hit és a Mózesnek adott
tanítás között kapcsolat van. Ez a .történetí valóság azután az Isten szándéka
szerint fejlődött és tökéletesedett a választott nép életében.

Az írodalmí múfajra támaszkodva a tízparanccsal kapcsolatban eljutunk a
probléma gyökeréhez. A tízparancs első kijelentése Jahveh bemutatkozása: :Én
vagyok az Úr. a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házá
ból. Ezt az örömhírt nem szabad megrövidítem a katekizmusban található for
mára: En vagyok a te Urad Istened. Ez azt jelenti. hogy Isten engedelmességet
követel. Akik Jahvehban hittek, nem parancsot láttak ebben, hanem Jahveh
bemutatkozását, aki üdvözítő és szabadító, aki megpecsételte a kivonulás ese
ményét, mint misztériumot választott népe számára. A következő megvilágítást
vonhatjuk le ebből: Isten kegyelme megelőz minden emberi cselekedetet. Ugyan
akkor szabadságot ad az embernek, aki válaszolhat Isten cselekedetére. Ezt úgy
válthatja valóra, hogy hálás szívvel igent mond Istennek, teljes szívvel feléje fordul.

A tízparancs valójában csak egy, de több dimenzióban. Az ember közvetlen
ígenje Istennek és igenje az emberi közösségnek. A "második táblán" található
parancsok a felebarátból indulnak ki és hozzá vezetnek. A vertikális és hor-
zon tális szálak egyetlen hálóban egyesülnek, s ezek meghatározzák az ember
"Jahveh előtti létét", Jahveh kinyilatkoztatásának ez a követelménye: igent'
mondani Istennek, aki az ember felé fordul. Ez egyúttal annyit is jelent, hogy
az ember felé fordulni Jahvehval és Jahvehban. A szövetség biblikus megfogal
mazása elveti az egyoldalú vertikalizmust és, horizontalizmust, mint eretneksé
get. A próféták így értelmezték mindig a tízparancsolatot, s ezt erősítette meg
véglegesen Jézus az evangéliumban: Isten szeretete és a felebarát szeretete.: A
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testvériség etikája tehát hit a cselekedetben, nemcsak a kinyllatkoitátás követ
kezménye, hanem annak integráns. része, Ez különbözteti meg lényegében a
kinyilakoztatott vallást .. a pogány vallásoktól.

Ez a néhány példa is mutatja, hogy a történetkrítikaí- exegézis nem hamis
út, hanem a kinyilatkoztatás jobb megértéséhez vezet. A kinyilatkoztatás, ha
gyomány. sugalmazás és hit kérdésénél igen jó szelgálatot tehet. Isten elé állít
bennünket, aki a Bíblíában nyilatkoztatta ki magát, s ezt emberekre bízta.. A
kinyilatkoztatás (eltárasa a teológia feladata, és ebben van a modern exegézisnek
is nagy szerepe. Az Isten szavát meg kell értenie a mai embernek is. hogy dönteni
tudjon. Ez az igehirdetés fe'.adata Semmiféle kettősségsem lehet a BibUa olvasása
és teológiai megértése között. Az exegéta a megértés hídiát éoíti és kapukat nyit
a homílíához és elmélkedéshez. Mivel az Isten szavának jobb megértését seaítí
elő. nem szabad a lelkioásztornak vagy a hi vőnek elzárköznia előle. Miként
minden tudományban vazy mesterségben szükséges' a továbbképzés, ugyanígy a
teológiában is elengedhetetlen az állandóan továbbhaladó stúdlum, Aki nem saí
nálla a fáradságot, az előtt a kinyilatkoztatás forrásai eredeti szépségükben
tárulnak. föl.. és még jobban megszeretí aBibliát. . ' . .

A Uirténetkritikai exegézíst az egyház hivatalosan is eUsmerte és a iánlia,
mert pozitív szelgátatot tesz a teológiának. Természetes, hogy nem fogadhattuk
el, 'amikor nem korrekt módon élnek vele, amikor nem' épít, hanem rombol.
Igaz· marad azonban az' -elv, hogy mivel egyesek rosszul élnek valamivel,attól
még a helyes használat megmarad jónak.

BODA LÁSZLÓ

AZ ANALÓGIA Új ELMÉLETE ÉS A VALLÁSI
NYELV MEGALAPOZÁSA

A neopoxítívtsta filozófia és a nyelvi analízis alapjaiban tette kérdésessé a vallási
nyelvet, vagyis azt a beszédet, melynek állításai túlmutatnak a közvetlen tapasztaláson, az
adott tapasztalati tényeken. (1-2) Ez a végzetesnek tanő kritika azonban - mint kiderült
- agyaglábakon áll. Kiindulása ugyanis tarthatatlan és magát a krltikust .hozza képtelen
belyzetbe.A neopozitivlsta gondolkodókat igen kellemetlenül érintette, amikor ezt vezető

filozófusuk, Ludwig Wittgenstein nyiltan bevallotta. (3) Következtetése logikus, őszintesége

pedig elismerést ébreszt. Mert valóban: ha egy filozófiai téteU nem "igazol" a közvetlen
tapasztalás, az Wittgenstein tételeit sem fogja "igazolni". Ha tehát csak a fizikai tapasztalás
tényeiről lehetne "értelmesen" és tudományos igénnyel beszélni, akkor nem csupán a
metafizika és a vallási nyelv veszítené el információs képességet. Maga az emberi gondol
kodás és beszéd lehetősége ütköznék feloldhatatlan nehézségekbe.

A nyelvi analltikusok Iegtöbbje persze alig veszi figyelembe az emlftett következmé
nyeket. 'Egyesek még ma is' csak azt hajto~atják, bogya vallási nyelv az, ami "értel
metlen" (pl. Ayer). l:rtelmetlen és használhatatlan - mondják -, mert nem közvetlen
tapasztalati tényeket ír le, tehát nem deszkriptív jellegQ. A nyelvi analízis egyes kép
viselői részéről pedig külön nyomatékot ad e megrögzött nézetnek az az elképzelés, amely
szerím szavaink egynemúek, tehát azonos alakú és mínőségű kártyalapokhoz hasonlíthatók.
A szönak eszerint csak 'egy jelentése lehetne: az, amely a közvetlen tapasztalat! tényt jelzi.

A szavak jelentésének ez a végletes beszlikítése indttotta el napjainkban azt a törek
Vést, amely a vallási nyelv lehetőségének megalapozására irányul. A kérdés az: lehet-e
egy emberi szónak, amely tapasztalati Világunkból Vétetett, egyúttal transzcendens vonat
kozása, vagyis olyan jelentéstöbblete, amely túlmutat a mi tér-időbe zárt tapasztalati
világunkon? Atomizmus bölcseléte a keresztény gondolkodás részéről már megadta a
választ, amikor Aquinói Szent Tamás nyomán kidolgozta a fogalmak és a lét analógiájának
tanát. Ez a válasz azonban hagyományos formájában idegen a nyelvi analízis szemléletétől.
Ezért nem párbeszédképes.

Különös jelentősége volt tehát a római tomista kongresszuson' M. J. Charlesworth tanul
mányának, amely joggal állapítja meg, hogy a választ az analógia elvének maí megfogalma
zásában kell keresnünk, Tamás filozófiája megadja a támpontot, de teljesen újra kell értel-
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mezni és gyökeresen át ken fogalmazni mindazt, amit. az analógia elvével mond, mégpedig
a nyelvi filozótlák korszerű szempontjai alapjén. Charlesworth szakember ebben a kérdés
ben. Ismeri ugyanis Szent Tamés tllozótléjét és ismeri az angol nyelvterületen szinte
egyeduralkodó nyelvi. analizis álláspontját. Könyvet is írt a vallási riyelv kérdéséről (The
Problem of Rellglous Language, New Jersey, 1974). EbblU a látószögből állapítja meg ísmé
telten: "Tamásnak az analógláról szóló elmélete ... kisérlet ánnak kifejtésére, hogy miként
lehet a vallási nyelvnek deszkrlptív funkciója és igazságIgénye". (4) Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy itt nem annyira a leíró funkció a probléma (mint a normatív etika
esetében), hanem sokkal Inkább az "igazságigény", vagyis li vallási nyelv információs
képessége. Ha ugyanis azt állítom: "Isten van", akkor et: számomra tényt jelöl ("van").
Ez a "tény" azonban nem közvetren tapasztalati tény. Akkor tehát: Ayer szerínt nem
fejez ki semmit. Mert mínt már Carnapék megrogatmasták: egy szónak vagy egy nyelv
nek csak akkor" van értelmes jellege, ha tapasztalati tényeket ír le. Igy tehát a kiindulás
hoz ragaszkodó nyelvi imalitikus azt hirdeti. hogy Istent sem éllítani, sem tagadni nem
tehet, Jegalábhis lingvisztika! alapon. (5) Ugyanez vonatkozik Isten tulajdonságatra. Ha
például azt mondom: Isten' a ml Atyánk, akkor a közvetlen emberi tapasztalásból vett
szót ("atya") indokolatlanul alkalrnazom a tapasztalatfőlöttire (amennyiben az van). Ez

a SZÓ azonban nem engedi meg az ilyen - átvitt értelmű - alk,lmazást. Tehát nem
fejez ki semmit, még akkor sem, ha Isten valóság.

Az elmondottak után megértjük, miért van olyan nagy jelentősége az analógia taná
nak, amely a szavak jelentésének hasonlósága alapján alapozza meg a vallási nyelvet,
s azon belül a Biblia nyelvét is. Ettől fi,igg ugyanis, mennyiben értelmes beszéd, tehát
mennvíben hordoz jelentést Istennek az emberhez intézett "szava" (Szentirás l), illetve az
embernek Istenhez intézett szava, valamint Istenre vonatkozó beszéde.

AHAGYOMANYOS ANALÚGlATAN NYELVI ÚJRAFOGALMAZASA. Ha a nyelvi filozófiák
szempontjaival közelítünk a klasszikus tomista analógiatanhoz, meglepetten vesszük észre
abban anyelvanalitikal megsejtéseket. Az ún. "tulaJdonító analógia" (attributionis) míntapéldá
ja az "egészséges" szö mint jelzö. A skolasztikus filozófia ennek elemzése alapján áUapltja
meg a szó többértelműségét, tehát analóg jelentését. (6) Beszélünk például "egészséges"
Iakasról, "egészséges" öltözködésről, sőt "egészséges" gondolkodásról is. Holott a szó
Iegsajátosabb értelmében csak az élő szervezetet mondhatjuk "egészségesnek". (Ez utóbbit
nevezi a hagyományos tomista filozófia az analóg fogalmak "vezérének", princeps ana
logatumnak.) A mai nyelvi filozófiák persze nem fogalmakról beszélnek. hanem szavakról.
Egyébként ezt a leíró elemzést minden további nélkül elfogadhatják, hiszen az emlitett
szó analóg jelentését hitelesiti használata.

Az analóg fogalmak másik típusa, az ún. "arányossági analógia" (proportionalitatis),
mely a létezés és a cselekvés sajátos mödja - alapján állapit meg hasonlóságt össze
függéseket. Ennek· Iíngvtszttkaüag már kevésbé van jelentősége. Amennyiben tehát a
nyelvi kifejezések szempontja alapján kivánunk megkülönböztetéseket tenni. ajánhtosabb,
hogy a nyelvtani kategóriákat vegyük figyelembe. Eszerint megkülönböztethetjük :

a főnévi ana16giát (pl. "állat": bogár - ló),
a melJéknévi vagy jelzői analóglát (pl. "egészséges"),
az igei ana16giát (pl. "van": Isten - tiszavirág).

A megkülönböztetés másik: szempontja az egyszerű és összetett formákat veszi alapuI._
Eszerint vannak

analóg jelentésű szavak;
analóg jelentésű ·mondatok, kijelentések, kifejezések;
analóg jelentésű szövegek (vers, példázat, könyv).

Az analóg kifejezés tipikus példái a közmondások ("Ki korán kel, aranyat lel"). Értel
mü~ugyanis nem az eredeti jelentésben van. Az analóg szövegü könyvre jellemző irodalmi
példa Hemingway az öreg halász és a tenger című írása. Ez úgy mondja el az eseményt,
hogy az egyúttal a küzdő embert is szimbolizálja. nyen jellegű szöveg Jézus példabeszéde
is a tékozl9 fiúról. Ebben már a maga a "tékozlÓ" szó többértelmű. Vonatkozhat anyagl
akra (pénz). az életerők elfecsérlésére és szellemi pazarlásra. Az atyai házba való vissza
találás pedig - ez a példabeszéd tulajdonképpení értelme - a mennyei Atyához való
visszatérést szimbolizálja, s vele Isten irgalmát.

Az emberi beszéd e futólagos átpillantása is arról győz meg, hogy a nyelvben nem
csupán "találhatunk" bizonyos szavakat vagy szövegeket, melyek átvitt értelemben is kife
jcznek valamit. Inkább az derül ki, hogy az emberi nyelvet átjárja, mintegy átitatja a
jE"lentések többérteimiisége, melyet a kései Wittgenstein maga is fölismert, s amelyhez
a makacsul pozitivista beállítottságú B. Russell szintén közel jutott. (7) Olyannyira,
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hogy már-már a nyelv analóg felépítésének abszolut:lzálása kísért. Mert a hasonlatszertlség
nem csupán az irodalomban kap szerepet, hanem a szaktudományekban is. Az osztá
lyozás például logikailag olyan jellegil, hogy minél tágasabb fOllalmi, körökíg emelke
dünk az absztrahálás során, annál inkább analóggá válnak szavalnk (vÖ. az egyedtől az
élőlények osztályáig, törzsélg haladva). Igy a "fecske" Ilz6' még lén,.egében azonos
telentésset vonatkozilt az egyes fecskékre (bár a kifejlett egyedre ebben a tekintetben
lS sajátosabban vonatkozik, mint az újszülöttre). Amikor azonban az ..élőlény" szót
használjuk, akkor az csak hasonlóság alapján, vagyis analóg mödon vonatkozhat, az emberre
és a katicabogárra.

Ugyanerre a felismerésre vezet a szótárak tanulmányozása. Itt is találkozunk a
szavak .analógiájával. A német nyelvben például a "kommenv. (~ jllnni) főnevesített

formái csak a jelentés hasonlósága és eltérése alapján utalnak a közös gyökérre (vö.
Zukunft = jövő; Herkunft = eredet stb.) , Igei vonatkozásban pedig elég utalni arra,
hányféle' értelemben mondjuk, hogy valami .. jön" (jön a vonat; jlln a tél; jön a nátha
stb.) , A "megvetni" szó kQzismerten szerepeihet átvitt értelemben is (vö. ..megvetni" az
ágyat és "megvetni" az embert). Nyilvánvaló tehát, hogy grammatikallag az átvitt
értelem utal legvilágosabban a szavak analóg használatára.

A KÖLTŰI NYELV MINT €RZ€KFöLöTTI TARTALMAK ANALOG KIFEJEZ€SE. A vallási.
nyelv megalapozásához túl kell lépnünk a szavak analóg1ájának vtzsgálatán, Amire föntebb
utaltunk, egyértelmü világossággal rriutat nyelvünk analóg jellegére és többértelműségére. Igen,
de mindez talán a kllIső tapasztalás körében érvényes csupán. Józanul azon~an nem lehet
kétségbe vonni, hogy az emberi nyelv a belső tapasztalásról is képes hírt hozni,' vagyis
információkat adni. Ez pedig alapvetöen érinti a költészet mellett a R11sztika nyelvét is,
amely a vallási nyelv egyik sajátos megnyilvánulási formája.

Költészet és misztika rokonságát Henri Bremonddal mar' többen felismerték és tanú
sítják. 1\ költészet ..értelmes", vagyis jelentéshordozó nyelvének megalapozása pedig
egyben a misztikai nyelv megalapozása is, bár a vallási nyelvnek ez csupán egy fajtája.
Az előbbi vizsgálódással szemben itt mindenesetre előrelépés történik, minthogy ,ebbea
a vonatkozásban már nem a szavak egymás közti analóg kapcsolata a kérdés, hanem
egy sajátos létrendi, ún. ontológiai átvitel. Mert a költői nyelv esztétikai vonatkozásban
csaknem olyan merész feladatra vállalkozik, mint a misztika nyelve vallási tekiRtetben:
az érzékfölötti tapasztalásról Informál az érzékelhét6 valóság nyeln klJzegében. Rokonsá
gukra jellemző, hogy nemritkán még a nyelvi információ mo.faja is közös: a vers
vagy a versszerü próza (vö. Assisi .Szent Ferenc Naphimnusza, Keresztes Szent János
költeményei, Prohászka stílusa). Persze, Igaza van Horváth Sándornak, amikor kimutatja,
hogy ebben a tekintetben ugyanaz a hasonlat másra kell a költőnek és masra a
misztikusnak. (8)

Mindez azonban nem érinti a lényeget, a közlés nyelvénel!: analóg voltát, hasonIat
szerűségét. Közismert dolog, mekkora szerepe van a költészetben a hasonlaenak, Illetve
a metarorának, Ez a szerep nem járulékos, hanem alkati. Az igazi költészet ugyanis
Információkat . közöl a "kifejezhetetIenről"; arról, amiről Wlttgensteln szerínt hallgatnia
kellene. Kinyilatkoztat valamit, amit a tudományos nyelV legfeljebb elvont kategóriák
kal tud megragadni. A költészet beszél a szerelemről, a szeretetről, a belső vfziókról,
melyek nem az érzékelő tapasztalás "tényei". hanem szellemr tapasztalatok, s melyek
másfajta információt igényelnek. Mert például azt, hogy mi a szerelem, le lehet írni
fiziológiai megnyilvánulásaiban (pl. pirulás, hevesebben verő szív stb.); le lehet írni a
pszíchíkaí viselkedésforma behavíorísta rögzítésével (pl. simogatás). Mindez azonban kevés
információt ad arról a sokak által tapasztalt titokzatos és átszellemült élményről, amely
a szeméívtség belső átalakulását és egy új Világ föttáruIását jelentheti. A nyelv próbája
ebben a tekintetben az, hogy olyan információkat közöljön, amelyekre a szaktudomány
nem képes. Ezek valódi információk, jelentést hordoaö szavak és szövegek, legfeljebb
kijelentéseik Igazolhatósága vonható kétségbe, ha ezt a szak1;)J.dományos egzaktság mér
céjéveí mérjük. S ebben mutatkozik a neopozitivisták és nyelvi analrnkusok több kép
viselője szinte elképesztően elfogultnak. Mert az "értelmes". vagy» jelentést hordozó nyeln
Információ nem korlátozható a szaktudományollan verifikálható ldjelentésekre (ahogyan
azt Például Carnap elképzelte. aki szerint a lírai költemény ..nem tartalmaz ~meretet".

Aki ugyanis halandzsának rnínösítí Avüaí Teréz misztikai nyelvét, az ugyanúgy kény
telen ebből a szempontból halandzsának minősíteni Shakespeare vagy Goethe nyelvét,
magát a költészet nyelvét. Holott egy elemista is meg tudja különböztetni az igazi köl
teményt a baíandzsa-verstöl, amit kifejezetten Ilyen szándékkal írtak.
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Nem "értelmetlen" nyelvItll van tehát itt szó, hanem az ínrormaeíö egy sajátos
tlpusáról, amely a belső tapaszt8Iásról ad hírt, mégpedig szükségképpen analóg módon.
Ha ;;zt egy ny~lvi analitikus nem veszi észre, B cssk a külső fizikai tények imádatában
él, belefulh~d a "fb1kalizmusba". (9) A tudati és nyelvi beszl1külésnek e megnyilvánulása
szinte már klinikai eset. Különös dolOg, hogy épp á nyelvi filozófia üjabb irányzatának
képviselői, az ún. "terápiás analitikusok" próbálják ügy feltüntetni magukat, mintha
az emberi tudat orvosai lennének. Ezek monomániákus igyekezettel Qzik "egzorcizáló"
tevékenységüket .Irasaíkban, _összefogva a metafizika és vallási nyelv "Gérnonainak" ki
űz ésére, De vajon ki lehet az elmeorvos ebben a tekíritetben, és ki az ápolásra szoruló
páciens t Hisz az emberi tudatnak s vele a nyelvnek nem csupán kóros kitágulása, hanem
koros beszükütése is van.

A 'költIli nyelv titka az, hogy szellemi tapasztalatokat a betűk és szavak. anyagi
közegébe vetít le. Ezzel a kvalítatív jellegű belső élményt kvarrtítatív jellegű szóinformá
ciókban közli és igy kiszo~gáltatja a mennyiségi szemléletű strukturalista vizsgálódásnak.
Ez az áttétel pedig csak.. analógiásan v alósfthatö meg. A kvantttatívnak a kvalitatív ha
sonlatává kell lennie. Ez· az analóg jelleg persze nem csupán akkor valósul meg, ha a
költő (vagy a misztikus) hasonlatokat alkalmaz. A hasonlat csupán kihangsúlyozott
analógia. A valódi költészet egyik ismertetőjele ugyanis épp az, hogy hasonlatok nélkül
képes a szellemi tapasztalás analógiájává lenni (pl. Rilke). Az igazi költészet ebben a
vonatkozásban kinyilatkoztatás, még akkor is, ha az érzékek nyelvén szól. Ha pedig
nem az, akkor aligha több rímekbe szedett prözanát vagy verbális bűvészmutatványnal.

A VALLÁSI NYELV ANALÚG JELLEGE ÉS A DlMENZIOK. A keresztény gondolkodásban a
logika nem szakad el az ontológiától, a nyelv pedig nem különül el a valóságtól. A szavak
tehát - eltekintve a mitikus "szavaktól (pl. kentaur) - értelmezésünk szermt a való
ságra irányulnak. (örvendetes, hogy újabban a nyelvi analitikus Austin is ebben az
irányban halad.) Következetes szemleletre vall tehát, ha a nyelv mellett a valóságot is
analóg jellegűnek tartj uk, visszautasítva az ontológiai Il;!onizmust, vagvis az egyelvű

létmagyaJiázatot. (10) Ha például minden azonos létformájú atomok kombinációja volna,
igazában' nem beszélhetnénk a lét analóg felépítéséről.

A technizált világ gondolkodó embere számára azonban a létfokokat is az ó szem
léletmódjával kivánjuk közelebb hozni. Ez pedig a lét dimenziós szemlélete. Elméletünk
szeríne a létértelmezést az egyre magasabb dímenzíökkaí, vagyis .. mértékeltségget" is
megközelíthetjük. Álláspontunknak megfelelöen ugyanis a vallási nyelv legmélyebb meg
alapozását a dimenziók levetithetósége biztosítja. A tevettrés pedig szükségképpen analógíá
san valósítható meg csupán. Ebből a szempontbot egy alacsonyabb létdimenzió a maga
sabb analógtájának is tekinthető (pl. sík a .térnek). Ez a felísmerés nem csupán a vallási
nyelvet érinti, hanem a tudomány nyelvét is, mint erre az alábbiakban rámutatunk.

a) A geometriában iskolai szfnten ismert eljárásmód a térdimenzióbeli alakzatok (pl.
kockaj síkdimenzióban való ábrázolása, levetítése. Bonyolultabb fonnában ez a mérnöki
gyakorlatban. kap szerepet.

b) Az pedig már kifejC?:et~n a nyelvi Ievetítés szaktudományos esete, amikor a
kvantumbiológus a fizika nyelvén irja le a magasabb létrendbe tartozó biológiai folya
matokat.

c) A dimenziók levetítésének sajátos példáját mégis a technika SZolgáltatja, mégpedig
a filmmel és a televízióval. Egyúttal azonban szemléletesen elénk állítja a dímenaíök
fokozatos egymásra épülését. Szemléletesség kedvéért vegyük egydimenziósnak a vetítő
ból' kiáradó fénysugarakat (a geometriai vonal míntáfára) , A fénysugarak a vetítövász
non 'fénysikot képeznek. Ez a második dimenzió. A fénysikon a vetítés során megjelenik
a kép, házakk,al és utcákkal. Az állókép érzékelteti a teret, illetve a tér\leliséget mínt
harmadik dimenziót. Negyedik dimenziónak vesszük az időt, amely a képileg érzékelhető

mozgással és változással van adva. Amennyiben a film egy drámát vetít elénk, könnyebb
megértés kedvéért ;,ötödik .dimenziónak" tekinthetjük a tudati létfonna (pl. alkotói eszme)
megjelenülését a képi és szóbeli információk révén. (A dimenzió szö itt idézőjelbe kerül,
mert az alkotói gondolatot nem lehet már kvantitatív mödon, rriértékekben megragadní.)

Mindezt azért vázoltuk. hogy a dimenziók levetithetóségének tételét lingvisztikailag
kiértékeljük. Nem kevesebbet állítunk ugyanis, mint azt, hogy ha a kockát mínt térbeli
idomot síkban is lehet ábrázolní, akkor egy. magasabb létrendbe tartozó vaióságot vagy
történést az alacsonyabb létrend infonnációs eszközeivel is lehet ábrázolni - például
nyelvileg kifejezni -, bár csupán analóg mödon, tehát átvitt értelemben. (11) Ezért
nem értelmetlen, ha az ember a transzcendensről a saját világából vett szavakkal beszél
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(,"6. teológla). Ezért nem értelmetlen a kinytlatkoztatáa sem, s benne Isten üzenete
(Biblia), bár az emberi ~avak közvetftésével emberek; Altal nyer megfogalmazást (pró
féták, evangélisták) . A. val6tlág és a nyelv anal6giáJa wcYBBla megalapozza Istennek az
emberhez val6 beszédé& és az embernek Istenhez val6 611 Istenről val6 beszédét, bár
nyUván a beszéd anal6g voltának kOl'Iá*al kllzött.

A nyelvi analItikusoknak végeredményben megköszönhetjUk, ha szavaink hatóköré
nek kritíkus felülvlisgálásában segttséget nyújtanak és rámutatnak a "nyelv csapdáira".
Ez a nyelvi korI3to70't!'ág j41 érzékelhető az ismeretelmélet tipikus ~onlataival. A
közvetlen tapasztalati tényeket leíró (deszkrtptív) nyelv olyan, mint a fénykép. Wittgenstein
ebből a szempontból a ismeretelmélet "fotósa". Platón viszont köztudottan inkább árny
képeknek tekinti a tapasztalati "valóságot. S nem csupán a költészetre érvényes nála,
hogy az ábrázolás csak "az árnyékok árnyéka". Ha tehát tudatunkkal fényképezünk
és e fényképeket szavakban előhfvjuk, akkor a fizikai tényekre vonatkozólag "ténYképeket",
természethl1 ábrázolásokat kapunk, a fizikán túli valóságokról azonban legfeljebb árnyképe
ket. Csak azt ne mondjuk, hogy az árnykép nem fejez ki semmit, hiszen a modern
fényképészet a müvészt fotózás szándékával tudatosan alkalmazza. S ez az árnykép, ez
érzékelteti az" analóg megismerést. Az ember térben van, az árnyék síkban. A fénykép
is síkban van, de levetitve ábrázolja a térbelit (árnyékolás!). kJ. , árnyék viszont sikbelinek
ábrázolja a térbelit. De azért az árnyképnek is van információközlő hatása. A fényképezés
előtt például egy időben divatos müra] volt" (Goethének és Wagnernak is van ilyen képe).
A nyelvi ábrázolásnak tehát különféle módjai vannak. S ha fényképünk nincs, az árny
képpel kell megelégednünk. Amikor a Biblia az embert "Isten képének" nevezi, akkor
is valami ilyen átvitt értelmű, analóg nyelvi ábrázolásról van szö, (12)

A VALLÁSI NYELV ANALÓG JELLEGE zs A MIATYÁNK. A Miatyánk imának Itngvísztrkat
[elentösége a hivő keresztény gondolkodó számára szinte fölbecsülhetetlen. Ez a szöveg
ugyanis egyesíti magában a vallása nyelv kettős - bár lényegében azonos - problémáját. Benne
találkozik az ember Istenhez intézett beszéde Istennek önmagára vonatkozó beszédével,
~ kinytlatkoztatással. Hiszen maga Jézus Krisztus tanította meg rá apostolait. Fokozott
érdekjödésseí fordul tehát felé a vallási nYelVesélyeit kutató hivő teológus, és kritikus
kíváncsísággal, önígazolást várva figyel föl rá a vallási nyelv "értelmetlenségét" hirdető

filozófus. Számunkra elegendő az első rész Vizsgálata. (13)

"Mi Atyánk"... Az ima míridkét indító szava analóg, tehát hasonlaton alapuló jelenfés
hordozója. A "miénk" szó nyelvtanilag bírtokvíszonyra- utal. Isten azonban nem tulaj
donunk, mint valami értéktárgy. Ezért a "mi" (= mrénk) jelentése csak az "Atya"
szóval kapcsolatban tárul fel. Nem birtokviszonyt, hanem személyes kapcsolatot jelöl.
Problematikusabb az "Atya" szö, Ez Charlesworthnál is mintapéldája az analóg használatának.
Ez az analógia azonban a mí emberi világunk kapcsolatait tekintve is jól megalapozott.
Voltaképpen transzcendens betetőzése nyelvünk többértelmű szóhasznlilatának. Hiszen beszé
lünk a vér szerinti atya mellett például "szellemi atyáról" (ilyen "szellemi atyja" Wittgen
stein a mai nyelvi analitikusoknak). Aztán beszélünk "lelki. atyáról" is. De miért ne
beszélhetnénk akkor a szö analóg jelentése alap1án "mennyei Atyáról" (ha elfogadjuk
a személyes Abszolúturnot, s annak az emberhez való relác1óját értelmezni kívánjuk)?
Vajon mondhatnánk-e az előbbiek után, hogy az "Atya" szó transzcendens "dimenzióra"
alkalmazva értelmetlen és nem fejez ki semmit? Mintha bizony mindegy volna bánwt
is mondaní az Abszolútumról (pl. O a "Minden", vagy ő a "Semmi"). Az az értelmezés
ugyanis, hogy az ember szellemiségében az (l képére teremtetett, tehát mintegy a "gyer
meke", értelmet ad az "Atya" szónak, még ha a maga korlátai között is. Ezért Rem kell
megkérdezni, hogy akkor ki az "anya" (ti. az aI1a1ógián belül). Ezt éppen l1gy nem
kérdezzük, mint akkor, ha a "szellemi atyja" kilejezést haszn.áljuk.

"ki vagy"... A "ki" SZó az Abszolút Való személyes voltára utal. A "személy" szö
tapasztalati mértékét azonban köztudottan az emberröl .vesszük. S nyilván nem annak
egy az egynea .való alkalmazására utal az ima. Ezt így lehetne az analógia érzékel
tetésével kifejezni: Isten valami "siemélyszertl" Valóság. (A kinyilatkoztatás Háromszemélyd
Egyről Informál.) Ha tehát szellemi Teremtőről beszélünk, akkor az inkább "Valaki",
rnint "Valami". - A "lenni" szóval kapcsolatban már utaltunk arra, hogy ez az igei
analógia legtipikusabb példája. Létezni ugyanis nagyon különböző módon lehet. Gondol
junk a tíszavírágra, mely közmondásosan rövid életd. Vagy gondoljunk arra a mez\,n
fajtára (= elemi részecske), amely a másodpercnek mindössze kb. félmilliomodnyi idő

tartamában létezik, aztán átalakul. A nyelv ugyanazt a "van" szót alkalmazza ezekre is,
rnínt az "örökkévalóra". Az ilyen vakmerőség azonban nyUván csak a "van" ige
analóg jelentése alapján" követhető el.



.,a mennyekben"... Ez a szó nem helyrajzi utalás. Az emlftett tér-időbeli dimenzió.
felülmúlását jelzi. Tehlit egy magasabb dimentiójú, vagy pontosabban "immenzív" lét
formára utal. Ezt a létformát a keresztény valóság-értelmezés a kinyilatkoztatás alapjáA
vallja. De a "túlvilág" togalma a modern fizika előtt sem ismeretlen (vö. Dirac negatil'
energíatöltetü, számunkra érzékelhetetlen elektrontengere) , Jézus maga is hasonlatokban
szólt erről a - számunkra rejtélyes - "Isten országáról", amely nem hely, sokkal
inkább lelkiállapot, s amely bizonyos értelemben már "köztünk" és "bennünk" kezdetét
veszi.

"szenteltessék meg a te neved"••• A kitejezés arra utal, hogy Isten maga "a Szent",
,amit az imádkozó ember megvall. Egészen különleges, jellemző esete az analóg szóhasz

nálatnak, amikor az ima Isten "nevét" emlfti. Nyilván nem a vezeték- és keresztnév,
vagy a családi és utónév érteimében alkalmazza ezt. A név analóg voltának alapja ar.:,
ahogyan valakit hívnak, szólítanak, vagy ahogyan valaki bemutatkozik. Istent a filo
zófusok "Végső Oknak", a "Lét Teljességének", a "Transzcendensnek" mondják. A
Biblia pedig így szólftja: "a Szent". "a Hatalmas", "az Úr", "az, Atya", O pedig így
mutatkozik be a Biblia nyelvi információja szerínt : ,,~n vagyok, aki vagyok".

"Legyen meg a te akaratod"... hz "akarat" szintén analóg szö, Itt szándékot, tervet
jelent. Arra utal, hogy a Teremtő valamit "akar" teremtményeívet. elsősorban az
emberrel. Ezt a szándékot a kinyilatkoztatá~ az üdvözítésben jelöli' meg. Ez azt jelenti,
hogy Isten az ember legiga:l;ibb javát, boldogságát akarja, de az ember beleegyezésével,
személyes l10zzájártllásával akarfa azt ("Non te -saívabtt sine te" mondja Szent
Agoston). "Akarata" tehát az ember akaratával lesz hatékonnyá.

A Miatyánk szövege eszerint hitelesen tükrözi az emberi beszéd transzcendens iránYú
lehetőségeit és egyben korlátait. Ugyanakkor konkrét tormában érzékelteti az analóc
beszéd sa] átos jellegét.

összegezésül tehát elmondhatjuk: a vallási nyelv "értelmességét" kétségbe vonni csupáB
egy számunkra tarthatatlan, abszurd következményekhez vezető filozófiai kiindulásból
lehet. Olyan filozófiai kiindulásból, amely saját gondolatmenetét is kénytelen Wittgen
steinnel az "értelmetlen beszéd" kategóriájába helyezni (mível azt sem Igazolhatda a
közvetlen tapasztalás). A nyelvanalitikai módszernek ettől függetlenül megvannak az eré
nyei. A keresztény gondolkodás számára azonban csak annyiban fogadható el, amennyi
ben elfogadjuk, hogy szavaink - a mitikus szavaktól eltekintve - a valóságra irányulnak
és 'többértelmúek. Ezzel pedig analóg jellegűek, és így képesek a tér-időbeli létnél
magasabb léttorma levetítésére, legalább árnyképszerű tükrözésére. A vallási nyelv lehe
tőségét tehát a Iíngvísztíka! analizis szempontíaíval megközelítve is megalapozottnak
tekinthetjük.

Jegyzetek: (l) A jelen tanulmány a nyelvi analfzis szempontjából való újrafogalma
zása a Végtelen lsten, emberi szavak címü régebben publikált tanulmányomnak (ld.
Teológia, 1971. 1. sz.) , - (2) vö. Carnap: "egy mondat, ha egyáltalán közöl valamit,
akkor' csak tapasztalati tényt közölhet" (A bécsi kör filozófiája, Bp. 1972. 85.). - (3)
"Az én kijelentéseim oly módon nyújtanak magyarazatot, hogy aki megért engem,
végül felismeri azt, hogy értelmetlenek" - vallja be őszintén Wittgenstein a Logikai
-filozófiai értekezésében. Ld. Carnap reagálását, i. m. 152. - (4) vö. Mérleg, 1975. 1. sz. 69.
- (5) így vallotta ezt a bécsi kör filozófusa, M. Schlick iB: "a következetes empirista nem
tagadja a transzcendenciát, hanem- annak mínd állítását, mind pedig tagadását egytormén
értelmetlennek nyilvánitja" (i. m. 133.). - (6) vö. Schütz A.: A bölcselet elemel, 1944.
3. kd. 47. Az "egészség" szö analóg jellegét már Arisztotelész tanította, Ld.' Nyiri T.:
A filozófiai gondolkodás fellődése, Bp. 1973. 164. (7) Wittgenstein később felismeri
a nyelv általunk is hangsúlyozott többértelműségét az 1953-ban írt Philosophieal Investiga
zíons e. munkájában. Ld. Nyiri T. i. hl. 409. - (8) A Szentlélek hárfája (az Örök eszmék
dma: kötetben, Bp, 1944. 209.). - (9) Ennek részletesebb érteimezését ld. A bécsi kör
filozófiája círnű kötetben, 187. - (10) A keresztény gondotkodás számára "A lét analó
giája az a hágcsó, mely a világból bizton fölvisz Istennek annyira más világába" 
mondja Schütz Antal (i. m. 333.). Karl Barth nem lsmeri föl, hogy enélkül maga a
kinyilatkoztatás is lehetetlenné válnék. - (11) ~rdekes, hogy ezt az analóg Ievetíthetö
séget már Russell is fölismerte bizonyos vonatkozásban, mtnt arra Márkus György rámutat.
Szerinte megvan a lehetősége annak, hogy a tudati 'folyamatokat mechanikai (= kvantitativ)
ánalógiákkal megközeíítsük, vallja a My Phylosophical Development címd kötetében (ld.
Irányzatok a mai polgári filozófiában, Bp. 19f4. 486.). - (12) Ter 1,26 - (13) Mt 6,9-10.
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JÁNOSY ISTVÁN VERSEI

Hódolat ifjúkorIH'" höltőmesterének

Adjuk Neki hittel magunkat,
O mégiscsak legjobb Kísértet.

Ady: Menekülés az Úrhoz

Beh kell nekünk az a naw Másik,
ki itt van minden dolog alján.
Beh j6 valakivel beszélni,
ha életünk végleg elvásik.

Midőn a Leaszeretettebbnek
kopors6ján döngön dörög hant.
:ts nem hisszük: találkozunk majd,
s örvénye húz a Rettegettnek.

Mikor már nem is tudánk félni,
mikor már senki meg nem érthet,
(elménkben Tejúton túli képek!)
beh jó Valakivel beszélni!

Mert nőnek csak bennünfc az árnyak.
Tükreinkból torz, idegen arc néz,
idegen fintor. Oly állhatatlan
az emberben az 6si Allat,

mely mindig it gyilokra leskel.
Mentől több új csodát eszelünk ki
létünk szent boldogítására:
közibénk kúszik tigris-testtel,

s csodáinkat halálra' váltja.
Eddig nem volt menekvés Tőle.

De most már nem akarunk többé
fuldokolni oér-, és szenny-árba!

Mert most már mindenestül vesznénk
egy Végítélet-robbanásba.
Beh kell nekünk az a nagy Másik,
éltető Minden, végs6 Eszménk.

Álmomban ü~eRS~

Hitted nemhíve Istened
- ott állt asztalodon a kicsi bibliád,
Hitted - gyermekien: ha majd
meghalsz, még befogad szalmatetőjú ház,

S ott borozgat a gádoron
kékszemű nagyapád és ama Berzsenyi
- majd tizennegyedik ki lón
vértanú Aradon, ám mivel ezredes

volt ,.csak", rá kegyelem szakadt:
Kufstei:Rban tizenöt év, zörögő bilincs,
s föstögette az arcokat,
kik közül sokat el-vitt a hideglelés,

mint Vasvári szerelmesét:
klórmész-arcú leányt, ózike-naw szeml1t,
féTfit szégyenítőn aki
nézett .szembe Halál" csontvicsorával otf.

Igy idézik a Szent Időt
fönt. s haHod szavukat, újra kicsiny fiú...
Igy látlak, s hiszem is: te élsz,
és álmomban üzensz éjszaka harmatán.
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SztKELY LÁSZLÓ

A GYÍMESI CSÁNGÓK LELKI ÉLETE

Magikot az lsten legjobban szerette,
Sok nemzetek között magának Jegyzette .

(A csángók karácsonyi köszöntöje.)

A mísztíkus élmény nem Deus ex machina jelentkezik, hanem egy vallási
eszme, elmélkedés, "gondolkozás" eredménye. Az emberi lélek természeténél
fogva hajlik a rnísztikára, annak lényeglátására. A misztíkus élinényhez azonban
szükséges bizonyos külső adottság is. A mísztíkus látomást az ínspírácíós alkalom,
tárgy, ihlettség idézheti elő. A lélek rejtett erőinek felébresztésére fontos ösztönző
lehet a természet, de a legerósebb mísztíkus motívum maga a Háromságos Isten.
O a misztikusok kegyelemforrása. A misztikus élményre az alázatos hit, a tiszta
szív, a meleg emberszeretet, önmagunk kiüresítése és az Isten iránti olthatatlan
vágyódás készít fel. Prohászka szerínt a misztikus vallási élet alapja a Deum
pati, a természetfeletti valóságnak hitismerettel való megtapasztalása és meg
élése (Solíloquía).

Amikor néprajzi szempontból tárgyalom a misztikát, nem akarom azt, termé
szeti síkra korlátozni s azt állítani, hogy a misztika a néprajzból keletkezett,
mert - amint láttuk - a mísztíkus élményeknek sokkal mélyebbek a gyökerei:
természetfeletti kegyelem, a Lélek ajándéka az. Mindössze azt hangsúlyozom,
hogy li népben is vannak természeti adottságok, amelyek a mély természet
feletti életre alkalmassá teszik. Ezzel magyarázhatjuk azt, hogy a nagy misztikusok
sokszor a népi misztikából fakadt imádságokat is felhasználják lelkiéletükben.
Clairvaux-i Szent Bernát (XXX Hl91-1153) Jézus-misztikájával (szentkereszt
-tísztelet) mélyen a néplélekbe hatolt, ezért sok népinek tartott verses imát
és himnuszt tulajdonítanak neki (Jesu dulcis memoria). A néptől vette Jézus
öt sebének tiszteletét is. Népi eredete van az eucharisztia megőrzésének az oltáron
és az Úrnapja megünneplésének. Népi hagyományokból fakadt a misztikusok
XIII. században keletkezett un. "fülemüle éneke" is, amely szerint mikor a
fülemüle. halálát érzi, leszáll a magas fáról s torka szakadtáig énekel. Ilyen az
Istent dicsérő mísztíkus lélek is: önkívületig énekli Krísztus szeretetét, életét
és halálát.

A hagyományok idővel elvesztik funkciójukat, megszűnnek, a népi misztika
azonban kétségtelenül túléli azokat is. A népi misztika a katolikus székelyeknél
is tovább él a maga változatosságában. Mind az udvarhelyi, mind a csíki, mínd
pedig a gyímesi csángók misztikáiának megvan a maga jellegzetessége: a más
val'.ási környezetben élő udvarhelyi székelyek mísztikáját . a biblikus, a csíki
székelyekét a dogmatikus, a gyímesi csángók mísztikáiát az eszkatologikus vonás
jellemzi. Ez utóbbiak mísztíkája a népi misztika legmagasabb foka. Irodalmi
szempontból sem illuzórikus a székely nép. misztikájáról beszélni: erről egyes
írók is megemlékeznek. Tamási Aron például a székely nép mísztikáját a meg
testesüléshez, karácsony ünnepéhez köti (Halál vigíliája).

A gyímesi csángók a csíki székelyek közül váltak ki a XVIII-XIX. század
fordulóján, amikor végleg megtelepedtek az addig csak nyáron lakott hegyi
legelők közelében. Ezeknek a csángóknak a misztikus életén azt a mély vallási
életet értem, amely a krísztusí erényeket nemcsak gyakorolja, hanem együtt él
a világ végéig szenvedő Krísztussal és önátadásában életét is kész feláldozni a világ
váltságáért. A misztika a gyímesI csángóknál általános népi jelenség, amely egész
gondolkozásukat. tevékenységüket is átjárja. Gyímesvölgye valóságos vallási
enklávé, ahol a modern áramlatok mellett az egyetemes középkorí áhítat és a
székely nép ősi hagyományai is tovább élnek. A gyímesi csángók nemcsak álta
lános népi valtásos lelkületet őriznek, hanem kapcsolatot tartanak a keresztény
lélek ősi rnísztíkus evangéliumi örökségével is. Lelki életük még őrzi a remeték,
szerzetesek, szentatyák, Szent Benedek és a skolasztika szellemét.

A csángók testi-lelki alkatuknál fogva a tényeket átélik, megelevenítik,
eidetikus típusuknál fogva szinte látják a szenvedö Megváltót.
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Szent Bernát' szerint Quercus et !agws docuerunt nos legem toom D(>1nfne (a
gyimesi csángókat az abies.et fagus). A misztikus léleknek egyéni elvonultaágra
van szüksége, a cella continuata és a gyimesi csángók esetében ft priledium
continuatum bizonyos zárt terület, ahol " zavartalanul érintkezhetnek Istennel.
Igénytelenségük miatt az anyagi gondok sem vonják el figyelmüket az "egy a
szükségesről". Misztikus adottságaikhoz tartozik a nép egyszerils!ge, amelyről a
népek apostola azt mondja: Isten a világ erőtleneit választotta ki magának, hogy
megszégyenítse az erőseket. A gyimesi csángók misztikus életének sajátos vonása
elszigeteltségükből adódik. Mivél a templomtól és egyházközségi központtól távol
laknak, a lekük mélyén élő vágy: Istenhez kapcsolódni, szabadon szárnyal és
egyéni élményeikre szorítkozík; lelki életük forrása nagyobbrészt saját, lelkük
és a természet. Lelkük pedig gazdag. mert őseik tiszta hitét és hagyományait
őrzi. Mísztikus víziójuk is ebből táplálkozik. A nagy világegyetemrnel. a sértetlen
természettel való kapcsolat tiszta élményeket fakaszt bennük. Lelki életük az
ősi remete mísztíkusokra emlékeztet, de a középkori misztikusok örökségét is élik.

Misztikusaik életében bizonyos apokaliptikus 'Vonások is fellelhetők, ameny
nyiben lelki élményeiket mint "látók" beszélik el s néha jelképekben is szólnak.
Enk1.ávés földrajzi adottságuk is hasonlít a patmoszí látnok környezetéhez. Jel
képeik között központi helyet foglal el a .szent kereszt jele. Ezt hordják ma
gukkal, ezt rajzolják rá a kapukra, ezt helyezik a fákra, ezt 'Szegezik az erdei
kaszálók forrásai fölé, erdei házíkójukra, istállójukra, szénás pajtáikra. De kü
lönböznek .az apokalipszis szellemétől, amennyiben igazságtalan bántalmazóikkal
szemben nem helyeznek kilátásba büntetést; látomásaik nem .rettentők, hanem
szelídek és megbocsátök. Nem a vílágvégi "büntető Krisztust", hanem a térítő

Megváltót látják. Mísztikus üzenetük és tanításuk nem egyházközségekhez, hanem
egyes ernberekhez szól. Látomásaik egyszerűek: nincsenek benne mellékszereplők,

s-rn ielképes szörnyek, és nem hivatkoznak felsőbb lényre sem, akinek nevében
beszélnek,

Különősen a szenvedő lelkekkel foglalkoznak, érettük naponkint imádkoznak
és szentmisét mondatnak. A szentek közösségeben élnek, ezért Mindenszentek

. a csángók ünnepe.
Mindennél szembetűnőbb áldozatos lelkiségük. Egész szerzeményüket képe

sek Istennek ajánlani, míként Gergely Antal (1884-1940) megyebíró, aki az első

nagy vösszeget adta a templom építésére és belsőségét (900 öl) is az egyháznak
ajándékozta; vagy Lakatos Nagy György és neje Anna, aki 74 ezer leit adott ha
rangra; vagy Antal Bálint, akinek költségén készült az új templom travertin
szentségháza, oltára, arnbója. ker-sztelőkútja, szedillája, padozata; vagy Antal
András megyebíró és Galaczi Agoston, akik a gerendázatot és szarvazatot látták
el faanyaggal ; vagy általában a gyimesbükki hívek, akik 1483411 leit adomá
nyoztak az új templom építésere..928 fuvaros és 12690 gyalogos nappal járultak
hözzá az építkezéshez. Elődök példája lebegett szemük előtt, mint a Bodor Jó
zsefé és Bodor Péteré. akik a századfordulón saját költségükön építették fel
a gyimesfelsőloki templomot. Ezek a lelkek egészen átadják magukat Istennek
s maguknak semmit meg nem tartanak. '

A gyímesi csángó misztika központi eszméje Kr4ztus szenvedése; ez egész életű- .
ket átjárja.·A szenvedés felfogására, az együttszenvedésre - amint már említettük
- különös Ielkí alkatuk van. Mezrettentí őket. különösen az égiek szenvedése:
elsősorban a Teremtő Isten, a Mennyei Atya bánata és a Szentlélekisten szen
vedése a hét főbűn míatt, de leginkább Krísztusrszenvedése okozza fájdalmukat:
ezt számtalan képben elevenitik meg, mert úgy érzik, hogy ezzel enyhítenek a
Megváltó fájdalmain. De megrendíti őket a földi igazak szenvedése is. Ehhez
járulnak a múlt jukban előforduló ütdözések ("madéfalvi veszedelem"), testi-lelki
szenvedések, egyes faJ.usfeleik balladás végzete is.

A gyímesi csángók másik jellegzetes problémáját a meqtestesiltés misztériu
mával kancsolatos látomások képezik (Karácsony szenvedeje, Szállást keres II
,zentcsa!ád).

Szólnunk kell a : csángó mísztíkusok személyeiról is. A történelem is említ
néni misztikusokat, "népi szibi'Jákat", akik nemcsak hívatalból (Delfil, 'hanem
belső szükségből voltak misztikusok. Vallási propazandájukhoz a görögök és
zsidók is felhasznátták 9. .Játó" nőket. Minden időkben voltak világvégét jö
vendölők, adventisták. Ezeknek hatása a kereszténységben is érezhető. Az új
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platonizmusban a természetes íhletések beleolvadnak .a kegyelembe. Ezeket a
vallási apokrif irodalom tárgyalja. Egy-egy kolostort aszkézise és szemIélódése
búcsújáróhellyé tett.

A gyímesi rnísztíkusok Krisztus tanítását' (ellenség szeretete) betűhíven gya
korolják. A Megváltó tanítását átélve felülemelkednek az ellenszenven, legyőzik

a természetes vílág kategóriáit, s ezáltal a misztériumok világába hatolnak be,
s innen hoznak híreket. Ezt. sokan nem értik, de megcsodálják. A gyímesi csángók
tisztelettel beszélnek az egyházközség igaz embereiről, emlékük tovább él aa
egyházközség történeti tudatában, s ezzel gazdagítják a hívek iratlan "Domus
hístoríáját",

E dolgozat eszméjét az 1907. december 25-én született s a gyimesbükki egy
házközség Bálványos völgyében lakó Bilibók György, "Lilló" bácsi adta, amikor
elbeszélte, hogy egy alkalommal ártatlanul úgy megütötték, hogy a földre zuhant.
Onnan feltápászkodva máris letérdelt, s az Úr Jézus öt szent sebére emlékezve
ötször megcsókolta a földet. Egy másik alkalommal pedig, amikor az első világ
háboru után egy rosszindulatú feljelentés miatt bíróságrá Idézték, a bíró kérdé
sére, hogy hol vannak a tanúi, felmutatta a hétéves korában édesanyjától kapott
szentolvasőját és imakönyvét mondván: "Ezek az én tanúim". Miután az ellene
tett fe'.jeientés alaptalansága bebizonyosodott, felmentették, ó pedig megcsókolva
a bírósági' keresztet, békességben hazament. További elbeszélése szerint "látta"
a szenvedő lelkeket, akik szabadulásért kiáltanak Istenhez; "hallotta" a kereszte
letlenül elhunyt gyermekeket "korozsmáért" könyörögni, s egyszer, amikor erdei
kaszálóján imádkozott. Orodik tetején, a Boldogságos . Szűz Máriát is "látta"
"égi gúnyában" a kis .Jézaissal a karján, amint jobbjával. megáldotta őt. Imáját,
legendás történeteit hangfelvétel is őrzi. "A szülőanya és Szent péter" legendáját
mondogatva mindig hozzáfűzi: "Ha boldogok akarunk lenni, tanuljunk Jézustól
szenvední !" Üjeeztendő napján a házaknál köszöntőképpen a Három áT'l)a -balla
dájának prózai változatát mondja, amely Máriának az árvákat pártfogoló anya
sásáról szól ; "Az ördögök fejedelme lelkekért küld" című történetének tanulsá
gaképpen elmondja. hogy aki Istenhez fohászkodik. nem veszhet el; "A komát
kerecő szegényember" legendájában a másvilág lakóinak életéről szól. Szerinte
a lelkeket ott kü'önbözö erősségű fénnyel égő mécsesek képviselik. LiUó bácsi
nak nemcsak a belső élete. hanem a környezete is misztikus légkört sugároz,
mert házának ,.tiszta szobáját" a gyírnesbükkí nagy templom távolsága miatt
káoolnának rendezte be., ahol hónaponként egyszer miséznek is; orodíkí kaszá
lóján pedig a bejáratnál levő szénapajtán elöl a szentkereszt és felírása: "Szent
kereszt légy velünk !", hátsó oldalán a jó Pásztor képe figyelmeztet arra, hogy
szerit helyen járunk. Tovább menve egy kis bekerített tisztás fogan, amelyet
,.Mária kertjének" nevezett el: itt embernek, állatnak egyaránt egy forrás csil
lapítja szomját; a forrás felett egy Mária-kép van a kis Jézussal ezzel a fel
írással: •.Bűnös ember, vándor vagy ezen a földön s vándorlás az életéd es!".
A szénatartó csűrökön is hol Mária. hol Jézus Szíve képe, az erdei kicsi házban
pedig Krisztus keresztje s gyertyatartók között a Szeritcsalád és egy imádkozó
remete képe látható. A ház előtt Lil1ó bácsi egy messzí hegynyeregre mutat: "Az
ott Sikló, hajdan egy fakitermelő központ volt fűrészüzemmel. Ott születtem,
ennek emlékére ott a Szenthárornságnak és az Úr Jézus születésének emléket
emeltem". Míelőtt elhagynám e szent helyet, egy ví7jerővel hajtott harangocskára
figyelek fel. melyet Lil1ó bácsí ezermesterkedett össze. Ez a harang szüntelenül
szél, és csendes időben még a Kolcsárok- és Goguják-patakí csángók is h_allják
a szavát. Ilyenkor azt mondják az emberek: "LilIó imádkozik!", s keresztet vet
nek magukra. Ennek a ki'! harangnak hangja kísért el engem is az áhítatos
erdei csendben Orodik-oldaláról Bálványos völgyébe...

Egy másik vallásos lélek - aki példaként említhető -, az 1901-ben Szent
József napján született tízgyermekes László Jánosné sz. László Anna, akinek áhítatos
lelkisége környezetében is megngílvánul, mert otthonában minden Krisztus éle
tének eseményeire emlékeztet: asztalára keresztszernes terítőt varrt az asztali
áldás szövegével, A szemköztí falon egy feszület, Szent József a kis Jézussal és
Krrsztus töviskoronás képe függ a felírással: "Világmegváltó Jézus, I Hamis világ
szépsége, I Ruháknak ékes látszatja, I Pusztulj test kényessége, I Szívemet bánat
szaggatja!". A jobboldali falon tíz gyermekének fényképe, elsőáldozási képeikkel,
baloldalt Mária képe látható. László Anna olvasótársulati csoportja itt szekott
imádkozni. Nem csodálkozom, ha egy ilyen imádságos lélek "látomásokról" is

168



beszél. Elmondja, hogy 1941-ben Mária figy~lmeztette a gyímesi nagy árvízre,
és hogy egyszer az Úr Jézussal és Szent Józseffel is "találkozott". Vallási olvas
mányaihoz (Szent Veronika, Nagy Konstantin, Arpádházi Szent Margit, P. Pio
élete) - bár a fejfájás gyakran kínozza- továbbra is ragaszkodik. A Krisztus
szenvedését kontempláló szellem nyilvánul meg rokonságában is, mert 80 éves
édesanyja "karácsony szenvedején" vigiliáján az Úrangyalát imádkozva hunyta
le szemét, Nagybátyja pedig, Veres András egész életén át a csíksomlyói búcsú
mezítlábos vezetője volt.

Tolsztoj egyik művében azt írja, hogy egy Márton nevezetű cipész az evan
gélium olvasásával mélyen vallásos emberré vált. Az ő példája ismétlődik meg
a Gyímesbükkön 1911. május 2-án született petkípatakí Antal János, "Rigó"
életében is, aki vallomása szerína huszonhatszor olvasta el a Szeritírást s aki
Szent Pál szeretet-himnuszát könyv nélkül mondta mikrofonba. Isten iránti
szeretete a templom építésekor is megnyilvánuit, amikor 93 fuvaros napot végzett
egy magas hegyről úttalan utakon hozva az épületfát, ezenkívül 74. ún. gyalog
munkanapot dolgozott s a templom éoítési költségeihez is hozzájárutt. Na!tY
ünnepek alkalmával ő hozza a nyírfaágakat a templom és udvarának díszítéséhez.
Mivel "Rigó" bácsi az egyházra ,;sokat költ", rokonsága neheztel rá és ellenségesen
viselkedik vele: úton-útfélen nehézségeket gördítenek· útjába. Kezdetben ezek
miatt benne is ellenszenv ébredt rosszakarói iránt, de kitartó imádsággal ki
irtotta magából ezt az érzést. Hogy Isten utolsó ellenségét is jobb útra térítse,
"nagykil.encedet" fogadott s ellensége nevére 1500 leit fizetett be a templom
építésére.

Bálványos patakának króníkás apolegetája a Gyímesbükkön 1903. október
19-én született Bálint János, "Abrik", aki paraboláival(A szamár és a ló legen
dája, A szántóvető és az ördög) a telhetetlenség ellen emel szót falusfelei előtt.

Isten Iétét a természet jelenségeiból bizonyítja; Krisztus legendátban a restségről

(Szent Péter és a krajcár), a részegség káros hatásáról (A veszett kutya) szól.
De minden oktatásánál nagyobb önfeláldozó keresztény cselekedete, mellyel 15
éve ápolja ágyhoz kötött, nyomorék, néma unokáját.

Az 1913-ban született Jesán Viktor Tarhavaspatakának a lelkivezetője, aki
vallásos történeteivel a keresztrefeszített Krisztus szeretetére indítja (Ahasvérus),
a szentmise veszélyektől oltalmazó erejére oktatja (A rágalmazó bűnhődése) tar
havaspataki szomszédjait, Az egyház anyagi támogatásában "Rigóhoz" hasonlít,
de őt rokonsága nem nézi ellenszenvvel, ezért több ideje marad a receptív
lelki életre.

A csángó mísztikusok gyakran találkoznak egymással az élet- és évfordulókon,
a kaszálók határain s ilyenkor kicserélik gondolataikat. Ezzel magyarázhatjuk
azt, hogy egy-egy ének vagy ima csaknem azonos szöveggel többektől és több
felé is ismeretes. \Kedvelt alkalom a találkozókra a rózsafüzér-társulatí gyűlés

is. Az egyik rózsafüzér-társulati csoport lelkivezetője a Gyímesbükkön 1927.
november 29-én született Hankis Mária vallási népi énekeivel hangulatossá teszi
összejöveteleiket (Isten hozzád hív társaim, Szentolvasót elvégeztük), nagyböjtben
pedig Jézus búcsúzásáról énekel (lsten hozzád anyám). Reggeli imáját (Én
felkelek én ágyamból) a 89 éves korában elhunyt kilencgyermekes nagyanyjától,
Gergely Borbálától tanulta.

A Gyímesbükkön 1894-ben született Szabó Györgyné (sz. Nagy Erzsébet)
azok közé tartozik (Gyímesbükkön Tankó Katalin, Kösteleken Vrencsán Ilona),
akik az ősi Ma mi vagyon péntek című imát imádkozzák. Nagy Erzsébet any
nyira átérzi Krisztus szenvedését, hogy imádság közben Jézus nevének kiejté
sekor könnyezni, zókogni kezd. Ezt ~ egyetlen ősi imát tudja, Krisztus szenve
dése ugyanis olyan hatással van reá, hogy nem tud másra gondolni. Élete meg
erősíti Erdélyi Zsuzsanna megállapítását az archaikus imák hatásáról: "Az em
beriség üdvéért vállalt áldozat eseménysorának felidézése-elmondása, hasonlóan
a mísén való részvételhez, áldozathoz, valamelyest a Golgota-dráma közvetlen
részesévé teszi az imádkozót".

Az 1904 szeptemberében Gyímesbükkön született nyolcgyermekes Bilibólc
Mária a Megváltó kereszthalálánál észlelt rendkívüli természeti tüneményeket
a vallási népköltészet szellemében tovább szövi. Legendás énekében a Megváltó
vércseppjei piros rózsákká válnak s ezeket az angyalok a "fekete földről" a
mennyei Atyának viszik fel az égbe.

169



A Gyímesbükklin 1906-ban szUletett KovlÍcs ETzsébet imájában (Elgyii.lének
az. angyalok) az egykori papnélküliség ernlékét őrzi: "Jőjj d édes Jó Istenem,
gyónfass meg engemet! I Légy az én gyóntató emberem az utolsó órá'fTlO'n!"
Ebben az imában a csángóknak az új hazába költözködés utání helyzete is meg
nyilvánul, amikor sokáig pap nélkül éltek, s a nagy távolságok míatt még ma is
sokszor a gyóntató Istenemberre szorulnak,

A kozmologíkus szerriléletű, gyímesbükki születésű (1897) és Kósteleken lakó
Tankó (sz. Nagy) Katalin Krisztus szenvedésében a világ vajúdását látja s esti
imájában (Én letekszem én .ágyamba) az újjászületett világba, a fellobogó
csillag felé kívánkozik:

Ú én Uram Teremtőm,
Mikor ingem teremtettél,
Szent véredvel megfestettél:
Fogadd hojzád mehessünk,
Kerek égnek aljába
Fellobogó csillag felé. Amen.

Ez az ima a gyímesi csángók mísztlkus életének apokaliptikus [ellegét tük
rözi, benne a csángó mísztíkusok tovább szövik a patmoszi látnok "új csillagv-ról
szóló tanítását.

Az 1903-ban Kósteleken született Vrencsán Ilona reggeli imájában (Én fel
kelek én ágllamb@l) a már mennybe vétetett Mária kérdésére, hogy hol járt
szent Fia, elbeszéli Jézus földi útját. Vrencsán Ilona nagy jelentőséget tulajdonít
a megváltás napjának, a pénteknek. Szerinte ezen a napon a legkedvesebb az
imádság. Angyalok csenditének című imádsága a népi misztika egyik szép meg
nyílvánulásac.

Az én házam Szent Antal,
Négyszegibe négy angyal,
Közepébe aranyoltár.
Azon ül az OT Jézus Krisztus
Testestől-lelkestől.

Ebben az imában a szeritegyház nélküli keresztények házukat templommá
avatják, megvallják a megtestesülésbe és az Eucharisztiába vetett hitüket s
kifejezik a szentmíseáldozat utáni vágyódásukat. .,

A gyímesi csángók imáinak legtöbbje a kereszténység. felvételének első idejébe
gyökerezik, amikor - Fettich Nándor szerint - a sátrakból házakba költöztek.
és a sámán sátrakban'. történt ördögűző cselekményét és imáját a keresztény
papok új imádsággal helyettesítették. Ezekben az imákban a középkorí misztikusok
látomásai és a török idők licenciátusi intézménye, sót a protestantizmus hatása
is megnyítvánul, pl. Vrencsán Ilona Ma péntek ugyanannak a napja círnű imá
jában, amidőn így imádkozik:' "Odamene szűz szent szép Ilona evangelista,
pápista stb."

Csűgés felső felében egy kanyonvölgy torkolatában mo1nárkodott még férje
halála után is Korbuly Demeterné (második férje után Györgyice Péterné),
leánynevén. GyöTgyice ViTág, 1900-ban született tízgyermekes anya, aki egy szép
magaslati "lokon" épült házát teljes egészében kápolnává alakította át s . a hoz
zátartozó kaszálóval együtt egyházának adományozta. Ennek a kápolnának ma is
(1977) ő az öre, Gazdag lelki életét hét népi imának a felvétele is megörökíti.
Az ő áhítatának középpontja szintén Krisztus szenvedése. A keresztfa tövére
hullott Jézus vérét a világ váltságának mondja (Lehullott a Jézus uére). Egyik
imája meg Szent István korát idézi, amikor Szerit István "Asszonyunk Szűz

Máriát" kérdezi, hogy miért sír? A Megváltó kínzó eszközeit ("vaskesztyű, vas
ostor") felsoroló imában pedig a középkori inkvizíció reminiszcenciái húzódnak
meg (Uram Jézue, UTam Jézus).

Gyímesbükk szomszédos telepeinek nemzetségi és lelki kapcsolatairól a közös
imák és exogámia ("kiházasodás") tanúskodik. Ezt példázza Bodor I Fülöpné
(Sz. Antal ETzsébet) is, aki 1898-ban Gyímesen született, de Csűgésen lakik. Le
gendálban ő is Jézus szenvedéséről énekel (Jézus búcsúja, Lehullott a Jézus vére),
Esti imájában pedig Isten iránti szeretetében kész önmagát is feláldozni:
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Színed e1c5tt mifldemwp elesem,
De te lettél Aiyddnál kezesem;
Ha megölsz is mindig benned bizom,
Szent véredhez futok, ha szamjazom.

A továbbiakban arra kéri Istent, hogy "ne szólítsa ki" készületlenül és hogy
vezesse a tisztítóhelyre, melyet ő kósteleki kifejezéssel "enyhítő kút"-nak nevez.

A csángó imás asszonyok legfiatalabbja II Kósteleken 1926-ban született és
Csűgésen lakó Karácsony Anna tizenkét gyermek anyja, akik közül hat "még
hazatartozlk" (még a. családban él). Ot Jézus ismeretlen élete foglalkoztatja,
Errol énekel Jézus lllIermekkorában círnű baHadájában is, amelynek témája:
Jézus már gyermekkorában Szent József műhelyében "a keresztjét faragta.

A gyímesi csángók imáiban 'a középkor áhítata menekült a hegyekbe. Az
ide települt csángók egy része külsejét megváltoztatta, Ielkíségét nem. Igaz
emberek ők, akik egykori lakóhelyüknek, Csíknak ősi hitét, nyelvét és nemzet
ségük sajátságait menekítették ide s azt nemcsak húen őrzik, hanem a keresztény
lelkí élet legmélyebb formájában is gyakorolják.

Befejezésül meg kell emlékeznem még főtisztelendő Dani Gergely gyímes
bükkí ezüstmisés (1977) esperesról is, aki ebben áz írásban említett mélyen
vallásos híveivel két év alatt (1974-1976) építette fel népi jellegű templomát,
amit már több mínt fél évszázada tervezgettek. s amelynek ma csodájára járnak,
nemcsak hazai, hanem külföldi látogatók is. Dani esperes húszgyermekes székely
családból származik, megérti misztikus lelkű híveit s ősi imáikat nem hogy
megvetné, hanem a lelki élet szempontjából értékelni is tudja. Ugyanilyen
hagyornányszerető a kóstelekí-csűgésí plébános Daczó Arpád Lukács is, aki az ősi

Mária-kultusz nyomait (Baba-Mária-Asszony) kutatva népének vallási hagyo
mányaiban meglepő új eredménnyel gazdagítja a vallási néprajzot.

Ezt az írásomat a csángók ősi karácsonyi köszöntőjével kezdtem s ennek a
köszöntőnek a könyörgésével zárom is:

Világosítsd Uram a mi szép házunkat,
Hogy láthasSUik mi is a mi Krisztusunkat!

BENCZE JÓZSEF VERSEI

Anyám 8sőliit kötö.

Tegnap a kötósásf
vályúba áztatta,
kocsideszkát tett rá
s vele lenyomatta.

Elfogja a kezét,
kiserke'lt a vére,
verejték festi rá
a szőlólevélre.

Kötényét feltűri
benne a kötólék,
átö!e~i féltve
a zö~db~jszú tőkét.

Barna vesszők karja,
mint anyát a gyermek,
kacsos ágfÚ. nyújtva
derekát öleld meg.

Anyám matas

Anyám motoz a néma házban.
tIete félő, árva! untatott.
Ha sokáig sír, eláll a szava.
A szélütött lélek bú-lakott.
Az óráját ts elhoztam, az idő múlását se tudja.
Kakasa régóta nem kukorékol hajnalt.
Sorsa ellen lázad megszenteletlen haraggal.
Bottal jár, me11 szédül. Kezemet nem éri utól
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Messzire szakadt fiának, ha. meg,on, mégis fdz.
Futkozna iZgatottan legjobb laIat;aimért.
Nincs vízhúzója, !avágója, MlótáTsa..
A házra, a kertre jelentkezne eltartó örökös.
De anyám nem enné meg a mások fóztét.
A kórházban is aU" evett.
Már a templomba se tud elmenni, se a temetőbe.

Az ágy szélén ülve imádkozik.
A miatyánk végére elalszik.
Az Isten is megbocsátja néki.

öreganyám sublótját vágom össze a tűzre, szedólé1c,
gezemice a gyújtós, a hajdani tűz-pusni aranyos szalma
köteg, amióta vedlett tyúk lett a szérű.

Az udvaron a boglyák helyén összevasgereblyézett
leósza széna t1/Úkganétól bűzlik a tűzön.

Alighogy hazahozta fL mentő a k6rházból, már virágot
bujtott. Tyúkjai régen más szakajtóhoz, ózfCoz pártoltak.
Csirkebecéző hangja is rekedtes. Szerszimai ótvarosaF
elszéledtek az istállóból jobb gazdát keresni.
A mozdulatlan csendű házban egerek lityáztak,
elszaporodtak a bolhák, befülledtek a vánko§ok. Úgy meg
áporodott a levegó, mint egy sírboltban. Az asztal alatt a
sárzás pelyvájából kikelt a vadbúza, falfehér-sápadtan.
Eltévedt, apadtsz{vű, tüddbajos búza.' Körülötte .csóronllok
táncoltak feketén, mint a tücskök. Micsoda átok hozta őket

a házba?
A pókok hadjárata elfoglalta az összes sarkot, zegzugot,
terítőt hímzett a kopott bútorokra. A füstszínű gerendákról
hosszú pókfonál lógott le, mintha a halál se)yemgubójáról
gombolyította volna a fekete magány, betegesszívűcsend.
A vaksí ablakokat, amelyeknél a gazdag házak szelelő

lyukai is nagyobbak, bogár piktorozta be. Nem lehetett
az üvegen átlátni, mint a felhőkön.

Anyg.mnak fáj az ajka. Egyedül enni nincs étvágya. Kenyere
rászárad, penész kezdi ki. Nincs se tyúkja, se macs.kája.
Amig tdvol volt a háztól, ki is etette volna óket. A déli mara
dékot este eszi meg. Gondjaival bibelődikújra: a kert nincs
felszántva, a szőlő nincs meametszoe. Jajgat a föld, az
örökös perjétól kiéhezett hant. A békakuruttyolás belehallat
,zik a szántásba. J6 lesz a termés.

Az én letett ruháimat viseli,. Ha megjövök, apám emlékét
idézzük. Nagyon fáj neki az egyedüllét. Nincs akihez szóljon.
Ha indulok, a kisajt6ból utánam szól, irjak ám, már az átrec,
a cím miatt is; bármi könnyen elóadódhat. Küldjek pénzt.
Távolodva még intek neki, olyan öregnek látszik, mint ti

fáradt. kapulábfa, szíve dobogása. mint utast a vonat-váltók
csattogása, sorsomat menetrendszer4en kiséri, ébren és
álmodva.



PETRANYI ILONA

"AZ OLVASÓ íRÓ"
SZERB ANTAL LEKTORI JELENT~SEIRÖL (I)

Szerb Antal 1942 és 1944 között készített naplójegyzeteiben így jellemezte
a Iektori munkát: "A kiadói lektor olyan, mint aki csúnya, gazdag nőt vett el.
Még az olvasást/ is megmérgezi számára a mesterség, a kenyérkeresés". (1) Igen
csak keserű, pesszimista vélemény attól az írótól, aki szenvedélyes olvasó hírében
állott, aki némi túlzással azt állította magáról, hogy "inkább olvasó vagyok, míns
író", (2) s aki Az új könyvek könyvét összeállító Kőhalmi Béla körkérdésére
válaszolva azt vallotta, hogy: "Jóformán csak könyvek voltak befolyással rám, és
emberek, akik könyveket írtak". (3)

Kevesen tudtak úgy olvasni, mint ő - tanúskodnak róla -műveí s kortársai
-, olyan érdeklődéssel, felfedező kedvvel, kalandvággyal. "szerelel'IlIDe'I". Szerb
Antal nagyon hitt az irodalomban, hisz "üdvözülését" várta attól, ami a kívül
állók szemében néki könnyed játék volt, de valójában élet-halál kérdése, s az em
beri kiteljesedés egyik legfontosabb lehetősége. Laczkó Géza írta róla, hogy ,,a
könyv volt számára az élet, a legmagasabb rendű élet. S ez a szerény ember
oly szerénytelen volt, hogy míndenből a Iegkülönbet akarta, s nem ö tehet róla,
hogy az .élet legszebb, sőt egyetlen arcát a könyv mutatta neki". (4) A kortárs
és barát Illés Endre pedig így jellemezte Szerb Antalt kitűnő portrélában :
"Könyvtárszobában élt, a falak mentén zsúfolt könyvespolcok álltak, s ő lázasan,
mohón, izgatottan olvasott-olvasott. Tudta, hogy addig marad fiatal, míg ilyen
szeszes lobogással tud olvasni." (5) Hogy ő milyen olvasónak tartotta magát! 
Idézzük erre Szentkuthy Miklós emlékezését: "Mikor egyszer arról beszélgettünk,
hogy ki mit és hogyan olvas: azt mondta, hogy valami áthághatatlan szakadék
van az átlagolvasó és a költőkkel vérrokon szenvedélyes olvasó között, - az
előbbinek a könyv' csak szórakozás, az utóbbinak méreg, morfium, bűn, szen-
vedély, mánia és erotikus halál." (6) .

Valóban gyötrelem volt-e Szerb Antal számára a lektori munka, a sok kény
szerből vállalt s a negyvenes évek elejétől nemritkán silány "kötelező" olvasni
való? Elkeseredett pillanataiban valószínűleg igen. Pedig a harmincas évek ele
jétől a tanári munka robotja mellett sokszor kényszerült a "csúnya, gazdag
nő" szolgálatába. (Előbb a kitűnő műtörténész, Péter András vezette Franklin

.~ Kiadónak írt szórványosan lektort jelentéseket, majd 1934-tól a Révai Kiadónál
lett a nyugati külföldi irodalmak rendszeres lektora, s végül - mint Talpassy
Tibor visszaemlékezéséből legújabban tudjuk - a háboru derekán a rövid élettí
Stílus Kiadótól kapott lektori megbízatást.) (7) Levonhatunk-e .azonban mélyebb
következtetést Szerb Antalnak egyetlen, a lektori munkára vonatkozó, szubjek
tív megnyHatkozásából? O maga cáfolt rá jó néhányszor. Mert időnként gyötrődve
és panaszkodva, de sokszor önfeledten, kedvvel s élvezettel is végezte ezt a mun
kát, és ez a "jelentések" hivatalos formáiának, "követelményeinek keretén is áttör,
azokat olykor közvetlen vagy Irónlába bujtatott lírai vallomássá hevíti.

S minden bizonnyal gyakorlati hasznát is látta a lektori munkának. Talán a
sűrűn írott "jelentéseknek" is köszönhető, hagy a Magyar irodalomtörténetben
és az utána következő művekben megváltozik Szerb Antal írodalomtörténészí
módszere, attitűdje, stílusa; kialakul saját egyéni hangja(8) Tudományos, elmé
leti műveí, kivált a Hétköznapok és csodák (1935), majd pedig A világirodalom
törté'Jl.ete (1941) nagy tudásanyaga, széles körű s friss tájékozódása is részben.
- valószínűleg - folyamatos lektort mdködésének: volt az eredménye. Eközben
bontakozott ki, s formálódott az európai, majd a világirodalom "regénye" sajá
tosan Szerb Antal-i "műfajának" az ötlete. Gál István, aki a harmincas években
Szerb munkatársí, baráti köréhez tartozott, és a Hétköznapok és csodák korrek
tora is volt, így emlékezik vissza e mű keletkezésére: "A- Révai cégnél történt,
ahol az élelmes fiatal igazgató, Lantos Kálmán a jó öreg radikális Braun Róbert
mellett a kortárs nyugati, külföldi irodalmak lektoraként Szerb Antalt alkal
mazta. .. Szerb lektori jelentéseiből ...nemcsak egy új könyv ötlete támadt,
hanem a jelentések részbeni felhasználásávaJ. maga a könyv anyaga is hamar
elkészült." (9) Közelebb járunk tehát a valósághoz, ha Szerb Antal viszonyát a
lektori munkához valaminő ambivalens kapcsolatnak, önként is vállalt kény-
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szernek -Iátjuk, melyet c5 maga nem naplófeljegyzéseiBen, hanem ironikus önVQ1
lomásként is felfogható novellájában, Amenthetetlenben (1937) fogalmazott meg
legpontosabban; alteregója a hajszolt, túlterhelt író Tom Maclean és Peter RareIy,
a milliomos párbeszédében : ' .

,,- A baj az, hogy nem jutok az olvasáshoz" - panaszkodik az író.
,,- De hiszen könyvkritikákról és lektori jelentésekről beszélt. Csak el kell

olvasnia azokat a könyveket..." - így a míllíomos.
,,- Igen, uram., rengeteget olvasok, naponta hat-hét órát. De csak olyan

könyveket, amiket a szerkesztók és a- kiadók küldenek a nyakamra, vagy amire
szükségem van valamelyik írásomhoz. Thdja, szeretnék már egy könyvet teljesen
ok nélkül elolvasnL.. .

- Mi az ördögnek dolgozik ennyit?
.:.- Hogy megéljék, kedves jó uram, kizárólag azért."(10) S a milliomos ekkor,

mintegy lélektani kísérletként. felajánl az írónak évente akkora összeget, amely
több robotos kereseténél, hogy végre abbahagyhassa a kényszerű írást és olva
sást, és zavartalanul élvezhesse az élet örömeit. De ailig egy hónap elteltével
bekövetkezik a nem várt fordulat; az író lemond a támogatásról, és visszatér
az írás "édes gyötrelmeihez", amelyek nélkül nem élet az élet. .

Mindez Szerb Antal életrajzának, lelki-írói alkatának vizsgálata szempont
jából jelentéktelen adaléknaktúnt míndaddíg, amíg a véletlen folytán a Révai
Kiadó fennmaradt, és a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzésére bízott iratanyagából
elő nem került az író több, mint száz - autográf kézjeggyel s néhol megjegyzé
sekkel ellátott - gépiratos lektori jelentése. (11) A lektori jelentés, tudjuk, nem
irodalmi rnűfa], írója nem a nagy nyilvánosság, hanem a kiadó számára, hivatali
belső használatra készíti. Megvannak a maga kötöttséget, szabályai, sót
a míndenkorí aktuális kultúrpolitikai helyzethez, célkitűzésekhez alkalmaz
kodó szempontjai. Másrészt, megfogalmazásában közvetlenebb, stílu
sában kötetlenebb, olykor hanyagabb is, mint egy közlésre szánt kritika vagy
tanulmány. A harmincas-negyvenes évek fontosabb budapesti kiadói - a Franklin,
a Révai, a Dante - számára készített _ jelentések Petőfi Múzeumban őrzött

gyűjteményének irodalomtörténeti, kiadó- és kiadástörténeti érdekessége viszont
aligha tagadható. Kiváltképp érvényes ez Szerb Antal lektori jelentéseire,
amelyek fontos vonásokkal gazdagítják Szerb Antairól. az olvasóról, a kritíkus
rói, a "szemérmes" Iíríkusról, a következetes antifasiszta íróról az utóbbi tíz
évben kialakult képünket. Kiadott műveível, írásaival párhuzamosan bennük is
nyomon követhetjük szemléletének fejlödését a Magyar irodalomtörténet (1934)
keletkezésének időszakától szinte utolsó éveííg, Némelyik jelentés esetében 
érvényes ez főként az 1937-1943 között írottakra - antifasizmusa kifejezésével
és az elkötelezett irodalom vállaláséval e tekintetben tovább is lép megjelent
írásain.

De ezen túl mi ad a lektori jelentésnek oly érdekességet, varázst, hogy kü
Iön is érdemesnek tartjuk őket közreadni? Az, hogy betekintést nyújtanak Szerb
Antal miihelyébe; megtudjuk, hogyan olvas, mely miivek, írók érdeklik elsősorban,

bírálóként mely rétegeit, s hogyan ragadja meg a műveknek. Tetten. érhetjük
egy-egy könyvvel kapcsolatos véleményének kialakulását, gondolatai. formál.6dá
sát közvetlenül, "azon melegében". Nem egy esetben pedig ·azt is megfigyelhetjük,
hogyan épülnek bele ezek a vélemények nagyobb, összefoglaló miIveibe: A Hét
1éóznapok és csodákba vagy A világirodalom történetébe. Folyamatosan olvasva
a jelentések Szerb Antal olvasmánynaplójaként hatnak. Hogy miért? Mert ezek
ben -ís legalább olyan igényes és szellemes, mint nagy nyilvánosság; elé bocsá
tott műveiben. Könnyed, elegáns - már birtokában saját hangjának, eszközeinek
-, azt a benyomást kelti, mintha nem is tudna másként írni. VáLlalja szubjektív
érzelmeit és bevallja, ha valamit nem' ért, nem ismer vagy nem szeret. Ha
nagy és szép rnűvel találkozik, nem titkolja megrendülését. de olykor az irónia
álarca mögé rejti. A lektori jelentésekben is gyakran él a paradoxon eszközével.
Ezeknek az írásoknak által"ános jellegzetessége, sokszor vonzereje az a feszült
ség, amely a lektor (az íro) egyéni véleménye és a kiadó, illetve a nagyközön
ség - Szerb Antal kifejezésével élve -, az átlagos olvasó szempontjainak figye
lembe vétele,. "objektív" érvényesítése között jelentkezik. Szerb Antal mindig
tekintettel' van ez utóbbi szempontra, de úgy,' hogy sohasem hallgatja el szu-.
verén véleményét, Ily módon lektori telenréseí nemcsak ezv kitűn.') ír» és ig"7j hu
manista olvasmánynapló.laként, néhol önvallomásként olvashatók. de mint "objektív"
beszámolók fontos adalékul szelgálnak a kor kiadáspolitikájához, közönségígé-
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nyéhez, az irodalom funkcionális, szoclolőgíaí vízsgálatáhos, és mível többsé
gük a Révai Kiadó számára készült, annak két világháborll közötti történetéhez
is. Egy részük pedig - és talán ezek a Iegizgalmasabbak - a kortárs irodalom
jelentős műveire, egyéníségeíre, irányzataira reflektáló és reagáló ismeretlen
Szerb Antal-kritikákként értékelhetök. Gondolunk itt Tamási Aron, Kovács György, .
Nagy Lajos, Kolozsvári Grandpierre Emil, M. Pogány Béla, Veres Péter és mások ;
harmincas években írott műveiről szóló lekton jelentéseire. Ezek a művek még
nem kerülhettek be az 1934-ben megjelent Magyar irodalomwrténetbe, és Szerb
Antal később sem írt "szabályos" bírálatokat róluk.

Csak érdekességképpen. vajon hányan tudják, kortársakon, barátokon kívül,
hogy első beküldött regénykézirata alapján Szerb Antal fedezte fel az egészen
fiatal, csaknem ismeretlen Örkény István nagy tehetségét? ,Vagy azt, hogy ő

egyengette az induló Kolozsvári Grandpierre egyik legjobb regényének, a Franklin
Kiadónál megjelent Dr. Csibrákll szerelmeinek az útját?

Az alábbiakban közreadunk néhányat Szerb Antal nemrégiben előkerűlt

lektori jelentéseiből. S ha eddigi érveink ellenére valaki mégis az utókor tisz
teletlenségének s egy buzgó filosz ketnyeles kívánosiságának tartaná. hogy az
író tudta nélkül tárjuk ki műhelyének ajtaját, és akarjuk kilesni titkait, hadd
apelláljunk Kardos Lászlóra, Szerb Antal kortársára és Lgjobb ísmerőjére, aki
szén tanulmányában így [ellemezte A világirodalom története íróját : "... Nem
színlelí a módszer csalhatatlanságát és míndenhatóságát, kételyeiből nem csinál
titkot. műhelye függönyeit cinkos bizalmassággal fel-feLlibbenti. Tud az olvasó
múhely-kíváncsiságáról, s ' nem tartja méltóságán alulinak azt alkalomadtán ki
is elégíteni. S ha valamit »nem ért«, ha helyenként maga is homályban tapogató
zik, jó lelkiismerettel és derűs nyugalommal vallja meg gyönge pontjait, játékos
kérkedessel világítva be a gyámoltalan percek zavarába.t'{Iz) -,

Szerb Antal már 1934-ben, MCJ{J'Yar irodalomtörténetének "A mai irodalom",
mal foglalkozó zárófejezetében igen meleg hangon szólt az erdélyi irodalomról,
s megkülönböztető figyelemmel, fokozott várakozással fordult feléje. Ismeretes,
hogy a Magyar irodalomtörténet az Erdélyi Szépmíves Céh pályázatára készült,
és először Kolozsvárott jelent meg ennek az intézménynek a __ kiadásában. Gál
István így emlékezik vissza Szerb Antal és az erdélyi írók kapcwiatára : ,.... a
pályadíj elnyerése után hivatalos vendég volt Kolozsvárott és Marosvécsett ...
Részvétele az Erdélyi Helikonban. majd barátsága az erdélyi írókkal új korszakát
jelentette életénf'k."(12/a.) Az erdélyi íróknak nem csupán és nem elsősorban

sátátos stílusa. ábrázolásmódia vonzotta a harmincas évek második felétől, hanem
elkötelezettségük; az, hogy írásaik társadalmi problémákkal s "a legégetőbb
problémákkal, a magyar falu nrohlémáíval" foglalkeztak. Mindez kifejeződik a
más-más nemzedékhez, társadalmi rét"l!:hez tartozó ps km.önf~lf' st{1us;í erdélví
írók műveiről készült lektori jelentéseiben is. Az alábbiakban Tamási Aron J~

törő Mátvá.s. KarácSDnll Benő A napos oldal és Kovács György Erdélyi tél dma
regényeiről írott jelentéseit közöljük.

TAMÁSI ARON: Jégtörő Mátyás (13)

Lektori jelentés

Örömmel kell üdvözölni Tamási új regényét, mely eddigi legiobban sikerült
írásainak nem méltatlan folytatása. Az írö úgy látszik visszatért a két utolsó
Abel nem míndíg örvendetes realisztikus kirándulásaiból; a városból és Ameriká
ból hazaérkezett igazi birodalmába, a székely mesébe.

A Jégtörő Mátyás - legalábbis az eddig olvasottak után ítélve - szeren
csésen egyesíti az Abelek humorát a Szűzmáríás Királyfi fantázia-gazdagságával
és mitológíai lévegőjével. Irodalmi értékét tekintve, azt hiszem, Tamási legjobb
írásai közé tartozik.

Tamási legkitűnőbb írói tulajdonsága az, amit Aldous Huxley "verba! felicity"
nek, nyelvi szerencsésségnek nevez. Ebben a könyvében is anagyszerűbbnél

nagyszerűbb kifejezésbeli, stiláris telitalálatok váltják egymást. Ebben is meg
nyilvánul az a képessége, hogy a legegyszerúbb dolgokat is váratlan, meglepő

és humoros formában tudja elmondani.
A- könyv Tamási híveinek igen nagy öröm lesz.
Hogy vajon a szélesebb publikum is osztatlan örömrnel fogja-e fogadni, nem

merem biztosan állítani. A regény sokkal inkább rnese, mint regény, tele van
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csodálatos eseményekkel, úgyszólván mínden eseménye csodálatos. esemény: lélek
vándorlás, boszorkányság, beszélő állatok. És közönségünk sajnos, még rníndíg
bizonyos bizalmatlansággal viseltetik az olyan regény iránt, ami Pesten nem
szokott előfordulni. De nézetem szerint annál rosszabb a publikumnak. Tamási
regényei igen fontos állomások a naturalista regény és életfelfogás ellen való
harcban.

. Mindössze azzal a fenntartással élek, hogy amíg nem olvastam végig a regényt,
nem tudom megállapítani, vajon a mese-íz nem.válik-e végeredményben mono->
tonná, egyhangúvá.

Kiadását feltétlenül ajánlom. A kiadó nem kockáztat vele semmit, legrosszabb
esetben nem lesz akkora siker, mint az első Abel; de semmi esetre sem fog
a kiadó nyakán maradni. Különben is könnyelműség volna kíengední Tamásit,
aki kétségkívül a mai magyar irodalom' egyik legjelentékenyebb és legeredetibb
tehetsége. Szerb Antal

Tamási Szerb Antal legkedvesebb írói közé tartozott. A harmincas évek de
rekán keletkezett Jégtörő Mátyás című regényéről írva azt tanácsolja a Révai
Kiadó vezetőinek, hogy "kössék' magukhoz" az addig jobbára Kolozsvárott, a
Széprníves Céh kiadásában megjelenő Tamásit, akit kora "egyik legjelentékenyebb
és legeredetibb tehetségé"-nek tartott. S ezen túl, fenti regényében még a
Hétköznapok és csodákban kifejtett - később meghaladott - "csoda-elmélete"
magyar igazolását is látta. Ezért érezte egyszerre székelynek, magyarnak és
europainak Tamási művét, majdnem egybehangzóan Németh László Tan'Úban
megjelent írásával. (14) Sőt azzal a megállapításával, hogy a könyv "az Abelek
humorát a Szűzmáriás királyfi fantázia-gazdagságával és mitológíal levegőjével"

egyesitl, rátapintott Tamási fantázlájának, mesei világának arra a jellegzetességére
is, melyet a regény korabeli kritikusa - Szerb Antal "mestere" és példakepe
-, Babits Mihály fogalmazott meg az Erdélyi Helikonban: "A mese nem... a
szellemhistóriából indul, hanem épp ellenkezőleg, a földi 1.'a16sagból,. egy intim
falusi képből, a paraszti környezet rajzából. .. A regény a mesebeli hatalmak
harcának eposea, Ezek a hatalmak nem szímbólumok, sót nagyon is testies,
és egy csöppet sem filozofikus fantázia teremtményei. Harcuk annál több igaz
sággal szímbolízálhatja e földi élet küzdeolmelt."(15) Szerb Antal kritikai észre
vétel.e, hogy "vajon a mese-íz nem válik-e végeredményben monotonrtá, egy
hangúvá ?" szinte intonálja azt a gondolatot, melyet azután a könyv pesti meg
jelenésekor Komlós Aladár pontosan megfogalmazott: "Úgy látszik, a dalnak
elég, ha illata van, a regénytől mást is akarunk. Élet- és emberlsmeretet, aminek
Tamási híján van egyelőre."(16)

S végül persze itt sem marad. el Szerb Antal lektort jelentéseinek egyik
állandó motívuma: a "pesti" olvasóközönség szempontját figyelembe vevő, való
jában "földhözragadt" ízlését fricskázó, és az üzleti okokból azt kiszolgáló kia
dónak címzett ironikus megjegyzés.

Végeredményben tehát a Tamási művéről szóló Szerb Antal jelentés rövid
sége,könnyedsége, látszólagos ímpresszionízrnusa ellenére érzékenyen jelezte az
író korszak- és múfajváltását, a regény leglényegesebb problémáit, s azt a nagy
várakozást is, melyet Szerb Antal nemzedéke Tamásihoz fűzött.

KARACSONY BENO: A napos oldal (17)

Az 1. kötetben Felméri Kázmér, a regény ábrándos és bohócosan anarchista
hőse, megsérti a bankigazgató lányát és ezért elveszti állását. Nemsokára rá apja,
a rnolnár meghal, és ő hazamegy; idillikus életet él az öreg malomban, barátságos
házi állatok között. A nőknél is sikerei vannak,· sőt a büszke bankvezérlány is
a szeretője lesz. A kötet végén ott hagyjuk el, amint eladja a malmot, hogy a
lány után Pestre mehessen. .

A könyv, lassú menete dacára, igen kellemes olvasmány. Van neki bizonyos
idilli kvalitása, amí nagyon kedvessé teszi. A házi állatok igaz, hogy Tamási
Aron állatjainak az ivadékai, de meglátszik rajtuk, hogy jó helyről származnak.
Az emberek inkább Krúdy és Tersánszky családjából származnak, de szintén
kedvesek.
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Legfontosabb tulajdonsága azonban az. hogy humoros regény, és sikere azon
múlík, hogy az ember mulat-e Karácsony humorán vagy sem. Ez a humor hatá
rozottan kedves, meleg, és minden társadalom-dorgáló tendencia. dacára meg
nyugtató. Nagyon sok öUete van, úgyszólván minden második mondatban van
egy ötlet - talán egy kicsit sok is az ötlet, Humora nem pesti humor - valami
egészen más. Sajnos, azt hiszem, egy kicsit vidékies. Egy kicsit túlságosan is
igyekvő, egy kicsit túlságosan kedélyes, híányzík belőle a pesti humor gyorsasága
és rekedtsége.

Pesten nem hinném, hogy nagy sikere lenne. De minthogy a Révai r. t.
közönsége az egész országra kiterjed, és mivelhogy Pesten is nagyon sokan vannak,
akik ízlés szempontjából vidékiek, mégis merem, ha fenntartással is, kiadásra
ajánlani. SzeTb Antal

A Jégtörő Mátyással egyidőben jelent meg a Tamásiéval némiképp· rokon,
mégis az erdélyi irodalom más lehetőségét, változatát képviselő mű, "Abrándos
és bohócosan anarchista hőse", Felméri Kázmér, a húszas-harmincas évek for
dulóján, a gazdasági válság időszakában - beilleszkedési kísérletek és kudarcok
után - ,tudatosan választja a "kívül maradást" a polgárí társadalom körén,
Visszahúzódva a falusi élet, az állatok világának egyszerű idilljébe kedélyes,
bölcs humorral emelkedik a tágabb világ torz, visszás, kegyeUen jelenségei fölé.

Szerb Antal A napos oldal első részéről szóló lekton jelentésében láts212lag
nem sok figyelmet fordít a regényben megbúvó - de annak lényegéhez tartozó
- "társadalom-dorgáló tendenciá"-ra. De abból, hogy néhány mondatban pontosan
megnevezi a mű és az író irodalmi "rokonait", s jellemzi humorának természe
tét, előbb érezzük, inkább látjuk, miről van szó, mintha részletes analízisbe bo
esátkozna, Az alig egy oldal teriedetmű jelentésbe pedig - szinte észrevétlenül 
bele tudja lopni még a könnyedebb. fanyarabb. "gyors" és "rekedt" humorú
"pesti ember" cseppnyi elégedetlenségét, talán nosztalgíáját is Karácsony Benő

lassúbb, "kicsit vidékies" humora, rnelegebb, kedélyesebb vtlágszernlélete iránt.

KOVACS GYÖRGY: Erdélyi tél (18)

Szabó Mátyás, Szabó István székely gazda orvos-fia, nem akar városban'
élni, egész életét ráteszi arra, hogy szülőfaluját felemelje évszázados esettségéből.

Mindenki ellene van: elsősorban felesége, a városi lány, aki rosszul érzi magát
Mátyás paraszti hozzátartozói közt; azután maga a, falu, kicsinyes, gyanakvó
és maradi gondolkodásával; és végül a románok, akik nem. szívesen látják a
magyar kezdeményezést és igyekeznek csirájában elfojtani. Mátyás elhidegül
felesége iránt, feltámad régi szerelme a magyar földesúr lánya iránt: a magyar
földbirtok 1! szeme láttára omlik össze és megy át román kézre, a lány idegbeteg
lesz. A végén mégis bizakodó hangon záródik ez az erős és szuggesztív erdélyi
regény.

A regény problémái igen aktuálisak: a falumentő idealizmus csonkaországi
íráinkat is erősen. foglalkoztatja (pl. Németh László színdarabia) - a regényben
szereplő románok az ottani mai szélsőnacionalista irányok emberei, akikről eddig
erdélyi regényben tudtommal még nem esett szó.

De nemcsak aktualitás-értéke van: emberei kítűnően megrajzolt alakok,
különösen az egymással torzsalkodó (ezúttal nem annyira ravasz. mint inkább
konok) székely parasztok és HZ iszákos magyar földesúr. A házasságok lassú belső

válságait és bomlásait is nagyon ügyesen rajzolja.
S"koldalú tehetség. Egyfermán odahaza van az alapos Iélekelemzésben és a

parasztok.' ízes, mulatságos beszéltetésében, bár kétségkívül ez, a paraszti pár
beszéd. a l.e~~rósebb oldala.

Falu-látása, véleménye az erdélyi magyar sorsról igen sötét, de nem fatalisz
tikusan sötét, meggyőződése szerínt mínden bajon lehet segíteni, úgyhogy egész
ben vó.ve a regény vigasztaló olvasmány,

Mélyebb perspektívákat, igaz, nem nyit az ember előtt. nem tár fel sejtel
me'> és addig nem tudott (\sszefüggéseket ~ de hát melyik magyar regénynek
vannak nagyobb perspektívái?

Kiadásra ajánlom.

Budapest, 1938. április 23. Dr. Szert» Antal
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Kovács György, a harmadik Szerb Antal által kiadásra javasolt erdélyi regény
írója, az erdélyi irodalomnak ahhoz a "második nem.zedéké"-hez tartozott, amelyet
Rónay György, az Erdélyi tél egyik első kritikusa 1938-ban úgy jellemzett, hogy
"most érkezett el fejlódésének arra a szakaszára, amelyben az ember, a nép
és a nemzet nagy problémáit átélve szükségesnek érzi, hogy igényesebb művek

ben keressen feleletet nyugtalanító kérdéseire". (19) Az, hogy Szerb Antal a re
gényt "felfedezte" és kiadásra javasolta, önmagában is jelentős tett volt, hiszen
szerzője már ekkor plebejus elkötelezettségü harcos publicista; regényeiben a
falusi osztályharcnak és az erdélyi magyar "sorsnak" szándékában realista, puri
tán stílusú, szuggesztív erejű megjelenítője, aki ellen a rekaciós sajtó már
1934-ben "hadjáratot" indított. S különösképp jelentős volt Szerb Antaltól, akit
sokan és sokáig "a realizmus ellenfelének", apolitikusnak, a társadalmi rnondáni
valók Iránt közönyösnek, az irracionalizmus, "a csoda" hívének tartottak. S
akinek - ez időben készült cikkei, önvallomásai szerint - a korszak uralkodóvá
váló irodalmi trányzatával, az "új realizmussal" kapcsolatban még kételyei, fenn
tartásai voltak.

Ez.a lektori jelentése már növekvő társadalmi érdeklődését s rokonszenvét
jelzi a korabeli valóságot bemutató és a népnek elkötelezett irodalom iránt. Akkor,
amikor a kortárs kritikusok Tamási hangját, stílusát és "a specifikus erdélyiséget"
kérték számon a regényen, Rónay Györgyön kívül talán egyedül a lektor Szerb
Antal érzékelte és értékelte az Erdélyi tél aktualitását; benne a társadalmi és
nemzeti probléma összefonódását. A mű kifejezőereje,. drámaísága hatott rá,
és valószínűleg - a Rónay által észrevett - "rideg és tárgyilagos valóságlátás
sal álcázott küldetéshite, gazdag romantikája". Németh László színdarabjával 
- minden bizonnyal a Villámfénynél-re (1937) gondolt - érezte rokonnak
Kovács György regényét, és a harmincas évek második felében íródott szociog
ráfiák egy-ik jellemző vonását, a ~-"megoldatlanságot", a "mélyebb perspektívák"
hiányát fedezte !el benne.

NAGY LAJOS: Budapest Nagykávéház (20)

A, Budapest nagykávéház a Körútnak és egy mellékutcájának a sarkán fek
szik. i (Ugyanott, ahol a Bucsinszky kávéház.) Még nyáron át is igen sok vendég
fordul meg' benne. Vannak, akik reggeliznek, míg mások uzsonnáznak, ismét
mások vacsora után jönnek be feketézni. Ez a regény meséje,

A szerzö mozaíkszerű technikával mutatja be a kávéházban megforduló em
bercsoportok érzés- és gondolatvilágát. FOképp a következő csoportok szerepelnek:
fiatal írók, akik lapot akarnak alapítani - körúti kereskedők, akik közül egynek
állandóan fáj a feje, a többi vigasztalja - a cikklopók, kávéházi bölcsek, akik
cikkeket lopnak ki az újságokból - egy elegáns prostituált - és egy köztiszt
viselő, aki véletlenül téved be, kölcsönkérnek tőle két pengőt és azontúl minden
nap ott van, hogy a két pengőjét visszakapja.

A mű irodalmi rokonai azok a nyugati regények, amelyek mozaikokból .rakják
össze egy város életét: Dos Passos Manhattan Transferje, és főképp Döblin
Berlin-Alexanderplatzja. Mint azok, ő is idegen, dokumentumszem szövegek
kőzbeillesztésével adja meg a kor szellemét: kurzív szedessel közlí a híreket,
amiket a kávéház vendégei a lapokban olvasnak.

A könyv rendkívül -szellernes és artisztikus. Időnként hangosan nevetnem
kellett, és mindvégíg élveztem könnyű és látszólag hanyag fogalmazásának biz
tosságát és tárgyilagos pontosságát. Aki ismeri Nagy Lajos írásait, tudja, milyen
mestere ő a megfigyelésnek és a szalíd, tendenciátlan szatírának. Tetőtől talpig
becsületes író és becsületes könyv. A gúnyos hang, a naturalista részletrajz
mögött félre nem érthetően húzódik meg az oroszos arányú részvét minden szen
vedővel. de különösen azokkal a szenvedőkkel, akiket a modern magyar regény
annyira elhanyagol: a nagyváros ál-úriembereivel, az álpolgárokkal, akik bána
tosan ülnek törzskávéházuk mélyén, várva a jóságos tündért, aki kifizeti a
kapucínerjüket,

Nagy Lajos kroki-író. Mikor ezt a regényét írta, nem követett el természe
tén erőszakot, nem ráncigált elő a hajánál fogva egy cselekményt, hanem kro
kijait egymás mellé rakta, a tér és az idő egységét megőrizve.
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Legfőbb aggályom éppen ezért a regénnyel szemben az, hogy nincs benne
cselekmény. Nincs hőse, nincs benne semmi haladás, szóval nincs benne az az
apparátus, amit az átlagos olvasó a regényétől elvár.

A másik, jóval kisebb aggályom az, hogy a regény elsősorban Irókról. iro
dalomról szól. Attól tartok, hogy elsősorban az írókat érdekelné. Félek, hogy
a kritika sokkal jobb lenne, mint a közönség hangulata.

Végeredményben nem tudom eldönteni magamban, ajánljam-e kiadásra vagy
sem. Intelligens embereknek feltétlenül nagyon fog tetszeni ez a könyv. De
vajon van-e annyi intelligens ember hazánkban, mínt ahány példány egy Auf
lagban, ez a kérdés. Ha csak rólam volna SZÓ, én kiadnám, mert nagyon élveztem.

1935. dec. 13. Szerbi1nt:al

A -lektori jelentések tanúsága szerint Szerb Antal a harmincas évek második
felében - a "csodáktól" távolodva és a "hétköznapok" világa felé közeledve 
az erdélyi irodalom mellett kívánesi érdeklődéssel, figyelemmel és várakozással
fordult a hazai új irodalom felé is. A népiek közül például Veres Péter önéletrajzi
szocíográfiáját, a Számadást, a "városi irodalom"-ból Nagy Lajos, M. Pogány
Béla ez időben írott munkáit fogadta elismeréssel, és javasolta kiadásra. Füg
getlenítve magát a népi-urbánus vita szélsőségeitől, illetve szemléletében fel
oldva, rnegszüntetve a két "irányzatnak" - a korabeli kritikai irodalmat is tor
zító - merev elkülönítését, Ez a fajta érdeklődés azért hangsúlyozandó különös
képp Szerb Antalnál, mert. nemcsak az irodalom fejlődési irányával kapcsolatos
- ekkor megfogalmazott - nézeteinek, elméleteinek s izlésének, de saját szép
írói eszményeinek is ellentmondott, kiadott írásaiban pedig csak a harmincas
évek végén mutatkozott először.tzt)

Nagy Lajos egyik legproblematikusabb, de formai. megoldásaiban úíat hozó
regényét, a Budapest Nagykávéházat fedezi fel például ez időben, a fentiek is
meretében, hisszük, nem véletlenül. A szociografíkus irodalom virágzása s "di
vatja" idején ugyanis ezt a művet egy-két kritikusa a Kiskunhalomhoz hasonló
céllal készült, budapesti szociográfíának tartotta. A lektor Szerb Antal megközelí
tési módja azonban más, mint a Nyugat vagy a Válasz kritikusáé. Nagy Lajosnak
a regényben megnyilvánuló formatörekvéseire: szerkesztésmódjára, stílusára fi
gyelve jelöli ki a mű helyét, rokonait a kortárs világirodalomban, és ugyanakkor
a választott "formának" a szerző novelltsta-alkatával való belső összefüggéseit,
alkotáslélektani gyökereit keresi. S nagy érzékenysége révén ebből az aspektusból
közelebb is jut a regény lényegéhez, mint azok a kritikusai, akik Nagy Lajos
előző alkotói periódusának ismeretében keményen ítélkező hangot, "pártos" ten
denciákat olvastak ki ebből a művéből is. Akárcsak kortársa és barátja, Bálint
György, Szerb Antal is megérezte, felfedezte a szürkének, szenvtelennek, ridegen
tárgyilagosnak tartott Nagy Lajos szemérmes, rejtett Iírá iát, "az oroszos arányú
részvétet minden szenyedővel" és a Budapest Nagykávéházban különösen azok
kal, "akiket a modern magyar regény annyira elhanyagol: a nagyváros ál-úri
embereivel. az álpolgárokkal", Bár Gál István korábban idézett visszaemlékezése
szerint Szerb Antal "nemzedéke vitájában a Válaszhoz csatlakozott", a regényról
alkotott lektori véleménye ezúttal a Választ képviselő Kodolányi meglehetősen

elfogult kritikájával szemben inkább Tersánszkynak a Szép Szóban közölt állás
pontjával rokon.

Már utaltunk rá, hogy Szerb Antal lektori jelentéseinek visszatérő szem
pontja az olvasóközönség igényeinek, íntellígencíaszíntjének a figyelembe vétele.
Ez nála, rnínt a Hétköznapok és csodákban megfogalmazta, elméleti meggondolás
ból fakadt: "Az új iorodalomszemlélet tekintetbe veszi, sőt az íróval majdnem
egyenrangú tényezőnek tekinti a közönséget, de legfeljebb tudomásul veszi, és
nem szentesítí az ízlés nagyarányú elproletarízálódását..."(22) Amikor jelentései
ben egy mű kiadását javasolja, igyekszik is alkalmazkodni ehhez a követelmény
hez, de ez nemritkán gúnyos, ironikus formában történik, úgyhogy kiderül,
mí a külön véleménye kora és kiadója "átlagos olvasójának" ízléséről, Intelligen
ciáiáról. Azonban félreértés volna Szerb Antalt arisztokratizmussal vádolni, hi
szen nem egy regény kiadásra ajánlásával "olvasó nevelő tendenciát" is érvényesí
teni óhajtott. Eszménye pedig valami olyanfajta irodalom - s épp ennek "kel.·
lékelt" hiányolja Nagy Lajos művéből -, amelyben "művészet és közönség
-kíszolgálás megint oly síkon fognak egymásra találni, mint utoljára Dickens
napjaiban". (23)
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[M.] POGANY BtLA: Kolónia

Lektori jelentés

A regény a jövőben - a közeljövőben! _ játszódik., amikor Kolónia (Magyar
ország) már teljesen a braunok (németek) gyarmata és a Nemzeti Hazaáruház
diadalmasan árusítja ki az ország minden értékét a hatalmas szomszédoknak.

Bármily 'rokonszenves is ennek az erős szatírának a tárgya, bármily örven
-detes volna, ha sok ilyen könyv jelenhetnék meg, tekintettel a fennálló szomorú
sajtószabadságí viszonyokra, nem merem a könyvet kiadásra ajánlanLA Révai-cég
ilyen kockázatba nem mehet bele. A könyv sajtóper nélkül. nem úszhat ja meg.
Hogy mást ne mondjak, Gulácsy és Csathó Kálmán csaknem névernlítéssel van
kikészítve. Szent István. aki Bölch Papuch és L Amen néven szerep-l. nem iár
sokkal jobban. ts sajnos nem élünk olyan időket, amikor az ember nyíltan
megírhatja véleményét a braunekről.

A szatirikus részek metsző nagyszerűségétől eltekintve; a könyv nem egé
Jzen ~ikerült. A reaényszerű szerelmi részek nívója messze a szatíra alatt marad,
érdektelen. és mintha a szerzőnek sem volna nagyon fontos. Az egész regénynek
- a szatirikus részeket is beleértve - kissé nehézkes. absztrakt stílusa van.
Szinte azt mondhatnám, hogy tudományos, nem szépirodalmí stílus. Gondolatai,
ötletei kitűnőek. szellemesek, de kevésbé jó ott, ahol egy jelenetet ábrázotnía
ke1l.ene. És azonkívül, kissé monoton is, ami elkerülheteUenegy ilyen rendkívül
hosszú. de egytémájú szatírában.

Kiadását sajnos nem tartom időszerűnek. Bár időszerű volna.

1937. XII. 16. Szerb Antal

A harmincas évek második felében íródott, aktuális célzatú, szatirikus-utó
pisztikus regényről szóló jel.entés jó példája annak, hogyan ragadott meg Szerb
Antal ez időtől színte míríden alkalmat arra, hogy a maga politikai meggyőző

dését, következetes antifasizmusát kifejezze. A kiadó szempontjait. "érdekét"
kényszerűen míndvégíg szem előtt tartva ugyan, de nyíltan. kesernyés szomorú
sáagal, később pedig ironikus, nosztalgikus félmondatokba, odavetett megjegyzé
sekbe rejtve.

M. Pogány Béla regénye, a - "német gyarmatv-tá vált "Szent István-i Ma
gyarországot" kigúnyoló - Kolónia 1937-ben, érthető módon, nem jelenhetett meg.
Nem tudni, mi lett későbbi sorsa. hiszen szerzője: a Gondolat egykori munka
társa, két sikeres regény írója. nem sokkal a mű kelöt"e~ps~ ut-in, Ausztria
német megszáltásakor az Eryec:ült A1l.amokba emigrált, s ott is halt meg 1962-ben.
méltatlanul elfeledve. (24) Érdemes lenne - s talán még nem késő -' nyomozni
kéztratos hagyatéka és e ree;-"ny kézirata után i", hiszen, Pogány Béla tehetséaét
Szerb Antal mellett - kiadott regényeiről szólva - olyan kritikusok értékelték,
mint Schöpflin vagy Bálint György.

[KOLOÚiVARI GRANDPIERRE EMIL: Dr. Csibráky szerelmei] (25)

Lekiori jelentés

A regény hősének, a magányos, tehetetlen, aggátyos embernek sok és előkelő

rokona van a modern regényben, azt lehetne mondani, hogy a legkorszerűbb

regényhős. A regény meséje a meg nem történő dolgokból alakul ki: látjuk,
hogyan rnulaszt el a hős mínden alkalmat, hogy boldog lehessen, saját tehetetlen
ostobasága révén hogyan veszíti el széretőjét és azután menyasszonyát, akinek
tulajdonképpen sosem vallotta be, hogy menyasszonyának tekinti.

Irodalmi szempontból legfőbb értéke a lélektani ábrázolás. Belelátunk a sze
rencsétlen regényhős lelkének minden zugába, részletes és megdöbbentő képet
kapunk ~ minden vergődéséről.

De ez az aprólékos lélekrajz nem a naturalizmus leltározó, unalmas és már
elavult módszerével történik. A regény alaphangja egy újszerű, nagyon kellemes
és hatásos humor. Szerző nem tagadja, hogy mulat a hősén, amellett, hogy egy
kícsít sajnálja is, és mulatsága a precíőz, gúnyosan választékos kífejezésmódban
nyilvánul meg. Tele van eredeti groteszk ötletekkel, amelyek kitűnőerr Illusztrál
ják hősének karakJterét: pl, nincs pénze, hogy télikabáttal lepje meg szíve vá-
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lasztottját. hát Jaeger-alsóholmit küld neki karácsonyra, stb. Humora nem a
mikszáthos, anekdotázó humor, hanem stílushumor, rnínt a modern angoloké. A
legszomorúbb és legsivárabb dolgokat is úgy tudja elmondani, hogy az embernek
mosolyognía kell rajtuk.

Kitűnő tulajdonságai mell.ett hibái jelentéktelenek. Van egy technikai hibája,
amin fe '.tétlenül segíteni kell, de amin igen könnyű segíteni: túlságosan hosszúak
a bekezdések. Nagyobb hiba az, hogy a regénynek nincsen kielégitő befejezése.
Éppúgy lehetne folytatni is, vagy ott kezdeni, ahol abbahagyja. Ezen változtatni
kellene.

Amennyiben a regénynek címre volna szüksége, ajánlanám a következót:
Kopaszon és egyedül...

Tekintettel . arra, hogy a regény annyi míndent egyesít magában, amit kö
zönségünk sJteret: a kisemberek életének bájos és idil.1ikus rajzát, újszerű hu
mort, enyhe' és jól leplezett szentimentalizmust, és amellett irodalmi szempont
ból is értékes és eredeti, feltétlenül ajánlom kiadásra.

Szerb Antal

A Dr. Csibráky szerelmei, rnelynek efsi> változatát kaphatta kézhez a lektor
Szerb Antal - erre .utal a javasoLt cím, Kopaszon és egyedül, és a szer
zőnek adott technikai iellegű taná•sok - Kolozsvári Grandpierre Emil harmadik
regénye volt. Szerb Antal már ekkor felfedezte a maga számára a fiatal írót,
akit nemzedéke egyik legtehetségesebb képviselőjének tartott. (26) Lektori je
lentése is sejteti, hogy korán fe1.ismerte Kolozsvári Grandpierre-nek azt a nagy
erényét. hogy műveíben az eredetiséget, a magasrendű irodalmi értéket a jó
értetemben vett "olvasmányos" előadásmóddal képes ötvözni. Tehát eleget tesz
Szerb Antal ama kívánalmának ts, m~lvr~ N,l"'Y Laios rezénvéről írott jelentése
kapcsán már utaltunk. De kedvelte fátékosságát, groteszk ötleteit, szerette hajlé
kony, gazdag, kifejező és mégis tárgyilagos stílusát, humorát, mely "nem a
m'kszáthos, anekdotázó humor, hanem stílushumor. mint a modern angoloké",
Kolozsvári Grandpierre iránti meabecsülésének későbbi bizonyítéka A sárgavirá
gos leány círnű- regényéről írott lelkes, talán kicsit elfogult. kritikája is a Nyu
gatban..Szerb Antal az {rónak ebben a művében, de némiképp már a koráb
biakban - így a Dr. Csibráky szerelmeiben - is, a hagyományos naturalista
-realista regény elleni elméleti küzdelmének gyakorlati igazolását látta. Azt,
hogy Kolozsvári Grandpierre .Jetért a realista regény kitaposott útjáról", s a
Dr. Csibráky szerelmeiben például "az aprólékos lélekrajz ,nem a naturalizmus
leltározó, unalmas és már elavult módszerével történik". És ha egy félmondatban.
is, jelzésszerűen megfogalmazva, de pontosan érzékeli a kritikusai által sokszor
félreértett író viszonyát a Dr. Csibrákyban megjelenő "középosztályi magatar
tás't-hoz, saját rétegéből származó - későbbi regényeiben különféle alakokban
visszatérő - értelmiségi hőstípusához: "Szerző nem tagadja, hogy mulat a
hősén, amellett, hogy egy kicsit sajnálja is".

ÖRKÉNY ISTVAN: Félálom

Lektori jelentés

A könyv storyját nehéz elmondani, mert alig van: egy' fiatalember egy
nyaralóhelyen találkozik kedvesével és különböző lelki komplíkácíók állnak
elő. Majd egy szígetre megy és tudat alatti okokból megöli egy barátját.

Ez a regény teljes mértékben odatartozík, amit Supka Géza nemrég igen
találóan Márai-frontnak nevezett. De nemcsak a metódusában hasonlít Má
raira: a stílusa is annyira kopírozza Máraiét, hogy az ember néha azt hiszi,
hogy Márai egy ismeretlen regényét olvassa. Kisebb mértékben hatottak rá
a többiek is, Hevesi András, Cs. Szabó, csekélységem (Pendragon-Iegenda) ; ez
az Örkény valahogy közös gyermekünk. (Nem ismerem egyébként, sose hal
lottam róla.)

A könyv nagyon mulatságos, jól olvasódik, helyenkint egész kitűnő. Nívós,
magas szellemiségű, kultúra van benne, nyugati levegő, gondolkozní tudás, lelki
elmélyedés, és főképp szellemesség, üde, modern, elavuIatlan humor.
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Szerb Antal

Hibája, hogy kissé papírízú; nem érzek életet mögötte, minden csak gon
dolva van, mínden csak játék, ötlet, szellemesség, az ember egy percig sem
érzi, hogy a dolgok csakugyan ilyenek, mínt amilyeneknek szerző látja őket.

Azt hiszem, nagyon fiatal ember munkája lehet. Ez magyarázza valószínűleg

nagy mértékű önállótlanságát is.
A magam részéről kiadásra ajánlanám ezt a regényt, de bevallom, hogy

elfogult vagyok. Annyira az én receptern vagy a "mi" varrásrníntáínk után
készült, hogy már csaknem meg is ijeszt. Ilyen könnyű ezt megtanulní ? Jó
volna, ha valaki olyan is elolvasná, akinek egészen más ízlésiránya van, mínt
nekem.

Budapest, 1937. -júníus 21.

A lektori jelentések tanusága szerínt Szerb Antalt nem egy, k-ésőbb jelen
tőssé vált fiatal író felfedezőjének tarthatjuk. Kolozsvári Grandpierre Emil
mellett Vasas Míhály, soös László, Örkény István első műveinek volt mél
tatója, utegyengetője.

A huszonöt éves Örkény első regényére. a Révai Kiadónak 1937 tavaszán
beküldött, FéUílomra ma más alighanem csak szerzője emlékszik. Szerb Antal
nak a regényről írott lektori véleménye azonban több, mint kuriózum. Nem
csupán híradás egy ...,.... a feledés homályába merült - 'korai Örkény-rnűről,

hanem az író első nyilvános bemutatása, tehetsége első értékelése is. Hogy
a felfedezés nem volt véletlenszerű, az érdeklődés nem egy' műre korlátozódó,
annak bizonyítéka Örkény első kiadott könyvéről, az 1941-ben megjelent
Tengertánc című novelláskötetről írott Szerb Antal-kritíka a Magyar Csillag
ban.(27) Van valami megmosolyogtató s egyben megható Szerb Antal' szemérmes
"tanítómesteri" örömében, amikor a "teljesen ismeretlen tanítvány", Örkény
István törekvéseiben felfedezi mindazt, ami ízlésirányának, szépírói eszményei
nek szinte tökéletesen megfelel. Hiszen ma már tudjuk, nem volt miért rnen
tegetőznie - az idő az, ő éles szemét, csalhatatlan érzékenységét igazolta. Be
következett az, amit Örkény Tengertánc című kötetéről szólvá megjósolt : "A
fiatal író kitűnő tanítvány és a jó tanítványokból lesznek a mesterek", A FéL
álomról és a Tengertáncról mondottakból kitűnik, hogy Szerb Antal Örkény
első műveiben csírájában megtalálni vélte mindazt, ami olvasói "ars poeticája"

a Könyvek és ifjúság ,eLégiájll - szerínt az irodalomban izgatta, s amit
íróként ő és nemzedéke (az esszéirók nemzedéke) - Márai, Hevesi András, Cs.
Szabó - megvalósított. De a rokonszenv ellenére lektori jelentésében biztos kéz
zel tapintott rá a korai Örkény-mű hibáira, pusztán azok jellegéből. természeté
ből következtetve arra, hogy "nagyon fiatal ember munkája lehet".

A Révai Kiadónál, a kortárs nyugati irodalmak lektoraként, Szerb. Antal
nak médjában volt számos - a magyar olvasóközönség előtt akkor még jórészt
ismeretlen - érdeklődéséhez, ízléséhez közel álló regényt megismernie. és az
értékesnek, aktuálisnak tartottakat lefordításra, kiadásra javasolnia. Világiro
dalmi tárgyú lektort jelentéseinek külön érdekessége, hogy - mínt már utal
tunk rá - feltehetően belőlük támadt a Hétköznapok és csodák (1935), a rno
dern regényelmélete és története megírásának az ötlete. De a lektort munkával
járó. "kötelességszerűen végzett", rendszeres és médszeres olvasást és a benyo
másoknak szinte azonnali igényes rögzítését Szerb Antal hasznosította A világ
irodalom története megalkotásakor is. Olyannyira, hogy néhány leletori jelen
tése szövegét majdnem szó szerínt vagy csak lényegtelen változtatással építette
bele fenti munkái valamelyikébe. Epp ezért nem is tartottuk ezeket önálló
közlésre érdemesnek. Számunkra azokról az "új" külföldi regényekről szóló je
lentések voltak igazán érdekesek, amelyekről Szerb Antal egyik elméleti-törté
neti művében sem tett említést. Részben, mert nem tartotta őket oly érdemes
nek, írójukra oly jellemzőnek, s részben azért, mert e munkáínak megjelenése
után kerültek a kezébe: vagy a Hétköznapok és csodák (1935) és A világiroda
lom története (1941) kiadása közötti időben, vagy 1941 után. Az 1935 és 1941
közott készült jelentésekben azt kísérhetjük figyelemmel, hogyan formálódott,
mennyiben változott Szerb Antalnak egy-egy íróról alkotott véleménye. Az
1941 után írottakban pedig a nyilvános irodalmi életből fokozatosan kiszoruló,

182



egyre ritkábban megszélaló író hitvallásait olvashatjuk az ész és a humánum.
a jóság és a béke mellett, s tiltakozását az áradó "barbár ködök", az erőszak,

a fasizmus jelszavai, a történelem már jelenlevő szörnyúségei ellen.

(A tanulmány második, befejező részét következő számunkbanközöljiik.)
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HABÁN MIHÁLY VERSE

Barátnőm halálhírére
szelekbe hintett koszorúm

írott emléke

Ki látta a baljós elváltozdst?
Hogy történhetett? Tudhatták? Istenem,
Készülő műved kifürkészhetetlen.

Hisze'lt' egész délelőtt itt volt velem.
Avarillatú. szelekben a hitvány
Emberi sors fölött bókoló faág
Kirajzolta üdvözlő mozdulatát.
A városi lárma-fészekbál hangja
Kivált s fülem pitvarába települt.
Levélfodrokkal csipkézett égszínnel,
Arnyékaim sötét bokrai mögött,
Kinyilt szemének kelyhe s a barátság
Gyújtogató t'ŰZjelével rámköszönt.

Míg jelenléte egyre í(fJI sugárzott,
Hogy tudott elszökni észrevétlen?
Ki álcázta lassan távolodó
Lépéseit hátracsavart fejével,
Világcsodáló s a lét tündöklését
ilrcomra tükröző arcával? Mikor
Szemem könnyszitáló ködében eltűnt,

Angyalszárnyak söpörték el nyomát.
Hová rejtőzött, jaj, hová rejtették?
Földönfutó fáklyás keresésemr~

Mélykútú. visszhangja már nem
válaszol.

183



Mégis hallom a hangját. Honnan szólít?
Ki palástol;ja, valóság-hiányát?
Bárscmyosan érintő szavaival
Otthonosan tollászkodik szívemben.

Aztán helyette énekelni kezdtek
Versekból alkotott csigaházában
A léleknek épített kristálytermek.
Rebbenve hallgat6zom. A világ zeng?
Fényben égő rácsai körbezártak.

Szabad fogolyként nélküle maradtam.
Párás eszmél.etem hűvös mezőin

Merre intsek búcsút, hogy elérjem őt,

A tovatűnt barátot, ki ezután
Csupán az egyszer-voltba átívelő

Emlékek hídján térhet vissza hozzám,
Sohase múl6 kísértet-alakban,
Letarolt emberöltőnkből, ha régi
BarátkozáS1.lJ11k tékozl6~tündéri

Függőkert jeivel átsuhan rajtam.

Itt az át-nem-léphető határnk'"Jn
En f1Yöngytermó szeretetét áldozom.
Díszítse, istenem, örök hatalmad
S bevégzett műved,mely megbonthatatlan.

Annáért. 1977. IX. 6.

J7lDA TIYADAR

NIELS STENSEN
~S MAGYARORSZÁGI ÚTJA

Stensen 1638 újév napján született Dánia fővárosában, Koppenhágában. Apja
ötvösmester volt, de. borkiméréssel is foglalkozott. Tulajdonképpen bevándorló volt;
ősei protestáns lelkészek voltak a Dánia számára 1645-ben elveszett dél-svédor
szági tartományok egyikében. Anyja, Anne Nielstochter első férjének halála után
1632-ben ment férjhez Stensen apjához, aki akkor már szintén özvegyember.
Az öreg Sten Pedersennek első házasságából két gyermeke volt: János és Erzsébet,
a kis Niels után pedig még egy Anna new leány született. Apjuk 1645-ben
bekövetkezett halála után anyjuk még kétszer ment férjhez, hogy az ötvöSIU..úhe1y
fennmaradását, a gyermekek megélhetését és otthonát biztosítsa.

Első iskolai kiképzését szülővárosában kapta. Közben kétszer is pestisjárvány
dühöngött a városban. A második (1654-ben) különösen kegyetlen volt: 246 iskola
társát ragadta el. 1656 őszéri iratkozott be a 'koppenhágaí egyetemre, amelynek
17 tanára közül míndössze ketten vagy hárman voltak orvostanárok. Az egyetem
elsősorban a lelkészképzés célját szolgálta, fgy nem csoda, ha a természettudo
mányos és orvosi képzést áhító hallgatót már 1659-ben tudományos vándorúton
taláJjuk.

E vándorútnak első állomása Rostock volt, majd Amszterdam következett.
Itt sem volt még akkor a .mai értelemben vett egyetem, hanem egy ún. Athe
naeum, amelynek orvostanára Gerard Blaes (1625-1692) Stensennek szállást és
kosztot is adott. Orvostudományt annál kevesebbet, mert - mint később írja 
egyebet sem látott tőle, mint "mindennapi és céltalan vegyészeti gyakorlatokat".
Mégis e mostoha körülmények között fedezte fel a fiatal egyetemi hallgató 1660.
április 7-én egy bárány fejének a boncolása közben az ún. ductus Stenonisl
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(= Stensen-féle csatornát), amely a fültómirigytól vezet a szálüregbe. Még abban
az évben befejezi tanulmányait Amszterdamban De Thermís (A hévizek) című

vitaíratával. Nem sokkal többet töltött itt, mint egy negyedévet. mégis jelentős

volt ez az időszak életében. Nemcsak a már említett felfedezése miatt, amely
később bevonult az anatömiába (ahol a duótus Stenonís ma is élŐ elnevezés),
hanem amszterdami ismeretséget miatt. Egyik dán hallgatótársának a naplójából
tudjuk, hogy azok között a jelentős személyiségek között, akikkel akkoriban ta
lálkoztak, ott volt a magyarországi származású prédikátor és nevelő Com.eníus
(1592-1670. Komensky, eredeti nevén Szegecs János) és a híres orvos és vegyész
Glawber (1604-1670; Johann Rudolf), a r(>laglaubersónak elnevezett nátron-
szulfát felfedezője. .

Tanulmányi vándorútjának következő állomása Leíden, ahol 1660-001 1663-ig
tartózkodott, tanult és kutatot.t. IH már külön orvosi kara volt az egyetemnek
négy tanárral, s ami a gyakorlati orvosi oktatás szempont[ából kü'önösen l.'ltha
esett, két boncolási lehetőséggel: az egyik az ún. anatómia theatrum volt, a másik
a város kórháza. A két idősebb tanár, úgy látszik, nem hatott különösebben
Stensenre. Annál inkább a másik kettő: Johannes van Home, aki 1653 óta ana
tómíát, sebészetet és növénytant tanított Leidenben, és Franz de 14 Boe, aki
1659 óta a gyakorlati orvostan tanára volt. Előbbi Stensen megérkezése után nem
sokkal. megmutatta az emberen-is a fültómirigytól a szájba vezető csatornát és
nyilvánosan tiuctus Stenoníanusnak nevezte. Következett azonban a támadás
Blaes (latínosan: Blasius) tanár részéről, aki magának igényelte a felfedezést.
1661-ben Medicina generalis címú könyvében mínt saját teljesítményét írja le, de
úgy, hogy látszik, nem értette meg most sem, míről van szó. így szinte kihívta
nemcsak Stensen védekezését, hari-m a mirigyrendszerrel kapcsolatos további,
úttörő jellegű kutatását. "Sokat köszönhetek a - írta később - Blasiusnak, e
híres embernek, mert nemcsak arra adott alkalmat nekem, hogy megvédjem a
tu'a.idcnságomat, hanem ezen felül más, újabb dolgokat is felfedezzek." A könny-,
majd a .nyálmírigyek és az orrüregben levő mirigyek kutatása után jelenik meg
1662-ben Observationesaruttomicae című könyve saját rajzaival. A kor szokása
szerint nem marad meg csupán szorosan vett szakterűletén. hanem műve végén
megjegyzi: "Mindebből kíví'áglík, mennyíre gondosan őrködött a végtelenül bölcs
Teremtő. .. azon, hogy semmi piszok be ne ezennyezze a fejet, e királyi trónust.
A fül, a szemek és a torok Qregeinek nedveseknek kell lenniök, a szájat és a
torkot nedvességnek kell bevonnia. Ennek ellenére nem talál az ember semmilyen
folyást sem, .sem az orrban, sem a szemben, sem a szájban, ha· a természetes
rend ezerint élsz."

Hollandiai tartózkodásának második felét kitöltik az ízomzatra és a szív
működésére vonatkozó kutatásai. Elsőnek állapítja meg, hogy a szív voltaképpen
izom, és elemzi az izmok alkatrészeit. Kutatásaif váratlan esemény szakítja
félbe: mcstohaapja halála (1663), ami miatt haza kellett térnie Koppenhágába.
így értekezését, a De musculis et glandulis-t (Az izmok és a mtrígyek) itt
jelentéti meg 1664-ben. Ugyanez év nyarán elveszti édesanyját is. Egyelőre tehát
nem téshet vissza Hollandiába. Orvosdoktori avatása is (december 4) a távol
létében megy végbe. Szerette volna ebben az időben megélhetését s egyben
tudományos munkájának lehetóségét odahaza bíztosítaní, de a kopperihágai
egyetem orvosi katedráít akkoriban a Bartholín család tagjai tartották "megszáll
va". így aztán testvérei és rokonsága beleegyezésével kifizette anyja örököseít,
és a saját részével Franciaországba utazott.

Párizsban 1665 nyaráig időzött, Franciaországban maradt 1666 elejéig. Ltt
Thévenot (1620-1692) volt tudós pártfogója, akinek párizsi házában és Issy-í
birtokán valóságos tudományos gyűlések szoktak lezajlani. Bejutott az orvosi
karra is; itt naponkint végzett állatboncolásaival aratott sikert. E párizsi tél fő

eseménye Thévenot házában tartott előadása volt, amely négy évvel később

Discours SUT l'anatomie du cerveau (Értekezés az agy- anatórniájáról) címmel
jelent meg nyomtatásban. Benne nemcsak boncolási eredményeit ismertette, hanem
azok alapján éppen Párizsban, a kartezíánus bölcselet központjában számolt le
az egész kartezíánus agyéletíannal. 1665 nyarán párizsi barátai nagy sajnálatára
elhagyta a fővárost, és a Loire völgyén déli és nyugati irányba vándorolva végül
Montpellier-ben állapodott meg; ebben a középkori alapítású orvosi karáról híres,
enyhe éghajlatú mediterrán városban. Itt különösen angolorvosokkal és tudósok
kal volt alkalma megísmerkední. Köztük Ma1'Itin Listerrel (1'638-1712) és William
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Croone-nal (1-633-1684), akivel levelező kapcsolatban is maradt, s aki később nem
egy felfedezését 'közvetítette az 1660-ban alakult Royal Society (Kir. Angol Tudós
Társaság) tagjainak.

Montpellierból 1666 februárjában továbbutazott Itáliába. Előbb Pisában for
dult meg, a Mediciek téli székhelyén. ahol II. Ferdinánd nagyherceg udvari or
vosának a vendége. Aprilis elején Rómába megy, a húsvétot ott tölti, és körül
belül pünkösdig marad. Olyan tudósokkal találkozik, mint Marcel-o Malpighi
(1628-1694; olasz biológus, ő tökéletesítette Harvey felfedezését a vérkeringés
ról), akivel együtt étkezett Ludovisi bíboros . házában, és a jezsuita
polihisztor Kireher (1602-1680), akinek a könyveivel már koppenhágai
diák korában megismerkedett, és akinek a múzeuma akkoriban már
világhíres volt. Stensen később levelezett vele. Firenzébe visszautazva 'Út
közben, június 24-én, élményként hat rá Lívernóban 'egy 'Úrnapi körmenet lát
ványa. Később egy levélben így számol be aznapi érzéseiről és gondolatairól:
"Midőn láttam, hogy az Ostyát oly nagy pompával vitték végig a városon, ez
a gondolatom támadt: Ez az ostya vagy egyszeru kenyérdarab, és bolondok azok,
akik ilyen hódolatot tanúsítanak iránta, vagy pedig valóban tartalmazza. Jézus
Krisztus igazi testét, s akkor miért nem tanúsítok iránta én is tiszteletet?" Ez
az élménye késztette őt a Szentírás és az egyházatyák műveinek elmélyültebb
tanulmányozására.

Firenzében kapcsolatba került a később bíborossá kinevezett Leopoldo Medi
civel (1617-1675), Ferdinánd nagyherceg fivérével, s talán a század legnagyobb
formátumú Medicijével, aki Galilei és Torricelli vezetésével tanult természet
tudományt és matematikát, majd kezdeményezője lett a híres Academia del
Cimento 1657-ben történt alapításának. Ennek kifejezett célja természettudomá
nyos kísérletek végzése volt. A Pitti-palotában voltak a helyiségei, és a Mediciek
látták el a szükséges tudományos felszereléssel. Szellemi atyja ennek az intéz
ménynek Gallleo Galilei (1564-1642), akit Stensen később De solido című

könyvében "a nagy Galileív-nek nevez. Az akadémia első időszakában főleg

fizikai és meteorológtaí kérdésekkel foglalkozott, aztán éppen Stensen és Fran
cesco Redi kutatásai az élettant hozták előtérbe. Stensen meleg barátsága Vin
cenzo Viviani (1622-1703) udvari matematikussal, Galilei utolsó tanítványával
szintén itt szövődött, s ennek tükröződését láthatjuk a nagyherceg nyomdájaban
1667-ben megjelent latin értekezésében, amelynek a címe magyarul: Az izomtan
elemei, vagyis az izom mértani leírása. A mértani szemléletmódot annak bízó
nyítására .használja, hogy az izom tömege nem lesz nagyobb az összehúzódás
alkalmával.

Már majdnem kész volt ez az értekezése, amikor Livornónál egy akkora cápát
ejtettek el, amelynek csak a mája 300 fontot nyomott. A hal fejét elküldték
Stensennek boncolásra. Amikor a cápa fogaihoz ért, hirtelenül ráeszmélt, hogy
e fogak mennyire hasonlitanak a Málta szígetén nagy tömegben talált nyelv
alakú kövületekhez. Ezekre addig azt mondták, hogy a természet játéka vagy
valamiféle plasztikus erő terméke. Stemsen fölismerte, hogy fosszilis cápafogakról
van szó, és mindjárt leírta a föld különféle rétegeit, amelyekben ilyen marad
ványokat találtak. Ezzel bevezette a természettudományba azt a szemléletmódot,
amely alapjává lett a későbbi őslénytani kutatásnak. Ezzel azonban saját érdeklő

dése is átcsapott a földtan területére, s végül ez hozta őt Közép-Európába, így
Magyarországra is. Utazásai közben nemcsak megfigyelt és leírt, hanem gyűjtött

is ásványokat, kristályokat; ezekről jegyzéket készített. E jegyzék helymegjelölé
seiből tudjuk, hogy eleinte Toscana, majd Elba szígete volt kutatásainak területe,
s terve volt Málta szigete is.

Erre az ldőszakra esik áttérése a katolíkus hitre. Mivel erről még szó lesz, itt
csak a dátumot ernlftem meg: 1667. november 7-én vették fel hivatalosan a
katolíkus egyházba, és december 8-án bérmálta meg őt Trotti apostoli nuncius.
Ugyanezen a napon kézbesítik neki III. Frigyes dán király parancsát, amely
hazahívja. és évi 400 birodalmi tallér fizetést helyez számára Iqlátásba. Amikor
azonban jelentette, hogy katolíkus lett, a formális meghívás késett. így először
Rómába utazott, majd Nápoly, ismét Róma, Loreto, Bologna és Velence voltak
1668 őszétől 1669 tavaszáig utazásának állomásai. További úticéljairól még Ró
mából közlí Viviani a nagyherceg titkárával a következőket: "Niels úr azt írta
nekem, hogy újév táján szándékozik Rómából Velencébe utazni. Szeretném, ha
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megérkezésekor ... 'ott találná útlevelét ... mindazokhoz a fejedelmekhez és
urakhoz, akiknek az államán keresztülhalad, továbbá azokat az ajánlóleveleket,
melyekre szüksége van, hogy meglátogassa Innsbruck és Magyarország bánya
üzemelt, amennyiben mégiscsak remélem, hogy amennyire ez tőle függ, nem
rnegy tovább."

Húsvét után folytatja: útját Veronán, Trienten és Bozenen át Innsbruckba.
Június végén továbbvándorolt a Bajor Alpokon át Nürnbergbe. Augusztus 3-án
pedig már Bécsben találjuk. Innen írja augusztus 14-én kelt olasz nyelvú le
velében a toszkánai nagyhercegnek: " ...most azzal vagyok elfoglalva, hogy ma
elutazom Selmecbányára azzal az alkalmatossággal. amit Zrínyi grófnő és kis
lánya Erdélybe utazása nyújt nekem". Gustav Scherz redemptorista atya, aki
a Stensen-kutatásnak szentelte csaknem egész életét, megjegyzi e levéllel' kap
csolatban, hogy a szóban forgó Zrínyi grófnő nem' más, mint -Frangepán Katalin,
Zrínyi Péter horvát bán felesége. Kíséretében volt akkor 12 éves leánya, Aran
ka Veronika. Valószínűleg a Wesselényi-féle szövetkezésbe belekeveredett férje
ügyében járhatott Bécsben. Közelebbi úticélja a Gömör megyei Murány volt,
így valóban alkalmas volt a 8elmecbányára. igyekvő Stensennek hozzájuk csat
lakoznia. - De honnan tudhatott róluk? E kérdésre idézett levelének egyik rö
vid mondata felel: "Ugyancsak a legszívélyesebben fogadott Fabricius .úr..." G.
Scherz kutatásai szerínt ez a Fabricius György orvos volt és a bécsi udvarnál
különféle fejedelmek és rendek ügyvívője. Talán éppen a magyarországi rendeké
is, és így tudhatott a Wesselényi összeesküvés felfedezéséről. Zrínyíné bécsi útja
nem járt eredménnyel, sőt, 1671-ben őt magát is elfogták lányával együtt. Elóbb
három hónapig Csáktornyán tartották elzárva őket, majd a gráci domonkos
apácák zárdájába kerültek, ahol az özvegyasszony tébolyultan halt meg 1673-ban.

Stensen Selmec- és Körmöcbányára igyekezett, ahová föld- és ásványtaní
érdeklődése csábította. A már említett ásvány- és kristályjegyzék tanúsága sze
rint azonban' megfordulhatott Besztercebányán és Ürvölgyön is. Emellett szól
a Bécsből 1669. október 27-én kelt és a bolognai Malpighi doktorhoz intézett levele,
amely így kezdődik: .,Október 12-én visszatérve a magyarországi utazásról, meg
találtam Bécsben Uraságod szeptember 17-i kedves levelét..." A továbbiakban
ezt írja úti tapasztalatairól: "A bányák meglátogatása végett tett utazásom elég
nagy megelégedésemre volt, nem annyira a' megfigyelések újdonsága miatt,
amelyeknek a száma kevés volt, mint inkább azért, mert saját szememmel láttam
azokat a dolgokat, amelyek nehezen érthetők a fémekkel foglalkozó szerzők olva
sása közben. Láttam azonban ott olyasmit is, ami megerősíti a földben végbe
ment változásokkal kapcsolatos véleményemet, hogy ti. ugyane helyeken találhatók
a láthatár felé hajlott homokkőtalajok, amelyek nem lehetnek természet szerint
ebben a helyzetben alkotva. Többé az sem tűnik kétségesnek számomra, hogy
az arany-, ezüsterek és elágazások csupán a homokkőrétegek közti rések és a
homokkő repedéseinek a kitöltése." (E levele ma a bolognai egyetemi könyvtár
ban van.)

Maradt-e valami írásos nyoma Stensen látogatásának a korabeli Felső-Ma

gyarországon. Ez irányú érdeklődésemre tavaly a selmecbányaí Szlovák Bánya
múzeum földtani osztálya negatív választ adott: semmi adatuk sincs Stensen
selrnecbányaí tartózkodásáról. Irtam a mískolci Nehézipari Műszakí Egyetem
Könyvtárába. amelynek keretében van egy "selmeci Műemlékkönyvtár" is (ld. Ma
gyar Nemzet, 1974. IX. 13-i sz. 7. old.), de onnan még eddig nem kaptam választ.

Valószínű viszont, hogy Stensen e bányák meglátogatására egyik Malpighivel
közös itáliai barátjától, Geminiano Montanaritól kapott ösztönzést, Ez a modenai
születésű tudós Salzburgban szerzett jogi doktorátust, majd Bécsben adta magát
természettudományos és matematikai tanulmányokra. Innen aztán Paolo del Buono
társaságában meglátogatta Magyarország bányáit, 1664-ben a matematika taná
ra Bologna egyetemén. 1669 tavaszán Leopoldo Medici bíboroshoz írt
levelében Stensent is meghívta, jöjjön hozzá Muranóba, ahol egy új
üvegfajtával kísérletezett. Weszprémí István híres orvostörténeti mun
kájának, a Swccincta Medicorum Hungaricae et Transsilvaniae Biographia (Magyar
ország és Erdély orvosainak rövid életrajza) III. kötetében egy mondat látszik
árulkodni arról, hogy többek között mi kelthette fel Stensen figyeimét az akkori
Felső-Magyarország iránt. Geyger Dániel (1595-1664) bajor orvos, aki 1629 és
1657 között Pozsony város orvosa, a rézzé változott tölgyfalevelekről írt orvosi
megfigyelésében részletet közöl fiának, Geyger Izajásnak hozzá írt leveléből.
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fme az idézett levélrészlet: "Ezek a hozzárn küldött rézből valótölgyfaleve1ek
Magyarországnak köszönhetik létrejöttüket, és annak a Kárpátoktól nem rnessze,
a Szepes rnegyeí Szomolnok városka mellett folyó híres pataknak, amelyről vi
lágszerte tudják, hogy a vasat megrágja, S· helyébe rezet csempész. Emlékszem,
hogy Firenzében is láttam a híres Sten6nál egy eredetileg hasonlóképp vasból
készült réz lópatkót..." Tekintettel arra, hogy a levél' Írója 1646-ban született,
nagyon valószínű, hogy Stensen gyűjteményét már annak magyarországi ú.tja
után látta.

A végleges meghívás Koppenhágából egyre késett, ezért tudósunk Hollandia
fel.é vette útját Csehországon keresztül. Amszterdamban régi protestáns barátai
szemére vetették katolikus hitre térését, A velük való vitatkozások egyre Inkább
a hittudomány és a papság felé terelték érdeklődését. 1670. május 24-én meg
halt a mecénás-nagyherceg, és Stensen visszasietett Itáliába. Firenzében az új
nagyherceg, Ill. Cosimo ugyanolyan nagyvonalúan. pártfogaIta őt, mint elődje.

Az Amszterdamban kezdődött szóbeli viták most írásban folytatódtak, s a mélyen
vatlásos Cosimo nagyherceg bátorítására Stensen egészen 1671 nyaráig minden
egyéb munkát félretéve elmerült a .teológía tanulmányozásában. E stúdíurnának
gyümölcse többek között levele A saját megtéréséról Iatin : nyelven (megjelent
egy másik levéllel együtt Firenzében 1677-ben), valamint levele Az igazi bölcselet
ró~ az új bölcselet reformátorához (uo. 1675-ben), aki nem más, mint Baruch
Spinoza (1632-1677). kányzatával Stensen még amszterdami diákkorában meg
ismerkedett. Stensen ezekben az; években nemcsak kifelé volt hitének védője,

hanem befelé is annak buzgó élője, Francesco Nerl i bíboros, a város akkori
érseke így ír róla: "Mikor katolikus lett, ő, aki már tévtanában ártatlanul élt,
és erkölcsi erények jókora tőkéjét szerezte meg, rendkívül szígorú életmódot
írt elő magának, és annyira pomosan megtartotta. hogy nagyon rövid idő múlva
a keresztény tökéletesség magas fokára emelkedett". Közben azonban 1671
nyarától kezdve természettudományos rnunkásságát is folytatta.

1671 karácsonyára megjött a várva várt köppenhágai meghívás, és Stensen a
következő év julius 3-án megérkezett a dán fővárosba, ahol szülőházában Anna
nővérénél szállt meg. Bár e'eínte semmilyen bántódása sem volt katolikus, hite
miatt a luteránus államvallás képvívelőt részéről, egyetemi tanárrá nem nevezték
ki. Később óhatatlanul vallási vitákba keveredett. A polgármester egyik fia,
Atke János Tivadar, aki nagy érdeklődéssel kisérte kezdettől fogva Stensen bon
colásait, szerette Volna mesterét visszahozni az evangélikus egyházba. Térítő kí
sértetének az lett a vége, hogy végül ő maga lett katolikus, kivándorolt Dániá
ból, s életét Nagyvárad előtt fejezte be mint jezsuita tábori lelkész. 1673-ban
már anatómiai kísérleteit sem tudta folytatni; így érthető, hogy 1674-ben ki
kérte útlevelét, hogy eleget tegyen Cosimo meghívásának. s elvállalja a nagy
hercegi trón vásornányosának nevelését.

Hamburg - Hannover - Amszterdam voltak a Eirenzébe vezető út nagyobb
állomásai. 1674 végén már az Arno-parti rnetropolísban találjuk, és feladata az,
hogy az ifjú herceget "philosophia chrístíanáv-ra oktassa, ami magában foglalta
a kor természettudományos ismereteit és a keresztény uralkodó valláserkölcsi
kötelességeit. E kétéves nevelői működésének idején történt pappá szentelése,
Teológíaí műveltsége ismeretében Nerlí érsek minden vizsga nélkül szentelte fel,
s adta meg neki a gyóntatói joghatóságot. Stensen a szentignáci lelkigyakorlatok
végzésével készült. Első szentmíséiét 1675 húsvétján mutatta be. Néhány héttel
később Kírcher Atanázhoz írt levelében beszámol papi hivatásának lelki rnotí
vumáról: "Bizony, midőn megpróbáltam 'Isten irántam való jótéteményeit he
lyesen megfigyelni. .. - írja -, Olly nagynak látszottak, hogy egész szívemből

éreztem azt az; ösztönzést, hogy a legjobbat a legjobban nyújtsam neki, amennyi
re ez gyarlóságomnak lehetséges. Nos, midőn tisztába jöttem a papság méltóságá
val, s azzal, hogy benne naponta áldozunk az oltáron, majd hálaadást jótéte
ményeiért, majd engesztelést a bűnökért, majd JI$;, az; Úrnak nagyon tetsző

ajándékokat, kértem és megkaptam azt a kegyelmet, hogy magam is bemutat
hassam az örök Atyának a szeplőtelen áldozatot önmagamért és másokért."

A nevelői munkához ezzel a lelkipásztori hivatás kötelességei járultak. A
teatinus .atyák Szent Kajetán templomában volt a gyóntatószéke, s csakhamar
nagyon sokan keresték fel. Ezzel együtt járt térítő tevékenysége is, amely azon
ban nemcsak hitbeli, hanem erkölcsi megtérést is célzott azoknál, akikhez elért.
Természetes, hogy különösen nyomtatásban megjelent hitvédő munkái protes-
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táns részről válaszra találtak. Oreg koppenhágaí tanára és barátja, Ole Borch
például felhívta, térjen vissza az evangélikus egyházba, és' Szent Agostonhoz
hasonlóan vonja vissza tévedéseit. 1675 novemberi válaszlevelében Stensen nyíl
tan, de szelíden írja, hogy esetében legfeljebb kezdetben kiforgatett értetmű

katolikus tanokról lehet szó, mínt" Agostónnál, majd ezzel fejezi be: "Kedves
Uram, bár e'érhetnők, hogy mindenki egy szívből és egy szájjal, egyazon hitben
szeresse Istent, míután elvetette .. világ hiúságait és hamisságait. Micsoda
öröm számunkra az örökkévalóságban, ha itt csak neki szolgálunk, és arra in
dítjuk a bűnösöket, hogy álljanak el minden gonoszságtól, és csak Isten műveit
vigyék véghez. Uram, te azéttörted bilincseimet. Neked hozom a dicséret áldo
zatát, s az Úr nevét hívom segítségül."

További firenzei munkálkodásának váratlan esemény vetett véget. Hanno
verben, amelynek uralkodó, hercegével János Frigyessel l674-ben kötött ismeretsé
get, 1676-ban meghalt a katolikus apostoli helynök, Valerio Maccioni. A herceg,
aki. levelezésben maradt Stensennel, őt kérte a pápától Maccioni utódául. A
nemrég megválasztott XI. Ince kölni nunciusának, Opízío Pallavicininek tanácsá
ra helyt adott a herceg kérésének. Stensen 1677-ben hagyta el Firenzét.. .amely
Nerli érsek szavai szerint valósággal meggyászolta távozását. Előbb Lóretóba
zarándokolt, majd Rómába ment, ahol a hitterjesztési kongregáció palotájában
a Piazza Spagnán csendben készült a püspökszentelésre, A pápa kétszer fogadta
kihallgatáson, s a második alkalommal kinevezte Titiopolis címzetes püspökévé.
Püspökké szentelése 1677. szeprember 19-én történt a kongregáció kápolnájában.
Konszekrátora a ma már szentté avatott Barbarigo Gergely bíboros. Ezután
sietve indult útnak, Hannover felé. Az utat Firenzéig lovon tette meg, onnan
postakocsin az Alpokon át Augsburgba, Frankfurttól kezdve pedig hajón Mainzba,
majd Kölnbe. Miután itt átvette a nuncius instrukcióit, novemberben érkezett
Hilpesheimbe, majd a herceg eléje küldött hintóján Hannoverbe.

Az új apostoli helynök körzete valódi mísszíós terület volt. F:szakon Nor
végi áig terjedt, keleten hozzátartozott a halberstadtt és a magdeburgi gyház
megye a brandenburgi választófejedelemség területén. Ebben az óriási körzetben
egyedül a hildesheimi egyházmegye volt némiképpen zárt katolikus egység, de
akkoriban a kölni érsek joghatósága alá tartozott. Vallás- és egyházi működésí

szabadságról szó sem volt a katolikusok számára, legfeljebb az -ístentísztelet
szabadságáról egy-egy jóindulatú herceg kastélyának vagy a külföldí követségek
nek kápolnájában.. Magában Hannoverben Stensen megélhetését János Frigye:a
herceg biztosította évi 1000 tallér fizetéssel; az 500 katolikust számláló egyház
község központja a kastély kápolnájához épített kapucinus kolostor volt tizen
két cellájaval. Az ünnepi szentmisén nemcsak német, hanem olasz és francía
nyelven is prédikáltak, nemegyszer maga a főpásztor.

Az evangélikusokhoz fűződő kapcsolatatt itt is jellemezte a világos, de szelíd
áltásfoglalás. Jó példa erre az akkoriban már híres német filozófussal, Leibniz
-cel folytatott párbeszéde. O e'.őbb a természettudományos kutatás számára sze
rette volna visszaszerezni a püspököt. majd vallásközi tárgyalásaiba akarta be
vonni őt. Az utóbbival kapcsolatos vítáiuk során óvott Stensen a sztrikretizmustól
l': kijelentésével: "Nusquam est qui ubique est - sehol sincs, aki mindenütt
van". Am a stílusnak sohasem szabad sértővé elfajulnia: ezt vallja az egyik kapuci
nus atya vitairatához írt megjegyzésében. "Azt is gondolom - írja -. hogy csak azokat
a szakaszokat kell megtartaní. amik a tanról szólnak, és el .kell hagyni minden
éles szöveghelyet, ami személy ellen irányul". Az illető protestáns, akinek a
vitairat szólt, őszinte tisztelője is lett Stensennek. Hivatásváltoztatását megértette,
s a következő szójátékot faragta rá: Az anatómusból (széttagoló) ortotómus (az
igazság egyenesbe szabója) lett.

1679 végén hirtelen meghalt a katolikus János Frigyes herceg. Utóda, Ernő

Agost evangélikus lévén már 1680 februárjában megszüntette a várkápolnában a
katolikus istentiszteletet, valamint a kapucinus szerzetesközösséget.. Ennek elle
nére az 'Új herceg is engedélyezte a katolikus istentiszteletet a városban. Ekkor
azonban már segédpüspökéül kérte őt Ferdinand von Fürstenberg paderborní
püspök, aki 1678-ban a szomszédos münsterí egyházmegye püspökének, Christoph
Bernhard von Galennak halálával e püspökség vezetését is átvette.

1680 nyarán költözik át Münsterbe, ahol megélhetésének biztosítása végett
egyben a dóm plébánosa is lesz. Utóbbi hivatalába november l-én iktatják. be.
.Ez alkalommal a szentmísét a szentély előtt mondja, és szentbeszédében kettőt
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hangsúlyoz híveineke Isten engem felelősségre, fog vonni minden bűnért, ami
a plébánia terüíetén történik; mindenki, bármennyire a világban él is, köteles
állapotának megfelelő tökéletességre törekedni. Mint segédpüspöknek elsősorban

a papszentelés és a bérmálás a feladatköre. Később egyre gyakrabban bízta meg
őt Fürstenberg megyéspüspök a plébániák látogatásával. E vizitációkat a trienti
zsinat rendelkezéseinek szellemében Borromeo Szent Károlynak, lelkipásztori
mintaképének példája szerint hajtotta végre. Előbb kérdőíveket küld a megláto
gatásra kerülő plébániákra. aztán megjegyzéseket fűz az adott válaszokhoz.
Ezekben rámutat néhány fontos követelményre: a jól vezetett plébániai karto
tékra, jó iskolai - víszonyokra, a konvertiták okos és szeretetteljes vezetésére, a
a szülésznők megfelelő iskolázására stb. Látva, hogy a plébániai teendők gá
tolják őt püspöki kötelességeinek teljesítésében, már egy év múlva lemond a
dómdékáni tisztségről. Irásaíval, íntézkedéseível, a bérmálással egybekötött egy
házlátogatásaival azon volt, hogy helyreállítsa a fegyelmet papjai és hívei köré
ben, sőt az ősegyház buzgalmának a felújítására törekedett.

Igyekezetének leghitelesebb bizonysága és mozgató ereje azonban a saját
élete volt. Münsterír-káplánja jegyezte fel. róla, hogy "folyton szemlélődő, egé
szen átszellemült" volt. Az egyik vesztfáliai városka tanácsának jegyzőkönyvé

ben olvasható az a ma is csodálkozást ébresztő megjegyzés, hogy a püspök
egyházlátogatásai alkalmával gyalog ment egyik helységből a másikba, ,.és oly
példásan és józanul élt étel s ital tekíritetében, hogy már szentnek tartották".
Megvéspüspöke egyre inkább értékelte tevékenységet, amit mutat, hogy 1682-ben
alapítványt tett több mísszíonáríus ellátására Észak-Németországban és Skandi
náviában. Sajnos, Fürstenberg püspök halála után a kanonokok Intrikái elérték,
hogy nem őt, hanem a bajor Miksa Henrik' kölni választófejedeimet és érseket
választották megyéspüspökké, aki már a lüttichi és a hildesheimi egyházmegyét
is vezette. Ez ellenkezett a trienti zsinat határozataival, de megfelelt annak a
korabeli németországi irányzatnak, hogy a katolikus uralkodócsaládok kezében
nagy hatalom összpontosuljon a protestáns fejedelmek hatalmának ellensúlyozá
sára. Amikor Torck, az új dómdékán megkérte, hogy a formális választás nap
ján mondja el a Szentlélekhez szóló misét, Stensen nem volt hajlandó erre,
mert a püspököt már úgyis megválasztották a Szentlélek nélkül. A választás
napján kora reggel elutazott Münsterből. Jelentette a szabályellenes választást
Rómába, és Torckék érvére, hogy a javadalmak halmozása szükséges a katolikus
hatalom gyarapítására ezt válaszolja: "Egyetlen Assisi Szerút Ferenc vagy Loyolai
Ignác több hatalmat és megbecsülést szereztek a maguk idejében az egyháznak,
mmt valamennyi fejedelem hadseregei és kincsei' együttvéve". Róma nem is is
merte el soha ennek a püspökválasztásnak a törvényességét, hanem elvárta a
különben személye szerínt buzgó és becsületes Miksa Henriktól, hogy ne fogad
ja el eddigi három püspöksége mellé Münstert a negyediknek.

Stensen visszavonult misszíós területére, s életének ez utolsó három évét
ott töltötte. A központja Hamburg volt, ahol a toszkánai nagyherceg képvise
lőjének a házában lakott, és III. Cosimo évjáradékkal gondoskodott róla. De a
kb. 600 katolikus pasztorációja a városban egyáltalán nem volt sima rutin
munka. A harmincéves vallásháború, az azt befejező vesztfáliai béke és XIV.
Lajosnak utána német földre vezetett hadjáratai: mindez - mint Stensen írja
- "olyan összevisszaságot okozott a hitvallásban, hogy, még sok katolikus sem
tudott többé különbséget tenni egyfelől az anyagi dolgokra vonatkozó külső

béke, másfelől a lelkeknek Istennel való igazi békéje között", Nem csoda, hogy
ilyen állapotok közül elvágyott Itáliába, Firenzébe, ahová Cosimo egyébként
ismételten meghívta leveleiben.

1685 nyarán kapott "szabadságot" a hitterjesztési kongregácíótól, s úgy ter
vezte, hogy Hannover és Kopperrhága meglátogatása után útnak indul dél felé.
Mikor onnan visszatért Hamburgba, Mecklenburg-Schwerín katolíkussá lett hercegé
nek, I. Keresztélynek levele várta, a rnecklenburgí katolikus ügyek rendezése tekinte
tében. Szerette volna ezeket személyesen a helyszínen elintézni, ezért 1685 de
cemberében elutazott Schwerinbe. Az ottani ötven katolikus hivő papja, egy
ausztriai ágostonos remete beteges ember volt, a következő év novemberében meg
is halt. Stensen szerette volna a katolikus istentiszteletet függetleníteni a her
cegi udvartól. A Párizsban élő herceggel folytatott levelezése elhúzódott. Közben
kétszer is visszalátogatott Hamburgba, Steffanit, a schwerini katolikusok ágos
tonos papját betegségének utolsó hetében akkora áldozatkészséggel ápolta, hogy

190



közben túlfeszítette erejét. November 21-én heves fájdalmak lepték meg, való
színűleg vesegörcsei voltak. All.apota egyre inkább súlyosbodott, míg végül
november 25-én, egy csütörtöki napon reggel 7-kor meghalt.

Katolikusok és protestánsok egyképpen meggyászolták. Holttestét a schwe
rini kastély kápolnájában ravatalozták fel, ahol december 6-án, a nevenapján
volt a gyászistentisztelet. Holttestét ideiglenesen az ottani evangélikus dómban
helyezték el. III. Cosimo kezdeményezésére mint könyvszállítmányt Livornóba
hajózták. és 1687. október 13-án eltemették a firenzei San Lorenzo bazilika
kriptátába,

1938-ban indították meg boldoggá avatásának eljárását, sírját 1946-ban fel
nyitották, majd 1953-ban a holttestet áthelyezték egy ókeresztény koporsóba,
és a San Lorenzo kereszthajójának oldalkápolnájában helyezték el. Odakerült
az a márványlapra vésett latin nyeívű felirat is, amit a holland Toll Jakab
fogalmazott meg annak idején, s amely röviden összefoglalja a nagy tudós, hivő

és püspök életének zarándokútját.
Még életében látott napvilágot nyolc önálló természettudományos értekezése,

további tizenkét munkálata más szerzők könyvében, illetve folyóiratokban.
Ugyancsak élete folyamán jelent meg nyomtatásban tizenhárom tudományos,
illetve lelkipásztori munkája, 1964-ig tizenegy életrajz jelent meg róla, zömmel
németül, de dán, olasz, francía ' és angol nyelven is. Ötvenegy szerző különféle
értekezéseí, cikkei méltatják munkásságát. Püspöki címerében a szívre támasz
kodó kereszt jelképesen összefoglalja életét.

Egyik kedves, maga fogalmazta imája:
"Te, akinek intése nélkül egy hajszál se hull le a fejről, egy levél sem a

fáról. egy madár se a levegőből; nem mondja fel a szelgálatot sem a gondolat
a léleknek, sem a hang a nyelvnek, sem a mozgás a kéznek: Te eddig számomra
ismeretlen utakon vezettél. Vezess most engem, vakon vagy látón, a kegyelern
ösvényén! Hiszen neked könnyebb engem odavezetned, ahová te akarsz, rnínt
nekem eltávolodnom attól a céltól, ahová a vágyam vonz."

Irodalom: Gustav Scherz, Niels, Stensen - Ein Bildbuch. Leipzig, 1966. - Ugyane
szerzötől: Niels Stensen - Denker und Forscher im l3arock 1638-1686. Stuttgart, 1964. 
A magyarországi utazására vonatkozó leveleket a következő kritikai kiadásból forditottam :
Nicolai Stenonis Epistolae et epístolae ad eum datae I-II. Edidit Gustav Scherz. Hafniae
et Friburgi Germ. 1952. I. k, 210-211. I. E gyűjtemény II. kötetének 720-721. lapján ol
vasható Stensennek III. Cosimo nagyherceghez irt levelében egy "mondat, amely célzás
Buda sikertelen ostromára: " ...Stiamo con grand paura per 10 stato delle armi chris
tiani in Hungaria, e pare che la nostra vita non meriti megtíov. A levél keltezése: Ham
burg, 1684. szeptember 13. Egy héttel előbbi levelébea is írt erről, s november 4-i levelében
ismét megemlíti: " ...Úgy véljük itt, hogy elveszett minden költség és fáradozás Magyar"
országért, s attól tartunk, hogy még rosszabbra kell gondolnunk." - Az aláhúzások itt
is, egyebütt is zömmel tölem.

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkimé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásoIás többlet-költségeitől.
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GRAIN ANDRÁS VERSE

IN MEMORIA.M Dévényi Ivún

az intellektuális mezc5
megrövidült .
árva fádon felirat
élt 49 évet

ápolt kertjét a művészetnek

mondd kire bíztad
kire hagytad a kutatások
sok csodát látott
búvárTUháját

merüléseid a feltárások
szobor-renqeteaét hagyta ránk
s az idő és tér végtelenét
amelyben jártál

Cscmtváry Szőnyi Czóbel
és sOTolhatnám rangos tárlatod
magányra ítélt művek SOTa
és sorsa magánya
s szeretteidé

oktató nevelő voltál
a társadalmi talaj termóföldjén
közvetlenséged hintője lett
sok termékeny magnak

búcsúzó diákok jó "apuci" -ia
nem telelt ki a katedra mellett
(sajÍít hibáján kívül)
gyászhír lengi be az irodalmat
a stilisztikát

megfoszttattad magaddal most
az ~ő gazdagodását
ám kamatozni fog szellemed
élenjáró ösztönző tüze

PAPI SORS '78
Irta SIKl GÉZA

Az autóbusz köhögve kapaszkodik föl a havas lejtőn. Fekete fátyol borul
körénk, csak néhol árulkodík egy-egy világos ablak arról, hogy beértünk a
Ia'uba. Még egy zöttyenés éc; megállunk. A kalauz kikászálódik a vezető mellöl,

- Itt szálljon le! Az út végén forduljon balra. Vigyázzon, nagyon csúszik
az út. A fasor végén megtátja majd a templomot, Balra van a plébánia. Zör
gessen erősen, mert a plébános úr nagyot hall.

Maidnem térdig süllyedek a hóba. Tétován csapkodok a levegőbe, hogy
visszanyerjem elveszített egyensúlyomat. A busz méltósággal tovább döcög.
Egyedül maradok.

Boriúnagyságú kutyák tépik, szaggatják a kerítéseket. A kertek alighanem
hátrafelé nyúlnak, mert míntha egymásra" építették volna a házakat. A kis tér
Közökben bolondul nyargal a januári szél. Szememig húzom a sapkámat, hogy
el ne vigye,

Az út végéri valóban fasor nyílik balra. Szép lehet errefelé nyáron. De most
kellemetlenül sívít a szél, vadul cibálja a tar ágakat. A fasor végében épület-
tömb sötétlik. Az lehet a templom. .

A másik oldalon írnbolygó árnyalak közeledik. Amikor meglát, lassítaní igyek
szik, de a léptei tovább viszik. tgy hát, amikor mellém ér,' belém kapaszkodik.
A Lehelete arról árulkodik, hogy jó néhány fröccsöt Iezúdíthatott,

- Hová, testvér?
Megpróbálom a talpára álIítani, mert vészesen dülöngél.
- A plébános úrhoz jöttem.
Mint akit megcsíptek, úgy egyenesedik ki.
- Hová?

. - A plébános úrhoz. Jófelé rnegyekj
Válasz nélkül nekilódul a sötétségnek.
- Nem hallja? Jófelé megyek?
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· Nem felel. Imbolygó alakját elnyeli a sötétség. Rákezd a hó ls. A szél ar
comba csapja a nedves pelyhéket.

A fasor végén ott a templom. Mellette tömör, öreg ház. Tanácstalanul to
pogok a kapu előtt. Sehol csengő, de még csak egy zörgő alkalmatosságót se
látok semerre.

- Plébános úr!
Kiáltásornat elviszi a szél. Csak a kutya hörgő ugatása hallik a ház felől.

ötször-hatszor kiáltok még egyre fokozódó hangerővel.'Végre fény gyúl. Az-
tán hangot is hallok:

- Jövök már! Nem kell úgy kiabálni! Mars vissza, Bodri! Nem hallod?
Szikár, magas alak. Malaclopót kerített maga köré. Egyik kezében kulcs-

csomóját csörgetí, a másikban zseblámpát tart. Arcomba vUágít.
- Nem ismerem. Hozzátartozó? Beteg valaki?
- Pestről . jöttem. Irtam, hogy jövök.
- Mit mond?
Megismétlem a mondatot, kettőzött hangerővel. A kutya két lábon áll a

kerítés mellett. .Látszik, hogy mielőbb szeretne ismeretséget kötni a nadrágsza
rammal.

- Aha. Emlékszem. Bodri, mars vissza! - Közben a zárat nyitja. Bámula
tosan jól tájékozódik a sötétben. - A fene ezt a kutyát, hiába beszél neki
az ember! Bodri, nem haLlottad?

A fehér kuvasz hátrál vagy öt lépést. Belépek a kertbe.
-_Mit áll itt? Jöjjön be!
Előre megyek, ő jön utánam. A kutya zárja be a menetet fenyegető rnor

gással.
- Szembe tessék, az üvegezett ajtón.
A szobabelső első nézésre kopár, dísztelen. Cserépkályha áll a sarokban,

tartja még a tegnapi meleget, Egyszerű tábori ágy, pokróccal letakarva. De
tektoros rádió. Néhány könyv szerteszét, rendetlenül. A kétajtós szekrény egyik
része nyitva maradt, belátni a szegényes ruhatárra, Deszkából ácsolt, pácolatlan
polcon teafőző. kávéfőző, maradék kávé. Kistányéron citrom, műanyag tartóban
cukor. A polc alatt fonott demizson.

- ISEik egy csésze teát? Jót tesz majd.
- Köszönöm.
Nekilát a téafőzésnek. Látható élvezettel és gonddal önti a vizet, teszi az

alumínium főzőt ~ gyorsforralóra. Nemsokára hallani a viz zubogását, Leemelí
a főző fedelét, teafüvet tölt bele, majd kisvártatva öblös porceláncsészékbe tölti
a párolgó folyadékot. Citromlevet cseppent rá.

- Cukrot?
- Két kanállal kérek.
A demizsonból is tölt egy kicsit a hegyébe. Egyszeriben barátságossá változik

a szoba. Kavargatjuk a teát, nézzük egymást.
- Tulajdonképpen hogy került iqe?
Nem akarom elmondani, milyen sokat s mennyi ellentéteset hallottam' róla.

Egy éve került ide, azóta felfokozott érzelmek kavarognak k1jrülötte. Haragosai
feljegyzéseket körmölnek ellene, leváltását kérelmezik, hívei rajongva veszik
körül, tűzbe mennének érte. Mióta itt van, kettészak.adt a falu vaüásos népe.

- Kívánesi voltam.
Elneveti magát. Hangja, mint it kenetlen kerék.
- Megmondaná, mire?
- Önre plébános úr.
Elkomolyodik, majdnem szígorú lesz. Most veszem észre a falon XXIII. János

pápa bekeretezett, színes fényképét. Jóságosan mosolyog le fiára.
- Nem vagyok érdekes ember. Focizni nem tanultam., élsportoló sem vagyok.

Manapság ők az igazán népszerű emberek. A példaképek.
- Én azt hallottam, hogy vasárnap délutánonként azért elrúgja a labdát

a fiatalokkal.
- Én már csak kapus vagyok. A két kő között elálldogál az ember. Szívom

a jó levegőt, s ha jön a labda és szerencsém van, még el is kapom.
Eszembe jut, amit mesélnek róla. ,,~kkorákat vetődik az öreg, hogy beleremeg

a föld. Néha azt hisszük, nem kel fel soha többé, de már talpon is van, s
szidja a: hátvédeket, mint a bokrot, míért 'hagyták kapura lőni a szélsőt,"
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- Bocsásson meg az illetlen lcérdésért: hány éves, plébános úr?
- A múlt hónapban töltöttem be a hatvankettediket.
-:Es mégsem az öregekhez húz a szíve?
Benne vagyunk a kérdés kellős közepében. Merthogy az a híre a plébá

nosnak, nem szívleli az öregeket. Elődje hallgatott rájuk, kikérte tanácsaíkat,
bevonta őket az egyházközségi életbe. De ő nem. Csak a fiatalokkal törődik.

Velük van reggeltől estig. Valóságos botrányt kavart egyik szentbeszédével. Az
idősebb asszonyok nem állhatják, ha a gyerekek mászkálnak, nézelődnek mise
közben. Rápísszegnek a kicsikre, komoran nézik a szülőket. És erre a plébános
arról beszélt, mit jelentenek Jézusnak ezek a szavai: "Engedjétek hozzám a
kisdedeket!" No, és azok a beszédek! A régi pap, az esperes úr, Isten nyugasz
talja, szépen beszélt, sokat. O meg sosem prédikál többet tíz percnél. Ki hallott
már ilyet?

Tölt· a teából, meglotyogtatja a demizsont.
- Hozok a kamrából egy kis bort. Vacsorázott már?
- Köszönöm, igen.
- Nem baj,· egy kis harapnivaló jót tesz egy ilyen út után.
Fürge mozdulatokkal megteríti az asztalt. Kenyeret szel, jól kitagyott házi

kolbászt, szalonnát rak a tányérra.
- Lásson hozzá.
- Csak ha plébános úr is eszik.
Imát mormol, .keresztet vet a kenyérre.
- Az öregeket említi - töröl egyet a szajan. - Már hogyne szeretném

őket! Csak szokatlan nekik, hogy az ember a fiatalokat is pasztorálja. Pedig
Jézus nem azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, de csak
negyvenen felülieknek. Ö azt mondta, mindenkinek! Hát én mindenkinek igyek
szem hirdetni. Ez botrány?

- Nem, de a képviselő testületben...
- Mi történt a képviselő testületben? Úgy gondoltam, fel kell frissíteni

egy kicsit. Az elnöke most is Pista bácsi. Azon háborodtak föl az emberek --:
már az idősebbje -, hogy pénztárosnak egy fiatalembert javasoltam. Végzett
könyvelő, itt dolgozik a szövetkezetben. Ért hozzá, ez a szakmája. Miért nem
jó az? Mert huszonhat éves? Neki van odavaló díplomája, nem nekem! Nézzen
szét egy kicsit holnap. A választás óta csináltattuk meg a toronysisakot, felújí
tottuk a templom belső berendezését, s most törjük a fejünket, hogyan lehetne
a belső tér fűtését korszerűsíteni. Hát baj ez?

- A berendezés körül is volt valami nézeteltérés.
- Volt. De miért? A szövetkezeti iroda régi bútornit újakra cserélték, A

régieket meg lehetett vásárolni. Erre, a törvény lehetőséget ad. Bárki megveheti
őket. Mi megvettük. Ezek a székek kerültek be a templomba. Persze, hogy szebb
lenne, ha díszes, padokkal rendeztük volna be! De erre nem volt pénzünk.

- Azt mondják, várni kellett volna, míg lesz.
- Míért kellene mindig várni? Itt volt az alkalom, élni kellett vele. Am

a pénzt, amit padokra költöttünk volna, jobb helyre tesszük. Szeretném kibőví

teni a sekrestyét, új kályhát venni bele, hogy a hittanos gyerekek ne fázzanak.
- Sok gyerek jár hítolctatásra?
- Az iskolában nem. A templomi hitoktatás megkezdése után derült ki,

hogy két csoportot is indíthatunk. Külön járnak az elsőáldozók, külön az idő

sebbek. Jövőre szerétnék bérmálást rendezni nekik. A püspök atyának már
szóltam. A7Jt mondta, rendben van, jön.

- Ön -végzett pedagógiát?
- Nem.
- A káplánja?
- Fél éve kórházban van. Egyhamar nem jöhet vissza. A szíve rakoncátlan-

kodik.
- Kapott helyettest?
- Helyettest? Tudja, hogy ebben az egyházmegyében van olyan plébános,

aki még három másik filia teendőit látja el?
- Hogy oktatja a gyerekeket pedagógiai képzettség nélkül?
- Igyekszem.
- Van ilyesfajta továbbképzésük?
- Van. Csak nem mindig érek rá elmenni. A halál, azaz a temetések, meg

az élet, azaz a keresztelések, nagyobb 'Úr.
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- Mivel fogja meg agyerekeket?
- Nem kell azokat megfogni. Jönnek. A szüleik is eljönnek, ha ráérnek.

Kihirdettem, nagyon hálás vágyok, ha valaki' jó ;tanácsokat ad, segít, ötletet
eszel ki.

- És van ötlet?
- Hála legyen Istennek, van. Az egyik szülő költői tehetségű ember. Kis

karácsonyi játékot írt, azt megtanultuk és előadtuk. Tele volt a templom. Dísz
leteket festett másik két szülő. Az édesanyák varrták a jelmezeket. Harmadnapra
megfogott a párttí kár a Fő utcán. "Hallom, plébános úr, milyen sikeres elő

adást tartottak. No, várjon csak! Majd mí is megmutatjuk!" Nem mondom, olyan
szilveszteri gyerekműsort rendeztek a ku1túrházban, hogy csak úgy porzott. SZÓ
val, megindult a békés versengés. Baj ez? 'Ki nyer ebből? Az egész falu nyer.
Meg a gyerekek: nyernek.

- Van külön diákmise is?
- Szombat este. Tudja, falusi helyen vasárnap sokszor van. dologidő s

olyankor bizony a gyerekkézre is szükség van. Hát ezért tettem szombat estére.
Hű, ebből is nagy felfordulás lett! Hogy képzelern én, az Úr napja helyett
szombaton ünnepelék? Hát normális dolog ez? írtak még a püspöki atyának is.

- És?
- Amikor papi továbbképzés volt, megfogta a karomat. "Hát, fiam, hogy

is vagyunk azzal a szombat esti misé;vel?" Elmondtam neki. "Jól van, fiam,
imádkozom érted!" Em mondta.

- Mi történik azokkal, akik már kinőttek az iskolás korból? Hogyan tud
nekik. is adni valamit?

- Nézze, ez nagyon nehéz dolog. Ahhoz, hogy valami igazán újat tudjak
adni nekik, sokkal többet kellene tudnom. Ezek a mai gyerekek rendkívül sokat
tudnak a világról.

- Az iskolában szereznek ilyen sokrétű ismereteket?
- Ott is. Meg a. televízióban is. Van az a Kisfilmek a nagyvilágból sorozat

kedden. Szerdán míndíg hallom, hogy arról beszélnek. De járnak ám a fiatalok
színházba is. -A szövetkezet mínden hónapban egyszer bérel egy autóbuszt. és
színházba viszi az érdeklődőket. Többnyire a fíatalabbak mennek.

- Mégsem kívánhatjuk egy mai hitoktatótól, hogy újrabeüljön .az iskola
padba.

- Nem is ülnék! .Az én fejem már nem fog úgy, mint régen. De a papkép
zésben bizony fígyelní kellene arra, hogy alapvetően megváltozott a műveltség

szerkezete.
-Hogy ~i ~? .
- Az én időmben az volt a művelt ember - legalábbis azt tartották anaak

, aki köpte az Arpád-hází királyok névsorát. Ma is' fülembe cseng a latin
tanárom felháborodott kiáltása: "Nem tudod, hogy ez accusativus cum infinitivo?
Nem is lesz belőled ember soha!" Hol van ma az accusativus cum infinitivo?
És hol az Arpád-házi királyok névsora? De ha azt kérdezi egy fiatal gyerektől,

hogy hívták régen Sri-Lankát, rögtön- mondja, Ceylonnak..Még azt is tudja talán,
hogy választások voltak nemrégiben.

- Azt mondják, gyakorlatiasabb lett a műveltség,

- Ezt én nem tudom. Csak azt tudom, hogy más, mint régen. Milyen érdekes,
sokszor Iájlaljuk, hogy a mai fiatalok nem ismerik a filozófiát. Vagy hogy nem
úgy ismerik, mint mi ismertük. A múltkor nagyon elgondolkodtam ezen. Talán
a televízió egyik adásában mutatták a hangyák és a termeszek háborúját. Más
nap az egyik gyerek, ipari tanuló, am mondja: "Tudja, plébános 'Úr, azon gondol
kodom én. milyen csodálatos célszerűség - ezt a szót mondta! - uralkodik
a természetben mindenütt! Valahol csak megtervezte ezt valaki!" Ha én erre
azt mondom, Szent Tamás így mondia, Agoston úgy rnondja, emez ezt állítja,
amaz azt, akkor egy lépéssel sem vittem közelebb ezt a gyereket a vágyott
igazsághoz. A filozófia. szó azt jelenti, hogy a bölcsesség szeretete. Ezek a
fiatalok szeretik a bölcsességet. Ha mi ehelyett úgy bölcselkedünk, hogy a tudás
álarcában tetszelgünk, elidegenítjük őket, nem megnyerjük és segítjük. Én azt
mondtam a srácnak, kérje ki a könyvtárból Babits összes verseit, keresse meg az
Esti kérdést, és gondolkodjon el ő is azon, amin a költő gondolkodott, hogy
míért nő a fű, hogyha majd leszárad ?
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- trzése szerint ezeket a következtetéseket valamilyen mödon a papképzés
gyakorlatában is érvényesíteni kellene?

- A papképzés megszervezésére nálam sokkal alkalmasabbak és hivatot
tabbak vannak. Én csak elmondom., amit gondolok, tapasztálok. Más az is
kola és más az élet.

- De azt mondják, nem az Iskolának, hanem az életnek tanulunk.
- Hát, úgy kell megszervezní az iskolát, hogy az életre neveljen.
- Ön meg tudna szervezní ilyen - iskolát '?
- Nem. Meg se próbálnám. Nem vagyok úgynevezett okos ember. Csak prak-

tikus.
- Bocsásson meg, féíbehagytunk egy izgalmas kérdést. Meg tudja-e fogni

az iskolából már 'kinőtt fiatalok.at?
- Már mondtam., hogy ehhez többet kellene tudnom.
- Akkor?
- Leveleket írtam olyanoknak, akikről feltételeztem, hogy tudnának nekik

olyat adni, ami megfogja őket. Vannak ilyen emberek. Csak úgy futtában, ahogy
eszembe jutnak - és fölsorol néhány nevet. ~ Ha havonta egyet sikerül meg
nyernem közülük, már olyan valakit hívtarn ide, aki ad, mégpedig maradandót ad.

- Levelet ír nekik?
- Igen.
- És válaszolnak?
- Kivétel nélkül. Megírják őszintén, ha nem érnek rá, de mindig lehet

olyan időpontot találni, hogy ráérjenek.
- AJtalánosithatónak tartja ezt a gyakorlatot?
- Altalánosnak kellene lennie.
- Miért nem az?
- Talán mert nem merjük vagy nem akarjuk bevallani magunknak, hogy

rní sem tudunk míndent.
- Bocsásson meg, most látom., hogy nagyon elszaladt az idő. Nem zavarom?
- Miért zavarna? Sosem fekszem le éjfél előtt.

- Olvas?
- Nem nagyon. A szemern hamar elfárad. Meg bevallom őszintén, ezeket

a modern teológiai könyveket, ezeket az új irányzatokat nem mindig tudom
követni.

..-: Eszerint a hagyományos iskolák híve?
- Akkor nem lenne János pápa az eszményképem. Megmondom, ahogy van:

soha nem is vonzottak az elméleti ismeretek. Mintha üresen forogna az agyam,
ha ilyen könyvet kell olvasnom. Nekem mindent elmond az evangélium.

- De ezek a művek rendszerint még sokrétűbbé. hitelessebbé teszik az evan
géliumról való ismereteinket.

- Nem vitatom. De ha én azt olvasom: "Fiacskáim, szeressétek egymást!",
akkor erre rezonální : tudok. Ha ugyanennek elméleti kifejtését olvasom, hidegen
hagy. A hiba biztos az én készülékemben van.

- Hogyan készül akkor vasárnapi szentbeszédére?
- Három mísét mondok, Mindegyiken más beszédet mondok, A diákoknak

igyekszem olyan példákat választani, melyek az ő életükben is megtörtérínek, s
ezekből a kis történetekből jutunk el az. aznapi evangéliumhoz. A nagyrnísén
i.gyekszem összevonni az Olvasmány, a Lecke és az Evangélium közös tanulságát.
Ezek most úgy vannak összeválogatva. hogy egy kis elmélyedéssel e közös
tanítás könnyen megtalálható és kifejthető. Még egy misét mondok itt a szom
.széd bányatelep kápolnájában. Azok az emberek úgy ismerik az életet, mint
a tenyerüket. Mindennap szembenéznek a halállal, ők aztán tudják, mít jelent
az a szó: áldozat. Nekik az életről beszélek. Arról a hétköznapian egyszerű és
mégis gyönyörű életről, melyet Krisztus példája rajzolt elénk.

- Sokan [árnak misére?
:.- Körülbelül kétszázan férnek el a templomban. A diákmisén majdnem

ennyien vannak, szombat este. A vasárnapi nagymisén mostanában megfogyát
köztak. Rám haragszanak, s ezért Istent nem látogatják. A bányatelepen
rnlndig ugyanannyian vannak. Az kis kápolna, lassacskán kinövik. Ú r templom
kellene.

- ts lesz?
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- Lesz. Az egyházmegye is segít, a Mnyaig8.Zgaltóság is felajánlotta segít
ségét, az emberek meg tüstént mozdulnak, ha van miért

. - Az egyházi adót fizetik rendesen?
- Igen.
- A haragosok is?
- Azok .is.
- Kap· egyéb segítséget?
- Ha szükség van, kapok. Az emberek nagyon áldozatkészek- ha pontosan

tudják, míre kell áldozniok. De ezzel az áldozatkészséggel sosem szabad vissza-·
élni.· .

- Vállalt ösztöndíjast a katolikus iskolákban?
- Csak egyet. Többet nem mertem, mert sok kiadásunk van. De ha van

váratlan adomány, mindig juttatok belőle az iskoláknak. Ok még jobban rá
szorulnak,

Az óramutató vészesen közeledik li tizenkettes felé. A tányérból kifogyott
a kolbász, a szalonnából is szerény darab maradt. Tölt a demizsonból.

- Isten éltesse I
- A plébános urat is.
Iszunk. Savanyú bor, de tiszta.
- Igaz, hogy fenyegető leveleket kapott?
- Igaz. Még az ablakomat is betörték egy éjjel.
- Sejti ki volt?
- Tudom.
..:.. És?
- Másnap találkoztam vele aFő utcán. Odamentern hozzá. Kerülte a 1lekín

tetemet, ki akart térni. Megfogtam a karját, s azt mondtam: "Nálam az ajtót
nyitva találja, ha be akar jönni. Kár az ablakon próbálkoznia."

- Mit szólt? .
- Semmit. Akciót szervezett, hogy menjenek be a püspökségre, és kérjék

az eltávoIításomat.
- És bementek?
- Akkoriban'< volt az aratás. Az itteni emberek nem szívesen vállalkoznak

nagy útra dologidőben.

- Később?

- Később se mentek. De ennek az én emberemnek van egy aranyos kis
unokája. Az azt kérdezte tőle: "Nagypapa, maga míért törte be a pap, bácsi
ablakát?" Akkor még a barátai is nevettek rajta.

- Elég nehéz dolga lehet itt, plébános úr.
- Amikor Krisztus elküldte apostolait, nem mondta, hogy könnyű dolguk

lesz. Aki arra vállalkozik, hogy elmegy a szőlőbe, annak vállalnia kell a munka
nehezét is. Nekem jó itt, mert sokan szeretnek. Akik meg nem szeretnek, majd
megbékélnek. Az idő minden sebet betapaszt és minden eltérést eloszlat. Az egyik
öreget, aki talán a legjobban neheztelt rám, én láttam el a betegek szentségével.
Amikor beléptem a szobába, a fal felé fordult, nem akart szóbaállni velem.
Leültem mellé, és vártam. Egyszer csak megfordul, s azt mondia: "Mire vár,
meg akarja nézni, hogy patkolok el ?" "Nem, meg akarom szorítaní a kezét,
hogy ne legyen harag köztünk," Akkor a kezét nyújtotta. '

- Meghalt?
- Olyan egészséges mint a makk.
- És most már jóba vannak?
- Dehogy! Amikor felépült, üzent a lányával, hogy a kézfogás nem érvényes.

Az akkor volt. Tudja, az. itteni népek nagyon kemény emberek. Nehéz megnyerni.
de ha egyszer sikerűlt, akkor nehéz elveszíteni őket.

- Bízik abban, hogy megnyeri őket?
- Ha nem bíznék, magam kértem volna az áthelyezésemet.
- Volt már, akit megnyert magának?
- Nem is egy. Tudja, sokszor elgondolkodom Jézusnak azokon a szavain,

melyekkel arra figyelmeztet, hogy nem egységet hoz, hanem megosztottságot.
Itt sok családban megoszlanak most az emberek. Mást mondanak rólam a
fiatalok, mást mond az öregek egy része. De minden családnak vannak közös
ünnepei. Esküvők, keresztelők, évfordulók. Ezek a békekötés alkalmai.

- J ó a kapcsolata az állami vezetéssel ?
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- Természetesen. Nekik is más a meggyőződésük, nekem is. Tiszteletben
tartjuk egymásét. Igaz, ez nem zavarta a tanácselnök Fent, hogy elnyerje egy'
húszasomat ultin,

- Ilyen jóban vannak? ,
- Jóban vagyunk. Amikor megcsinálta a pirosultiját, azt mondta, no, most

végzünk a klerikális reakcióval! De komolyra fordítva a szót, az ideológiai harc
ban nincs tréfa. Nekik megvannak a maguk; Iehetőségeí, de nekem is megvan
nak a magaméí, Pasztorálhatok, és minden vasárnap beszédet mondok azoknak,
akik eljönnek a templomba. Hittant tanítok, beszélgetek a fiatalokkal. Gyakran
vitatkozunk is. Van, hogy én mondom: szünetet kérek, erre most nem tudok
felelni. Van, hogy ők gondolkoznak el. Én ezt nevezem párbeszédnek.

Az ablakhoz sétál, kitárja a táblákat.
- Nézze, elállt a hó.
Fehér takaró borult a földre, a fák roskadoznak terhük alatt. Az udvarban

mint egy szelJemalak bolyong a fehér kuvasz, Az ablaknyitás zajára bújt elő

óljából. ,
- No, itt az ideje, hogy éltegyük magunkat holnapra. Mikor megy vissza?
- A déli busszal.
- Menjen a háromórással. Meghívom ebédre.
- Köszönöm,
- Olyan .gulyást fózök, hogy a körmét is megnyalja ,utána. Meg legalább

megismerkedik néhány emberemmel.
Behajtja az ablakokat. Friss, harapnivaló hideg marad a szobában.
- Majd ide ágyazok. Itt fűtöttem. melegebb van. Én a másik szobában alszom.
Ezen kicsit elvítázunk, végül mégis én maradok az ő ágyában. Félálomban

még homályosan érzem,· hogy nagy gonddal eligazítja rajtam a vastag csergét,
nehogy fázzam az éjjel.

DOKUMENTUM
KELLŐ GYULA

ADALÉK FÁBRY ZOLT;<\N PORTRÉJÁHOZ

Fábry Zoltán születésének 80. évfordulója alkalmából érdemesnek látszik le
közölni Fábry Zoltán alábbi levelét, melyet halála előtt két évvel, 1968-ban
írt válaszképpen három szlovákiai magyar katolikus plébánosnak, akik őt egy közös
levélben felkeresték. Az ismert Fábry-kézírással írt levél így hangzik:

Főtisztelendő Urak, Stós, 968. V. 30.

Kedves Testvéreim,

már majd egy hónapja fekszik itt levelük, és én csak most próbálom meg
köszönni. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy beteg ember vagyok, és ezen
az éven a Kisebbségi cikk volt egyetlen munkám (ez is két hétig tartott, míg
megírhattam).

Köszönöm megtisztelő bízalmukat. Jól' esett. A humánum összekötő jellegé
nek cáfolhatatlan bizonyítéka. Nem vagyunk mi messze egymástól. "A vádlott
measzouü" is bizonyítja. ts ha elolvassák utolsó könyvemben, a "Valóságiroda
lom"-ban megjelent "Habemus papam" című írásomat, akkor igent fognak bó-
lintani... .

Szererettel köszöntöm mindnyájukat

Fábry Zoltán

Jó tudnunk, hogy Fábry Zoltánt, a híres stöszí remetét, a kisebbségi élet
programadját, a neves antífasíszta írót annak idején, 1897-ben evangélikusnak
keresztelték. Első írásaiban csupa nagybetúvel, programként szerepelnek a fo
galmak: Istenhit, Kereszt, Szeretet, Testvér.
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Duba Gyula az Irodalmi Szemle 1977 szeptemberi számában -<"így lett szo
cialista író Fábry Zoltán") azt írja róla, hogy kezdetben a vallásos jellegű hit
iránti vonzódással volt tele és "egy idealista hivő végkövetkeztetésére jut: Az
anyag prioritásának elismerése egyet jelent az akarat feladásával, az ateizmus
sal, az anarchiával". (I. h. 581. old.)

Később - sajnos [ogosan! - kiábrándul a keresztény kurzus· politikiusai
ból és közéleti embereiből. Ennek következtében távolodik a kereszténységtől

és az Istenhittől.

Fájó sebet okozott neki az a tény, hogy "Adalbert Hudák, a hitlerista stószí
evangélikus lelkész a szlovák evangélikusok lapjában 1939-ben arra. biztatta
astósziakat, hogy - miként ezt Fábry maga írja - "pakolják szekerekre a
könyvtárarnat és a stószi Mária-hegyen, a katolikus kápolna előtt égessék el"
(Gál Sándor: Stósz, 1977, - Látóhatár, 1977 október, 45. old.). - A stósziak
megvédték Fábry Zoltánt, a máglya nem lobbant fel, noha a helye már ki
volt jelölve. s éppen egy katolikus kápolna előtt.

Ani mindezek ellenére sem történt meg az Fábry Zoltán lelkében, amit puba
Gyula ír cikkében (i. h. 584. o.), hogy tudniillik teljesen eltávolodett volna Isten
től, szeretettől, békességtől. A feruti Ievél egészen másról beszél!

Figyeljük meg
az imádkozót, Akit imádságos élete "bezománcoz". Kiül rá, kirakódik rá
egy finom réteg s bevonja; a nyugalomnak, a rejtettségnek. az elmosódó
személyiségnek, s a lélek fiatalságának a keveréke ez vagy inkább a
bőr színe, hamva, jellege; elválaszthatatlan testi-lelki jelenség.

Nem a jól tápláltak ránctalan nyugalma az övé. Nem a jó kondíció
biológiai következménye, 'hanem az egyensúlyba hozott s abban tartott
küzdelem nyugalma. Erezzük az ilyen nyugalmon, hogyamélyében erők

dolgoznak, sőt, most dolgoznak igazán, látva-láthatatlanul, és a küzdelem
nyoma ott· van az arcvonásokon, a csontozatban, az alapba vésve. A meg
vívott küzdelerné, mely mégis bármikor föllángolhat. Mint a fegyvert
nyugtató ellenfelek földsávja, olyan némely imádkozó arca, amit egy haj
nalon vastag hó borít be; ki számított srre? Az a hó többé el nem olvad;
az a békesség. A nyugalom az imádkozó ős-békéje.

S a rejtettség erről a magasból jött hóról fénylik, annak a mélynek
visszhangja a bőrön. 0, nevethet, akár hangoskodhat is; lehetnek
bőbeszédű órái is, rejtettségét többé nem vetközheti le; belül él. Mint va
lami szervesült csönd a bőrén, finom sápadtság, amely a, hallgatni. mindig
kész ember engedelmességére mutat. A tekintetében derűs kitartás, vára
kozás és bizalom van együtt, ha alatta fürgén mozog is a száj; valami
ügyes sietség azt jelzi a mozgásában, hogy az imádkozó tulajdonképpen rej
tettségből -rejtettségbe tart.

Személyisége elmosódlk.j de az egysége létrejön. Ahogy az izzításban
kiölvad a fémből egy csomó színes és fölös részecske, puha parány, minden,
ami nem fém s. így megmarad, sőt, a mélyből fölmerül az egész ember sa
játos alaprajza, eredetisége, lesimítva, eldolgozva, a lényege szerint kidom
borodva, összhangban a személytelenítő isteni szándékkal, mely az ember
egységét akarja. Mert az ember nem önmaga gigantikus fantomjára törek
szik, hanem Istenre akar hasonlítani. Mintha tejüveg mögött látnánk egy
senkiével össze nem téveszthető arcot, amely ahogy veszít a szernélyességé
ből, lassan úgy kezd emlékeztetni Istenre.

S a lélek fiatalsága talán az, ami e tulajdonságokat mintegy emberi
-vallási magatartásban összegezi. így tartozik egybe a nyugalom, a békes-
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ségből kiáradó derű, a rejtettségben megsejtett erő, az emberi tűz és az
isteni áhítat. Ezek a jellemzők összepárosíthatók; hasonlók is egymáshoz és
ellentétesek is egymással. Mert a derű az áhítat testvére, a tűz az erőé, a
küzdelem amozgásé. Ugyanakkor az áhítat az erő ellentétének látszik, a
tűz a deru ellentétének, a mozgás a nyugaloménak. Mégis áthatják egymást,
illeszkedő és megtermékenyítő egységbe rendeződnek, kirajzolva a lélek időt-

len, mert Istennél élő arculatát. ,
Az imádság szelíddé tesz. A szelídség a tulajdonságok végső egysége,

amint a szineké a fehér szín. Aki szelíd, annak befelé van tágas kiterje
dése; kifelé halni látszik. S ahogy halódik, emberi titka is egyre mélyebb
re húzódik s kifelé egyre fénylőbb.

1t=l1 <o> NI US IMI ~R ~lr

VARGA IMRE

,A CANONICA VISITATIO
ÉRTELM~ZŐSZÓTÁRA (I.)

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek kutatóinak lényegében három feladattal
kell megbirkózniok: 1) a kézzel írt latin nyelvű szöveget el kell olvasni, 2) le
kell fordítani, 3) helyesen kell értelmezni.

E három követelménynek tudományos sZinvonalon csak az tud megfelelni,
aki kítünően ismeri a latin nyelvet, amelyről fordít és a magyar nyelvet, amelyre
fordít. És mível a jegyzőkönyvek mindegyíke egy-egy tenyérnyi valamikori élet,
a fordítónak a szöveget egybe kell vetnie a korabeli vallási,társadalmi, gazda-
sági és politikai viszonyokkal. .

A jelen tanulmány azt a gyakorlati célt szeretné szolgální, hogy a latin
nyelvben kevésbé járatos honísmeretí kutatóknak segítségére legyen. A győri

püspöki levéltárban található egyházlátogatási jegyzőkönyvek beosztását, szókin
csét veszem alapul.. .

I. BEVEZETÉS. Ez jelzi a vizitácíót elrendelő egyházi, vagy egyházi és
világi méltóságok neveit, a vizítátor személyét, a vizitáció időpontját, helyét.
Szemléltetés céljából a Győri Székesegyházi Főesperesség 1698-i egyházlátoga
tási jegyzőkönyveinek idevonatkozó részét veszem.

"Visitatio peracta penes benigníssimum mandatum sacrae Caesareae Regi
aeque Mattis Dní Dní nostri Clementíssímí Leopoldi I-mi Romanorum Impera
toris et Regriorum Germaniae, Hungariae, Bohemiae et Regis, Arehíducis Austriae
et. iussu et auctorítate Serenissimi ac Reverendissimi Princípis, ac Dni Dni Chris
tiani Augusti Saxoníae et ducís et Episcopi Jaurinensis, Comitatusque ejusdern
Supremi ac perpetuí Comítís ordínarii et Dní Dni nostri gratíosíssírní per me
Joannem Lacza venerabilis Capituli Cathedralis Ecclesiae Jaurinensis Archídi
aconum et Canonicum loci eíusdem dígesta hoc ordine quo sequitur- Anno Dní
1698," (Nem szó szerinti idézet!)

Fordítása: Egyházlátogatás, amelyet I. Lipót német-római császár, Magyar
ország és Csehország királya, Ausztria főhercege, szent császári és királyi fel
séges urunk parancsából és főtisztelendő Keresztély Agoston szász herceg, győri
püspök őfenségének, ugyanezen vármegye örökös főispánjának, legkegyesebb
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urunk és ordínáríusunk megbízásából a követkéió sorrend"szerint elvégeztem én.
Lacza JánOIS győri székesegyházi kanonok és főesperes az Úrnak 1698. esztendejé
ben.

Sacra Caesarea Regiaque Maiestas" Szent. császári és királyi felség. Bir
tokos esetben és rövidítve így szokott előfordulni: Sae Cae Raeque- Mattis.
Maiestas, is (f) -:- felség. Imperator, is (m) = császár. Rex, regis (m) = király.
Dux, ducis (m) = herceg. Archidux, archiducis (m) = főherceg. A középkorban
rendkívül fontosnak tartották a címek és rangok pontos jelzését;. Serenissimus, a.
= fönséges. Excellentissimus == nagyméltóságú, kegyelmes. Celsissimus = főma
gasságú. Illustrissimus = méltóságos, Perillustris ac generoeus -, nemzetes és
vitézlő. Generosus = nemes. Inclitus = tekintetés. Spectabílís = tekintetes, t&-.
kintélyes. Claríssímus = 'tudós, nagy hírű. Rövidítése: Cl. A középkorban általá·
ban azoknak járt, akik külföldi egyetemen teológiai doktori fokozatot szereztek,

Reverendus Dominus = Tisztelendő Úr. Rövidítése: R. D.
Reverendíssímus Domínus = Főtisztelendő Úr. Rövidítése: Rmus D.
Adrriodum Reverendus Dominus: Nagyontísztelendő Úr. Altalában espere-

seknek jár ki. Rövidítése: A. R. D.
Canonicus Ecclesiae Cathedralis = székesegyházi kanonok.
Archldíaconus, i (m) = főesperes.
Supremus comes = főispán. Supremus ac perpetuus comes = örökös főis

pán. Comitatus, us (m) = vármegye, A vánnegye nevétől elmaradhatatlan a
tekintetes jelző. A legtöbb kéziratban a nagy I (Inclitus) és a Comitatus (Cottus)
rövídítve, egybeírva "Hottu"-nak olvasható (pl. "In HottuSoproniensi" = Te
kintetes Sopron megyében) Jaurinum = Győr.

II. A HELYSEG MEGNEVEZESE, JELLEGE, FÖLDRAJZI HELYZETE, A
LATOGATAS IDOPONTJA. A helység neve mellett a következő szavakkal ta
lálkozhatunk: Pagus, i (m) = falni, Pagellus = falucska. Possessio, nis (f) = bir
tok. Praedíurn, i (n) = puszta, telek. Vil[a, ae (f) = major. Oppidum, i (n)
= vásártartási joggal rendelkező község, mezőváros. Pagus praedialistarum =
egyházi nemesek faluja (pl. Dór 1696-ban). Pagus libertinorum = szabadosok
faluja (pl. Rábatamási 1696-ban). Civitas, tís (f) = város. Pagus nobilium, vagy
pagus curíalístarum = nemesek, kurialisták faluja.

Ezek közül néhány fogalmat részletesebben szeretnék. megvilágítaní.

1. Praedialista: egyházi nemes, szabados, hadköteles jobbágy, aki a kapott
kiváltságok fejében a püspök bandériumában katonáskodott, harcolt. Jogképesség
tekintetében nagy különbség volt az országos-nemes és az egyházi nemes között.
Az egyházi nemes: a) politikai jogokat nem gyakorolhatott, tehát nem vehetett
részt a törvényhozásban, a vánnegyénél nem viselhetett tiszti hivatalt, országos
méltóságra nem emelkedhetett. b) Nem szerezhetett nemesi birtokot. c) Jobbá
gyai nem lehettek és földesúri joghatóságot nem gyakorolhatott. d) A püspöktől

kapott birtokkal nem rendelkezhetett, azt fiágon örökösödő. joggal bírta. e) A
püspöktől függött, az országos nemes csak a királynak volt alávetve. f) Nemesi
címere és előneve nem lehetett. (Bővebben: Az egyházi nemesek -és birtokok.
Magyar Sion 1886. 937/38. old. Pannonhalmi Főapátság története, II. kötet, 204, old.)

2. Pagus nobilium, pagus cuTiaHstarum: nemesek faluja. Sokan tévesen azt
hiszik, hogy ezekben a falvakban mindenki nemes .volt. Pedig sokkal közelebb
kerülünk a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy a nemesi falvakban mindenki _.
szegény vols, Az 1597. évi adólajstrom szerint Sopron megyében 38 kuriális,
azaz nemesi község volt. Ezek kialakulásának okait, előzményeit két szerző ismer
teti részletesen. 1.) Horváth László: Ösi sopronrnegyeí nemzetségek, Sopron, 1940.
71-81. old. 2.) Dr. Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében.
Akadémiai Kiadó, 1976. 205-207. old.

Adót az államnak csak a föld (telek) után és csak a jobbágy fizetett. A
földesúr .cselédjeínek adómentességét Zsigmond király 1411. évi dekrétuma
mondta ki. A XV-XVI. században egyes falvakban a nemesi tulajdon már
annyira elaprözódott, hogy a nemest (a tulajdonost) és a dolgozót (a [obbágyot)
együttesen nem tudta eltartani. A kisbirtokos nemesek ezért, hogy a jobbágyaik
által az államnak fizetett adót a saját jövedelmük növelésére használhassák,
jobbágyaikat elbocsátották, illetőleg cselédnek, zsellérnek fokozták le. tgy a
birtokot saját kezelésükben levő, adómentes nemesi földnek nyilvánították. Az
állam ezt a ránézve káros eljárást nem tudta megakadályozni, mert a -nemes
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szabadon rendelkezhetett jobbágyával, másrészt a teleknemesítésbe az állam
pénztárt képviselő Kamaráknak nem volt beleszólásuk. Ezt a vármegye intézte,
és itt atyafiságos alapon rendszerint indokoltnak; látták a jobbágy elbocsátását.
Ezeket a jobbágytalan nemeseket szokták "curialista" néven emlegetni. Az 1608.
évi XIY. tc. rendelkezései tették hátrányossá a [obbágyelbocsátást, és így a te
leknemesítéssel szerzett adócsalás elveszítette értelmét.

3. Oppidum. E rang megszerzésében a lakosság számának nem volt jelentő

sége. Nem csupán a vásártartási jog volt rájuk nézve [ellemző, hanem az is,
hogy átmenetel; képeztek a teljesen földesurától függő falu és az önkormányzattal
rendelkező város (eívítas) között, A mezővárosok jogi és gazdasági helyzetében
három nagy korszakot különböztethetünk meg. 1) A XIV-XV. században bon
takozott ki fejlődésük. A vásárjog miatt iparosok települtek! be, nagyobb lett a
község anyagi ereje és így a jobbágyfalvakénál előnyösebb úrbéri szolgáltatásí
kötelezettséget tudtak kiharcolni. A környékünkön például Csepreg és Szil már
Sopronnak is komoly vetélytársai voltak. 2) A XVI. században a török hadjáratok
a legtöbb mezővárost elpusztították. De a XVII. században már a török hódoltság
területéről a nyugatra irányuló kereskedelemben a legtöbben újra meggazdagodtak.
Jogaikat igyekeztek kiváltságlevelekkel kíszélesítení. Megjegyzendő, hogy kivált
ságlevéllel (várn-, harmíncad-rnentesség) más községele is rendelkezhettek, például
Keresztény, a mai Egyházasfalu IV., mégsem számítottak mezővárosnak, mert
nem volt vásártartási joguk. 3) A Mária Terézia-féle 1767. évi úrbéri rendelet
után a földesurak az oppídumok minden kiváltságát igyeke:zJtek felszámolni. Ha
akad is olyan falu, amelynek földesura az "oppidum" rangot ebben a korban
szerezte meg (pl. Nagycenk), ezt csak azért tette, hogy a helypénzzel, a ven
déglő nagyobb forgalmával a saját jövedelmét növelje. (Bővebben: dr. Horváth Z.
ím., valamint Bácskai Vera: Magyar mezővárosok a XV. században. Bp. 1965.)

4. Paaue libertinorwm: szabadosok faluja. Libertinus = szabad, szabados.
A szó értelme helyenként és időnként nem ugyanaz volt. Általános szabály
ként talán ez a meghatározás fogadható el: "libel"tini, seu ab omnibus laboribus
exemptí". Szabadosok tehát az olyan emberek, akik valamilyen címen men
tességet élveznek a jobbágyszolgáltatások alól. A rábatamásíak 1696-ban katonai
kötelezettségeik miatt voltak mentesítve a jobbágyterhek alól. Szilban 1639-ben
Kovács János 100 juhát a földesúrnak adta, ezért 21 évi Iíbertínusságot kapott.
De arra is van példa, hogy a földesúr vílágtalannak, testileg fogyatékosnak adott
Iíbertínusságot, Protestáns vizitációkban a lelkészeket is elég gyakran nevezik
libertinusnak (l. Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus
kései századaiban. 1556-1767. Akadémiai Kiadó, 1969. 431. old.).

III. A VIZITACIÚ IDŰPONTJA. Az egyházlátogatást végző főesperesek rnin
denkor az egyházmegye legműveltebb papjai közül kerültek ki. Elegáns köny
nyedséggel fejezik ki magukat latinul, néha szinte fitogtatják a klasszikusok
tanulmányozása közben szerzett tudásukat. Ez a szokásuk leginkább a vizitáció
időpontjának jelzésében nyilvánul meg.

A rómaiak a hónap napjait három határnaptól kiindulva, visszafelé számí
tották. E három határnap: 1) Kalendae, mínden hónap elseje. 2) Nonae: március,
május, július, .október 7-ik, a többi hónap 5-ik napja. 3) Idus: március, május,
július. október 15-ik, a többi hónap 13-ik napja. A számításnál számbavették
a határnapot és azt a napot, amelyhez visszafelé számítottak. A határnapot meg
előző napot pridie-vel jelölték. (Pl. január 5 = Nonís Januariis. Január 4 =
Pridie Nonas Januarias. Január 3 = ante diem tertium Nonas Januarias. Másik
példa: április 1 = Kalendis Aprilibus. Március si = Pridie Kalendas Apriles.
Március 30 = ante diem tertium Kalendas Apriles. Rövidítve: a. d. III. Kal. Apr.)

IV. A HELYSÉG FÖLDRAJZI HELYZETE. Filiális községeknél az anya
egyháztól való távolságot így szokták megadni: A matre distat una hora (media
hora, uno quadrante horae, tribus horae quadrantibus) = Az anyaegyháétól egy
órányi (félórai, negyedórai, háromnegyed órai) távolságban van. Districtus, us (m)
= járás, egyúttal esperesi kerület. Dioecesis,ls (f) = egyházmegye.

Előfordul, hogy a helységnek ismertebb várostól való távolságát is megadják.
Milliarium, ii (n) = .római mérföld, kb. 1,5 km. 5000 passuum = 1 földrajzi
mérföld, kb. 7,5 km. Egy magyar rhérföld = 8, 354 km. (Bővebben: Györkössy

.i. m. 616. old.)
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V. A TEMPLOM LEíRASA. Idézem a mezőörsi templom 1698. évi, az egy
házasfaluí templom 1807. és 1875. évi leírását. E három együtt nagyjából tartal
mazza azokat a latin szakkifejezéseket, amelyekkel a kutató e tárggyal kapcso
latban találkozik.

"Oppidum Örss, Hoc oppidum Örss vocatum est possessio Illustrae (Illustris
simae) Comítíssae Catharinae Thököly. In quo visitavi Ecclam (Ecclesiam) ejusdem
loci in medio oppídí situatam quadrungalíter aedificatam sat pulchre intus forisque
ornatam et dea1batam. In qua habent in medio ad plagarn septemtrionalem
cathedram lapídeam, mensam ovális figurae lapídeam, supra quam mappam
chanabaceam et supra cathedram communem turcum tapetem. Ante hane
eandem cathedram candeUabrum futile aereurn duodecim radios habens pro
12 candellis. Item in circuitu mensae ejusdem cancelles Iígneos diversis coloribus de
coloratos ad ritum ipsorum pro dístríbutíono Coenae dominicae accomodatos."

Fordítása: Ez az Örsnek nevezett mezőváros Thököly Katalin őméltósága

nak birtoka. Meglátogattam itt a község központjában négyszögletesen épített,
kívül-belül szépen felszereit és fehérre meszeLt templomot. Ennek közepén, északi
irányban van a kőből készült szószék, az ovális alakú kőből készült asztal, rajta
vászonterítő. a szószéken pedig közönséges török szőnyeg, A szószék előtt 12
ágú, 12 gyertya részére alkalmas rézből készült és a mennyezetről lelógó gyer
tyatartó van. Az asztal körül ki.ilönböző színekkel díszített farácsozat van, ahol
az ő ritusuk szerint az Úrvacsorát szokták. kiosztani.

Ecclesia, ae (f). = templom. Nemcsak a falu közepén (in medio pagí) lehet,
hanem ellenkezőleg: in fine pagí, vagyis a község szélén. igen sokszor "in col
liculo", vagyis dombocskán. Aedifico, are = építeni. Omo, are = díszíteni. fel
szerelní. Dealbo, are = bemeszelní. Plaga, ae (f) = égtáj. Septemtrionalis, e =
északi. Cathedra, ae (f) = szószék, Lapideus (3) = kőből való. Candelabrum, i
(n) = gyertyatartó. Candela, ae (f) = gyertya. Cancelli, orum = rács, kerítés,
korlát. Mappa, ae (f) = terítő, Channabum, i (n) = kender. 'I'apes, etis (m), vagy
tapetum, i (n) = szőnyeg.

.Továbbra is Mezőörs 1698. "Haec Ecclesia solum tabulatís asseribusque diversis
flcríbusque coloratís ornata et per totum in círcuítu a parte occidentali et
meridionali choro Iígneo constructa... inferius padimento lateritio strata, sedi
busque ex pineis assertbus repleta... Forínsecus muro lateritio recenter tantum
intra huíus anní ambitum est círcumdata, supra fores eíusdem vel portam turrím
Iapidearn totam duplíci fornice tectam satis amplam et fortem, in qua habentur
du ae campanae sine ulla benedictione, maior centenariorum duorum et medii,
mínor fors centenarium serníalterum habens,"

FO'I'dítása: Ennek a templomnak egyedüli ékessége a különböző színű virá
gokkal befestett deszkamennyezet, valamint az egész déli és nyugati oldalon
levő fából készült kórus. Padlózata téglábol készült, fenyőfa deszkákból készült
székekkel. vagy inkább padokkal van tele. Kívülről tégla és kőből készült
fallal kerítették körül mostanában, ebben az esztendőben. A bejárat fölött két
szeresen boltozott, elég tágas és erős kőt.orony van. Itt van a két harang: az

. egyik kettő és fél mázsás, a kisebbik talán fél mázsa. Szentelésben nem re
szesűltek.

Chorus, i (m) = kórus, karzat. Tabulatum, i (n) = deszkázat, mennyezet,
Asser, is (m) = léc, rúd, deszka. Pineus = fenyőfából készült. Padimentum, i
(n) = padlózat. Latericius (3) = téglából való. Flos, ris (m) = virág. Sterno,
straví, stratus = leteríteni. Sedes, is (f) = szék, ülőhely. Foris, is (f) = bejárat.
A templom lehet "per totum tabulatum", azaz padlásszarűen deszkázott meny
nyezettel, vagy pedig "per totum fornice constructa", azaz mindenütt bolthajtá
sos. Fornix, icis, .(m) = bolthajtás. Campana, ae (f) harang. Campana ago
nisantium = lélekharang.

Centenaríus = 100 fonttal, vagyis százszor 0,56 kg. A fenti harang súlya
tehát 140 kg, nem 250 kg! Megjegyzem, hogy volt 120 fontból álló mázsa is
használatban.

A torony = turris, is (f). ~endszerint egybe van építve a templommal.
A torony lehetett bádogflemez) fedéssel: Turris lamina tecta. Vagy zsindely

lye1: scandulis tecta. Leginkább fazsindellyel: scandulis Iigneis.
Részlet az egyháza.sjalui templom 1807. évi leírásából. ";,Totum corpus Ecc

lesiae cum turri et Sanetuario protensum est in longum 9 1/2 orgiás, navis. cum
Sanetuario in altum 3 .orgiarum est et 6 pollicum, in latitudine computet 3
orgiás l pedem et 9 pollices. Sacristi.a vero in longítudíne computet 3 orgias,
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in altitudine vero l 1/2 orgíam, in latitudine aeque l 1/2 orgiam, fornita." (A
templom épülete a toronnyal és a szentéllyel együtt 9 1/2 öl hosszú, a hajó és
a szentély 3 öl és 6 hüvelyk magas, szélessége pedig 3 öl, 1 láb és 9 hüvelyk.)

Ezeknek a' régi mértékegységeknek az, átszámításában nagyon" óvatosnak keU
lenni. Ezért csak tájékoztatásul közlöm, hogy Sopron vidékén a bécsi és po
zsonyi öl volt használatban és ez 1.896 métert jelentett. 1 láb ennek 1/6-a,
vagyis nagyjából 31 cm. Egy hüvelyk pedig a lábnak l/lO-e, vagyis 3 cm..
Ugyanazon mértékegységen jóformán minden nagyobb városban, országrészben
mást értettek. Ha valaki ezt nem veszi figyelembe, akkor a számítgatásainál
könnyen előfordulhat, hogy kétszer kettő öt, vagy három lesz.

"Tam Ecclesia, quam Sacristia quod ex unica tantum parte fenestras habeant,
libero aeris meatu carent, ídcirco . satis .humídae, quare praesertim ornatus
Ecclesiae in sacristia armariolo indusi, saepe per dies alíquot exponendí,
sicque conservandi sunt." (A templomnak és _a sekrestyének csak egyik részén
vannak ablakok. Igy a falak" a szabad levegőmozgás hiányában eléggé vizesek,
nyirkosak. Ezért a' sekrestyeí szekrénykékben levő templomi ornátusokat, ruhákat
gyakran egész, napra ki kell rakni. Csak igy lehet őket megőrizni a pusztulástól.)

Humidus (3) = vizes, nyirkos. Fenestra, ae (f) = ablak. Armaríolum, ii (n)
= szekrényke. Omatus, us (m) = felszerelés. Expono, ere, posui, positus = ki
rakni.

A legrégibb román vagy gót stílusú falusi templomok is rendszerint "kelet
nek", azaz kelet-nyugati irányban fekszenek. Az északi falat nem törte meg
ablak, ez volt a festményeknek helye. Ablakok a déli. falon voltak. Az egy
házasfalui templom sekrestyéje és oratörianna ma is ezt a megoldást mutatja,

EgyházasfoJw, 1875. "Praesentes aedes sacras e diruti praeposíturae quondara
hic florentis aedificii Iapidíbus extructas esse communis opínio asserere amat,
ast perantíquas esse et ante tempora reforrnationis abs dubio extítísse íllas,
colligere licet e visitatione canonica de anno 1735-0, quae Ecclesiarn Egyházas
falvaensem postquam prae manibus haeretícorurn extítísset, opera dominorum
terrestrium recuperatam fuisse asserit..."

Erről a szent templomról a közvélemény azt állítja, hogy azt az egykor
itt virágzó prépostság lerombolt 'épületének köveiből építették. Hogy ez (a temp
lom) nagyon régi és már a reformáció előtt is létezett, az kitetszik az 1735. évi
kanonika vizítációból is. Ez ugyanis azt mondja az egyházasfalui templomról.
hogy míután az a heretil..usok kezében volt, a földesurak fáradozásával tudták
ismét visszaszerezni.

Aedes, is (f) = templom. Florens, entis :- virágzó, hatalmas. Praepositura,
ae (f) = prépostság. Opínío, onis, (f) = vélemény. Dirumpo, ere = lerombolni.
Dominus terrestrís = földesúr. Dominus, i (m) = 'Úr.

A templom építésének idejére vonatkozóan még a következő kifejezések
kel találkozhatunk. Anno ab hinc circiter... erecta = ezelőtt ... évvel emelték.
A qua et quando aedifícata nescitur: nem lehet tudni, hogy 'ki és mikor épít
tette. Annus erectionis fugit hominum memoriam: az építés évére már senki
sem emlékszik.

A templom állaga, állapota (Fabrica Ecclesiae). Est in statu bono (misero,
ruinoso) = Jó, (szánalmas, romos) állapotban van. 'Török. idők után sokszor
olvashatjuk: Per hostes erat combustum = az ellenség felégette. In cineres re
dacta fuerit = földig rombolták. A pázmándi templomról 1748-ban tréfálkozva
írja a főesperes: "Fabrica eius tam in exitioso statu est, ut nemo sine elicita
príus contrítíone eam tute íngredí possít". Vagyis annyira rozzant állapotban
van, hogy a bánat- előzetes felindítása nélkül nem lehet nyugodtan belépni.

Igen sok középkorí templomunk sorsa végződött úgy, ahogyan azt az 16g8-as
győri székesegyházi főesperesség vízitácíója írja a csécsényi templomról. ,.Eccle
sia totadesolata... Etiam hoc anno- murus lateralis ex una parte corruit,
reliqui etiam dietim collabent... Nobiles mollam suam exustam »redificare«
volerrtes partem unam Ecclae collapsam asportantes pro fundamentis molae
posuerunt. .." A templom egészen romos. Az egyik téglafal ebben az évben
omlott össze, a további részek is napról napra düledeznek. Nemes urak leégett
malrnuk felépítésekor "a templom egyik leomlott részének anyagát rakatták a
fundamentumba.

Corruo, ere = leomiani. Asporo, are = elhordani, szállítani. Dietim = nap
ról napra. Mola, ae (f) = malom. Exuri, ussi, ustus = elégetní, Aedifico, art!
= építeni. Reaedifico, are = újra felépíteni.
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NAPLÓ

A JO REGENY TITKA

,,Motoros gyorsfutár érkezik a ,postá
.,.al. benne az én leszerelési páran
esommal." - Ezzel a már-már szenvte
len mondattal kezdődik Kardos G.
György új regénye.* Hol vannak már
az epikus, elbeszélő próza hagyomá
nyos fogásai : a hely és a környezet
gondos rajza, a jellemek árnyalt, mín
den fontos részletre kiterjedő bemuta
tása? Az élet nem tűrí a sémákat, s
fl regényírónak, ha követni akarja az
alakuló és mozgó valóságot, alkalmaz
kodnia kell parancsához, sugallatához.
A mctoros gyorsfutár meghozza Uri
leszerelési' parancsát, s furcsa módon,
épp egy életszakasz végpontján kezdő-

dik minden. Tér és .idő koordinátái
szeszélyesen kanyarognak. néhol egy
másba futnak, mintha az Einstein utáni
fizika világában a regényírónak is meg
kellene teremtenie a maga új világ
képét, s az "eltűnt idő nyomában" ha
ladva a tér egyensúlyát is vissza kel-
Jene áIlítani. .

A történet vége a trilógia vége. Az
Avraham Bogatir hét napja, majd a
Hova tűntek a katonák? jóval sűrűbb

idejű, de lassuló cselekményű egyetlen
napja után ez a regény is egy nap
történetébe zsúfolva mondja el Uri és a
zsidó állam megalapításának történetét.

Ami az első felvonásban. kicsit a
margóra szorult, illetve egy racionális.
"józan paraszti elme" tudatának és gon
dolkodásának fénytörésében jelent meg,
il aminek már-már anekdotikus hordalé
kát követhettük a középső részben, az
most egyszeriben kibomlik, az esemé
nyek fő sodrába kerül. Avraham Boga
tir kicsit- szkeptíkusan, kívülről nézte
mindazt, . amiben aztán Uri - aki Bo
gatírnak egyenesági leszármazottja -

. részt vesz. Avraham Bogátírnak igaza
volt abban, hogy tengernyi vér és szen
vedés vár a· népre, mig Izrael önálló
állammá válik. A történet vége lezárja
az állammá alakulásnak ezt a részét.
De nem zárja le a vér és a szenvedés
folyamát. Nyilvánvaló, hogy az itt élő

emberekre még további szenvedések és
megpróbáltatások várnak, függetlenül at
tól, hogy ki milyen pártállású, hol kö
telezi el magát.

Uri makacs következetességgel keresi
az emberség esélyét. De ebben a fel-

fordult, alaktaíanul gomolygó világban,
amelynek még körvonalai sem sejlenek
fel, nehezen találja meg fogódzó pont
jait. Látszólag az általa vagy éppen
Avraham Bogattr által képviselt esz
ményeknek nincs is értelmük. Sokkal
hatásosabbnak és meggyőzőbbnek vél-:
hetnénk az első pillanatban az anarchiz
mus esélyeit, még akkor is, ha képvise
lői szinte teljesen kivetkőztek emberi
mivoltukból, és értelmetlenül öldöklik
a lakóhelyükról elűzött palesztínokat,
De az anarchiz.musnem tud perspektí
vát felmutatni. Nincs jövője. Csak je
lene, amelynek egyetlen értelme a pusz
tulás és pusztítás. Mindenkit el kell
pusztítani, aki jól érzi magát ezen a
rothadt világon - vágja oda' Ilán, a
szorgalrnas, a mindig "jó tanuló" zsidó
fiú Urinak. De Uri nem tud mít kez
deni ezzel a bölcsességgel. Mint ahogy
nem tud mit kezdeni Jakovéval sem,
aki teljesen ész és értelem nélkül puf
fantja le a fellahot, akit társai hátra
csavart kézzel lökdösnek fölfelé a hegy
oldalon.

Ebben az alakuló. forrongó, komor
fellegekkel terhes világban kis ügyes
kedők sora keresi a helyét. Jelszavuk:
mindegy hogyan, csak élni kell! A mocs
kos, járványveszélyes táborokban, éhín
séggel és pusztulással küzdve már a
holnap esélyeit latolgatják. Jóvátehetet
lenül elveszítették múltjukat, Szülőföld

jük. hazájuk emlékké fakult. beszűkült

tudatukban. Csak egy a fontos: életben
maradni! Túlélni ezt az egész szörnyű
séget, Míndegy, hogyan. Kivel. Miért.
Csak élni, élni. élni!

Uri nem érti őket sem. A volt magya
rokat, törököket. spanyolokat, szerbeket,
akik most hazátlanul, egy szörnyű ál
dozatok árán épülő új haza igézetében
élnek napról napra. Valószínűleg va
lamennyien magukénak vallották uzvan
azt a gondolatot, amit regénye mottó iá
uj választott Kardos G. György: "Kita
poaattuk az ézboltot, s láttuk. hoav
őrökkel és villogó lánzokkal van teli.
Egy zugba húzódtunk előlük és hallgat
tunk" (Korán 72. szurát). Meg is pró
bálnak elhúzódni a zugba, arnelvnek
kibírhatatlan faggyúszaga van, s lámpa
helvett pislogó gyertya fénye vílágítja
mea, De nekik semmi kilátásuk 'lines.
Mire kimerészkednének majd, addigra
a fegyveresek és a bátrabbak magukhoz

.. Kardos G. György: A történet vége (Mag vet4, 197'7)

205



ragadják a hatalmat, és ők irányítják
a beke korszakát. Béke és fegyver?
Igen, ez A történet vége egyik legége
tőbb kérdése: vajon lehet-e békét, meg
nyugvást teremteni fegyverekkel? Va
·jon le lehet-e zárni egy állam megala
pításának vagy újraalapításának véres
történetét a fegyverek szavával és az
erosebb - a pillanatnyilag erősebb 
diktátumával? A regény e súlyos kér-r'
désekre - melyek a civilizáció újabb
történetének is vissza-visszatérő gondo
lataí - közvetve válaszol. Bizonyosak
lehetünk benne, hogy azok a fellahok,
akik most halálfélelemmel szemükben
rohannak egy angol konvoj fedezékében,
holnap ismét fegyvent fognak és egyre
elszántabban védelmezik majd a földjü
ket, a birtokukat és az otthonukat, ahon
nan ma kihajtották őket, mint a csordát,

Egy sereg szarencsétlen arab áll a fő

téren. Rettegve nézik a körülöttük lár
mázó, fegyvereiket tisztogató katonákat.
A tiszt a tolmácshoz ,fordul. Mondja
meg nekik, hogy szeretni akarják őket.

Ez a jelenet a regény egyik legtöbbet
mondó részlete. A mezőkön még ott
feküsznek halott férjeik és gyermekeik.
A fegyverek még nem hallgattak el
egészen, hiszen hol itt, holott lobbannak
fel kis csatározások. De a tiszt máris a
szeretetről szól. Az olvasó pedig rémül
ten kapja fe[ a fejét: ennyire déval
válódtak volna legszentebb eszményeink?
Ennyire kiszolgáltattuk volna a törté
nelem változásainak legfontosabb fo
galmainkat? Hol vannak akkor hát a
megnyugvásnak azok a pontjaí, melye
ket oly esetlen csetlés-botlással keres
gélnek a regény különféle országok
ból .jött szereplői?

Nos, ezeket aligha lehet készen meg
találni. A történelemnek ezen a sztge
tén nincsenek érintetlenül megóvott
eszmények és értékek. Újra ki kell küz
deni őket. Újra fel kell építeni vala
mennyit. Ha ugyan az embereknek van
ehhez elég hitük és reményük, s nem'
alakult ki bennük végérvényesen az a
meggyőződés, hogy a fegyverrel a leg
egyszerűbb építeni. A jelek szerint egyre
többen vannak ilyenek. Uri sokat ta
pasztalt a harcok során, de egyre ke
vesebb "igaz" emberrel találkozik. Egy
re kevesebben vannak, akik nemcsak
idézik a Biblia szavait, hanem hajlan
dók azokat meg is élni. Itt is, ott is
felvillan egy gondolatfoszlány. Igéretes
eszmények foszlányai. De ezek aligha
állnak össze egésszé. Legalábbis a ha
gyományos értelemben vett egésszé nem.
A mai világban minden mozog, minden
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alakul. Az emberi magatartáSt hozzá
kell idomítani ehhez a mozgó, ~orrong

va változó valósághoz. Ez A történet
vége egyik alapvető tanítása. Kardos G.
György nem tagadja az eszmények léfe.
zését, Sőt az az érzésünk, hogy Un,
amint külÖnböző járműveken zötykölód
ve igyekszik pontosan nem ismert célja
felé, - voltaképp a kereső embemek is
jelképe. Annak az embernek, aki új és
új benyomásoknak kitéve, veszélyek és
áldások között igyekszik kiküzdeni a
maga helyét, és- megpróbálja megtalál
ni rendeltetését, életének értelmét.

Egy állam kialakulásának, vérben való
megfogantatásának lehetünk tanúi. Tel
jes a zűrzavar. Az uta.K:0n, fe~veres.~
sietnek, a táborokban ki-kl mar ~ JO
vendő életére készül, de az emben fe
jekben még iszonyú a zavar és teljesen
kialakulatlanok a humánus kapcsolatok
is. Kardos G. György regényének egyik
legnagyobb ereje, hogy megtal~lta en~

nek a felfordult vilagnak adekvat nyelvi
kifejezését. Hősei olyanok és úgy be
szélnek, ahogy kialakulatlan sorsuk
kényszere diktálja. Talán az egész re
gény folyamán nincs egyetlen olyan
párbeszéd sem, mely összetett mondat
volna. Az ilyen élethelyzetek csak a re
dukált nyelvi közléseknek hagynak teret.
S ezek is szaggatottak. Sokszor értel
metlenek. Ez azonban csak a látszat.
Mert ezek a párbeszédek a részvevők

számára végtelenü! fontosak. Szavaik
azért nem találkozhatnak közös nyelvi
és asszociációs mezőben, mert .nem
ugyanarra gondolnak. Nincs két ember,
ákinek közös mondanívalója volna.
Mindegyik hajtogatja a magáét, és a
másiktól várja, hogy megérti. De min
denki csak monologízál, S az olvasónak
egyre inkább olyan érzése támad, hogy
e kialakuló világ életképességének vagy
életképtelenségének kulcsa épp itt rej
lik: vajon megértik-e valaha egymást
új polgárai vagy sem. Kardos G. György
nem könnyíti meg hőseinek sorsát e
jelképes közeledés folyamatában. Kírné
letlen őszinteséggel ábrázolja valameny
nyit, a regény alapvető kérdéseire pedig
nem válaszol, hiszen az események lo
gikája nem ill engedi meg, hogy egyér
telmű választ adjon. Megelégszik azzal,
mint minden igazi író, hogy hitelesen
ábrázoljon, .hogy az események a ma
guk törvényei szerint haladjanak előre

vagy hátra, s hogy az alakok életük
benső logikája szerint fejlődjenek. Igaz,
rengeteg olyan figura vonul el előttünk.

akik mintha tudat-beszűkülés áldozatai
lennének. De még nekik is meghagyja



az író az esélyt, hogy valaha majd
megtalálják a teljesség örömét.

Kímeíetlen és kitűnő könyv A törté
net vége. A történelem megadett pont
ján, a világnak egy kis kiszögellésében

MOZART-LEMEZEK

Fischer Annie lemezei sajnos oly rit
kán kerülnek kezünkbe, hogy egy-egy
régi [ecoételének: stereo változatban va~ó
újramegjeLentetése is ünnep~pnak ~za
mtt. 19y történt ez most ts, amtlwra Magyar Hangtemezgyártó VáUalat új
ra kiadta azt a Mozart-lemezét, melyen
Lukács Ervin vezényletével, a Budapest
Szimfonikus Zenekar közreműködésével
egy lViozart-zongoraversenyt és rondót ad
elő.* Fischer Annie játéka kapcsán tel
jesen fölösleges volna ismétlésekbe bo
esátkozni megismételni azokat az elra
gadtatott' méltatásokat, melyek végigkí
sérték pályáján. Amikor 1933-ban meg
nyerte a bwdapesti Liszt-versenyt, még
akadtak kritikusok, akik kétségbe von
ták a z8Üri döntésének jogos voltát. A
művésznő azonban évről évre magasabb
ra emelkedett pályáján, mígnem r1, világ
egyik legnagyobb zongoristája lett, azok
közül, akik mindig súlyt adnak fellép
tüknek, s minden egyes alkalommal a
remekművek addig ismeretlen, vagy ho
mályban maradt részletszépségeii tudják
fölmutatni.

Mozart zongoraversenyei megszámlál
hatatlanul sok fölvételben hozzáférhetők

ma már. De aki Fischer Annie előadá

sában hallgatja meg a d-moH zongora
versenyt, az sok ponton érzi úgy, mintha
ismeretlen remekművet hallana. Nincs
ebben a tolmácsolásban egyetlen fölös
leges mozzanat, egyetlen értelmetlen,
alaposan végig nem elemzett hang sem.
Minden hangsúlya helyére kerül, a
temp6k ideálisak, s a n1fl/!(Joot, kiegyen
súlyozott előadás egyszeriben megérezte
ti a hallgatóval, mit is .jelentett a zenei
klasszicizmus csodálatos mozarti betető

zése.
Még a legnagyobb· zongoraművészek is

spkszor szólnak a Mozart-játék különös
nehézségeiről. Ezek a technikai vonat
kozásban talán nem is oly bonyolult
darabok egyszeriben megfakulnak, érdek:
telenné válnak, ha az előadóművész bil
lentése nem elég érzékeny, ha nem úqy
követik egymást a hangok, mintha

játszódik, de mert igazi író írta, benne
feszül egész korunk forrongó ellentmon
dásaival, niegoldásra váró kérdéseivel
és örök emberi reménySlégeivel.

SIKL GF;ZA

gyöngyszemek peregnének. Fischer Annie
játéka ilyen vonatkozásban is igazi. él
mény, s csak örülni lehet, hogy a ktse
r€tét ellátó zenekar - hála Lukács Ervin
irányításának - ugyancsak az ő előadá
sának színvonalára emelkedett. Igy ez a
lemez a magyar lemezgyártásnak méltó
büszkesége lehet a világ előtt is, s ér
tékét még a meghökkentően giccses le
mezborító sem csokkentheti.

Ha Fischer Annie ritka vendége a
hangversenydobogóknak és a lemezgyár
tó termeinek, a Liszt Ferenc Kamaraze
nekar - szerencsére - annál többször
fordul meg ott. Ezúttal Mozart művei

ből vettek föl egy osokkorra valót'"*
mégpedig karmester nélkül, a nagy ka
maraegyüttesek, például az l Musici di
Roma példáját követve. Nemcsak a vál
lalkozás emlékeztet a kitűnő olasz együt
tesre, hanem a megvalósítás rendkívül
dinamikus, szuggesztív módja is. A Liszt
Ferenc Kamarazenekar az évek múltán
sem veszített. fiatalos lendületéből, most
is wgyanolyan bővérűen, jókedvvel, az
álmos rutin minden árnyalata nélkül
játsszanak tagjai, mint az indulás ma
már legendás esztendeiben. Rendkívül
nagy kár, hogy a Mozart-játéknál e nél
külözhetetlen erényekről ezúttal nem
nyerhetünk kellő képet, mert: a lemez
technikaí színvonala meglehetősen 
hogy finoman szóljunk - egyenetlen.

Pedig. hát a Kis éji zene vagy a ra
gyogó humoTÚ Falusi muzsíkusok című

zenei tréfa igazán megérdemelte volna,
hogy nagyobb gonddal készüljön a ki
tűnő tolmácsolás végs,ő kivitelezése.
Hísz önmagában véve is van abban me
részség, hogy a már-már elcsépelt, slá
gerré vált darabokat az aránylag fiatal
együttes lemezre játszotta, annak az em
bernek a gesztusával, aki mindig érez
magában elegendő erőt, hogy újat tud
jon mondani' a régi dolgokról. A Liszt
Ferenc Kamarazenekar előadásának

egyik legfőbb ereje éppen az, hogy vá
ratlan merészséggel ragyogtatja fel az
elcsépeltnek hitt műveket, abban a bíz-

* Mozart: d-moll zongoraverseny; 'D-dúr zongorarondó (Hullgaroton, SLPX 11898)

** Mozart: Kis éji zene; Serenata notturna; Falusi muzsikusok; ot kontratánc (Hungaroton,
SLPX 11892)
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tos tudatban, hogy azok akko'r:' is remek
művek ha oly sok közepes, mtinos tol
mácsoMsukat hallhattuk is az évek fo-
lyamán. _ _.

Kiegyenlített, telt az . együttes hanu:
%ása bár érezhetően az első hegedu
hú~' de aki gyakran hallhatja őket

hang';ersenyteremben, természetesnek
veszi, hogy a kitűnő RoHa Já~s di~~l
;a a tempót a többieknek, akik közott

A ZENEI STILUSELEMzeS ÚTJAI

A Bárdos Lajos 75.· születésnapja al
kalmából tartott zenetudományi konfe
rencia anyagát önálló könyvben is meg
jelentette a Zenemúkiadó.* ~éts~gte~en,
hogy a tanulmányok nagy resze Inkább
a szakemberek számára készült, mégis a
nem hozzáértő is izgalommal és tanul
sággal követi nyomon azt a fölyamat:ot,
ahogy - részben éppen Bárdos ~aJ~

ösztönző példája nyomán - a zenei stí
luselemzés különbözö módszerei egység
be szervezödnek, Ahogy korunk iroda
lomtörténeti kutatásait új irányba in
dította a megújuló elmélet, ugyanúgy
vált a zenei stíluselemzés hatékony ösz
tönzőjévé és segítőjévé a zeneelmélet.

A kötet egyik legérdekesebb, legtanul
ságosabb Irása Földes Imre tollából "A
Dies irae dallamv-ról szól. A valószí
nűleg a tizenharmadik század első fel~

ben keletkezett költemény dallama ke
sőbbi keletű. "Annak az öt sequentiának
egyike - írja a szerző -, amelyeknek
a XVI. századi gregorián reform helyet
adott a liturgiában." Ezt a "zseniális"
művet elemzi hallatlan elméleti appa
rátussal a tanulrnányírö. Idézzük végső

következtetését, mely a köznapi halan
dók számára is világos és egyértelmű:

A .Dies irae dallamban a variatív for
~álás 'kiegészül a visszatérésekkel ope
ráló íves építkezéssel, a recitatív me
lodika a dalszerú felé hajlik. A dina
mikus gondolkodás legyőzi a statikusat ;
heliocentrikus világkép a geocentríkusat,
Legfőbb bizonysága ennek a kóda, ame
lyet az alapdallam ísmétléseí során szer
zett Iendület repít ki legyőzve annak
gravítácíóját."
• Izgalmas felfedezéseket kínál Kecske

méti István tanulmánya: "Európai hatá
sok Bertha Sándor zongoradarabjaíban",
Bertha Sándor 1843-ban született, Tizen
kilenc éves korában - míután előbb a
piaristáknál, majd Mosonyinál tanult
zenét - kül!öldre ment, s elób5 az
akkori Thomas-Kantornál képezte to-

tBlá'!J. q.kadna.k nála kisebb formátum:.ú
múvésze1y is játékuk fegyelme és a mu
vek alázatos' és pOntos értelmezése mégis
mindenkor kivételes élménnyel ajándé
kozhatja meg hallgatójwkBt.Crok ismé
telhetjük: kár, hogy ez az élmény ez
útj;al - nem az együttes hibájából
ermaradt.

(R. L.)

vább magát aztán Párizsban telepedett
le s onnan 'csak három alkalommal tért
h~ műveinek bemutatására. Ma már
korá~k teljesen elfeledett alakja, a ta
nulmány szerzőjének mégis igaza volt,
amikor feltámasztotta életének tanulsá
gait, mert ő próbálta meg legszívósab
ban átmenteni és megőrizni a hangver
senytermi gyakorlat számára a vertrun
kost. A kor kisebb művészei őszinte lel
kesedéssel igyekeztek e jellegzetesen
magyar nemzetinek vélt műformát meg
menteni. Bertha Sándor ezenfelül rajong
va tisztelte a barokk zenét, s minden
törekvése arra irányult, hogy a barokk
hangszeres ellenpontot valahogy összeöt
vözze a népiességgel. (A másodrangú
mestereket azóta is hasonló cél vezérli.)

Rendkívül fontos és az anyanyelvi
liturgia kérdéskomplexumával kapcso
latban is megszívlelendő gondolatokat
vet föl "Prozódia és stílus" című írásá
ban Dobszay László. A prozódiai kutatás
feladatait a következőkben összegezi: 1.
a kutatásnak arra kell irányulnia, me
lyek a rnűvészi prozódia feltételeí ; 2.
a mesterműveket újra és újra vizsgálat
tárgyává kell tenni abból a szempontból
is, mílyen prozódiák érvényesülnek ben
nük; 3. ha nem akarjuk, hogy a prozó
dia elsekélyesedjék, nyomatékkal rá kell
mutatni a klasszikus megoldások sokszí
nűségére és változatosságára; 4. a prozó
diai vizsgálatoknak egy-egy szerző, stí
lus vagy jelenség elemzésére kell töre
kedníök.

Mindez így tárgyszerűen, szárazon
összefoglalva nem is sejteti, míly nagy
a jelentősége és haszna a szel7.Ő javas
latainak, illetve kutatási irányának. Itt
'csak néhány bizonyító példával élhetett,
ám ezek fényében is nyilvánvaló, hogy
a zenetörténeti kutatásnak fontos terü
lete a sZöveg átélésének és kezelésének
vizsgálata is. s csak a komplex elemzés
segíthet hozzá a mü teljes világának
megértéséhez.

(R. L.)

• Zeneelmélet, st1luselemzés (Zenem6kla46, 1971)
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'l'lSZTELENDOK AMEJlIKABAH

Róbert László úi,kétrészes filmriport
ja az Egyesült AUamokba viszi nézőít,

amerikai tísztelendőket mutat be,olya
nokat, akik minden jóravaló, humánus
emberben - bármilyen politikai vagy
vallási meggyőződésúek is - tiszteletet
ébresztenek, sőt elismerést vívnak ki
maguknak. Nem típusokat hoz kame
raközelbe, nem. azokat, lesi meg, akik
- amint ezt már az olasz papságról
IIZ6ló, előző filmsorozatában láttuk .
valamilyen általánosítható jelzővel vélt
vagy valódi skatulyákba szoríthatók,
hanem sajátságos - néha már az az
érzésünk: kűlönleges - egyéniségekkel
ismertet meg. Tulajdonképpen egyfajta
rétegvizsgálatot végez a papság körében,
"szondázásnak" is tekinthetőmódszerével
új papi vonásokat rögzít, a papság
újabb és újabb reflexióit, magatartás
formálódását figyeli meg a változó Vi
lágban. Ezek a papok feladataikat helyi
leg, mindig az adott emberi közösség
ben értelmezik, mondhatnók, szinte törté
nelmi szerepet tulajdonítanak tevékeny
ségüknek. hiszen nemcsak emberi sorsok
egyedi megoldásában, hanem nemegyszer
társadalmi méretű gondok orvoslásában
is részt vesznek, számunkra sok esetben
szokatlan módon. Szemléletüket, gya
korlatukat lehet kritizálni, rossz szem
mel nézni, lehet lelkesedni értük, túl
zásaíkat, gyökértelenségüket emlegetni
- de nem lehet sem elutasítani, sem

~~~:n;,r~~~e~~~;:~:st
ményeket indíthatnak el, sőt fordulatot
jelezhetnek .a papi életformában.

A Tisztelendő-filmek azt próbálják bi
zonyítani, hogy a változó világban
míndínkább változik a papságnak ön
magáról alkotott képe, változik a világ
gal való kapcsolata és lépten-nyomon
átértékelódik életprogramja, .személyes
céljainak fontossági sorrendje ís. Azok
ról "beszélnek, akik azt vallják, hogy a ma.i
papnak nem .a hívei mellett, hanem a
híveivel egyii.tt kell élnie; az eucharisztia
asztala köré gyúlt embereknek egy má
sik asztal, kinek-kinek az otthonában
felállított asztala körül is találkozniuk
kell egymással, ahol a papnak egyene~

sen kötelessége lenne hivő testvéreivel
az életet is megszentelníe, a templom
ban mondott Hiszekegyet a templomon
kívüli praxisba átültetnie. A Tisztelefl.dó
-filmek azt hangsúlyozzák talán
nem eléggé egyértelműen -, hogy sze.
replői nem tipikusak, de ilyen tísztelen
<lók is va.nnak, II határozottan szaporodik
.a számuk.

Az 1976-os Eucharisztikus VUágkong
1'eSS2JU8 idején forgatott filmek nem a
kongresszusról készültek, hanem a kong
resszus alkalmából, ha tetszik, ürügyén.
:es nem is a hívő vízsgálódásával, Nyil
vánvalóan. mi mást és másképpen ra
gadtunk volna meg, vettünk volna észre,
egyúttal azt is tanúsítva, hogy szemünk
ben nem a külsőségek, nem a rende
zés látványosságai, nem is a különböző

kéPpen minősíthető körülményele a dön
tőek - ezek országonként és szokáson
ként eltérőek, másként és másként ünne
pelnek Manilában, Bombayban és Phila
delphiában -, hanem az Eucharisztia, 
mert ez az egyetlen azonosság minde
nütt, a világ bármely táján, aholkatoli
kusok élnek, az egyetlen Lényeg; a ho
mogén, oszthatatlan Központ. Nem té
veszthetnek meg bennünket a formák"
a díszletek, a megtervezett demonstrációk,
nem felejthetjük el, hogy ezek mögött,
ezeken túl a rejtőző, a lélek örökös
éhségét csillapító Hostiát keressük, amely
szerényen, csöndben meghúzódva vár,
hogy megvendégeljen mínket. Mindig
egymaga van és mindíg. ugyanaz a Van,
akár kunyhóban, akár az auschwitzi
haláltáborban Kolbe atya kezéből vesz
szük, akár a phJ.ladelphiaí stadionban
látogatjuk meg. Mindez persze semmit
sem von le Róbert László filmjeinek
értékéből. hiszen ő nem belülről, hanem
kívülről ábrázol, az ateista - kétség
telenül rokonszenvéről biztosító - ér
deklődő fígyelőállásából, akit érthetően

inkább az extremítások, a mozgalrnasság,
a csillogások kaptak meg, mínt az ön
magát nem reklámozó, bensőséges-vallá
sosság, a spiritualitás halkabb mozzana
tai.

Ha. így nézzük filmjeit, több meg
értéssel és több szeretettel fogadjuk
öket. Annál is inkább, mert folytatja
em a sorozatot, előbb a francia tiszte
'Iendők között, majd a Közel-Kelet or
szágaiban. De azért is, mert rendkívül
nehéz és nagy felelősség is megítélni,
mennyi az általunk megismert tiszte
Iendokben a kor divatja, a helyi elvá
rások kielégítése, mennyi a szükségsze
rűségeké, és rnennyí mindebben az egy
ház igazi szeretete., Isten országa ügyé
nek őszinte szolgálata és a testvéri közös
séget létrehozó Lélek ihletése. A Léleké,
amely .engedelmességre sarkall, sokszor
még áldozatok és tévedések árán is. A
Léleké, amely segít megtisztítani a gon
dolatokat, kü1önyálasztani a törekvése
ket, hogy felismerhetővé váljon, mit
akar itt és ott, most és holnap, holnap
után a Lélek az egyháztól: papjaitól és
híveitól. H. B.
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BEETHOVEN ZONGORA-MANDOLJN
MCVEI

A TV HAYDN-FILMJE

Beethoven mtIvei között még mindig
találunk nálunk alig ismert kamaramtI
veket. tgy aztán koncertéletünknek van
még Beethoven eseménye. A Nemzeti
Múzeum jubileuma alkalmából a ,jTör
téneti zenés esték" keretében meghirde
tett Beethoven-s01'ozat első koncertjén is
(összesen három volt) hallhattunk új
donságokat: a zeneköltő zongorára és
mandolinra írt mtIveit Egly Tib01' és
Mayer Lajos jóvoltából. A koncert kü
lönlegesséfIét az is növelte, hogy a mú
zeum rég{ hangszenarából' (mindhárom
estén) az a híres Streicher zongora $z6
lalt meg, melyet Liszt Ferenc 1848-ban
ajándékozott a nagybátyjának. A hang
$zer később a Zeneakadémiára került,
1972-ben pedig a Nemzeti Múzeumba.

Beethoven szóban 1000gó darabjai közül
kettőt: a c-moll Szonatinát és az Esz-dúr
Adagíot barátjának, Wenzel Krwmpholz
hegedűművésznek írt. Krumpholz - a
feljegyzések ezerint - a mandolinnak is
mestere volt, a XIX. század elején· vi
rágk01'át élő népies hangszernek, melyet
a hegedű módjára szoktak hangolni.
(Beethovenen kívül Vivaldi, Mozart,
Mahler és Schönberg is szívesen írtak
mandolinrá.) A másik két művet: a C
-dúr Szonatinát, a B-dúr variációkat
(Andante con variazioni) Jozephin Clary
nak, a neves énekesnánek ko1IÍpon9,lta
4 mester Prágában 1796-ban, amikO'!'
minden bizonnyal Lichnovszky herceggel
járt ott. Van olyan érzésünk, hogy ezek
4 darabok, 'amint az ugyancsak itt írt
"Ah perj'ido!" hangversenyária is, Sali
eri olasz stílusának hatása alatt keletkez
tek, bár a beethoveni tömörítés, variá
ciós készség ezekben a mandolin-mű

vekben tetten érhető. A D-dúr változa
tok ötödik része egyenesen 4 Mondschetn
(Holdfény) szonáta első tételének misz
tikws borongását idézi, míg II 17UÚodik
részben a mandolin csa.k jelzéseket ad.
a ZDng01'a szágul,dja be a teljes érték
skálát. A hatodik változat: kontratánc.
De említhetjük a c-moll Szonatina ra
finált szerkezeiét is: adagio (lassú tétel
és vérbeli "kis szonáta-tétel") leegysze
Tasített hangvétellel váltakozik, s az egé
szet átszövi a líra. Ezt az érzékeny hang
nemet érezzük az Esz-dú7'--Adagio echós
hangulatában is.

A két előadóművész közül Mayer La
jos (mandolin) intonáci6inak tisztaságá
val, a dallamívek széles felrajzoltúával
gyönyörködtetett, de időnként - tőleg
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CI vaTi4ciókban - mintha szerette 001,.
t'ÚlliCitálni 'lJ zongorát,' megfeledkezve
4,.,.61, hogy ezek a darabok nem zongora
kíséretes művek: a két hangszer egyen-
rangú szerepet játszik. ,

Egly Tibor, aki mostanában tért haza
a drezdai Hochschule für Musik ku1'
zusáról (Amadeus Webersinke növendéke
volt, előzőleg a Budapesti Zeneművésze#
Főiskolát végezte el) - muzikális zongo
rista. Egyike azoknak, akik tudják, Bee
thovent csak úgy lehet helyesen interpre
tálni, ha valaki Bach műveit jól érti és
minden hangnak jelentőséget ad. Tempe
ramentuma, legato' stHu'sa ígéretes tehet
sé'gre vall: amelynek kibontakoztatása
attól is függ, hányszor lép majd közön
ség elé.

Beethoven F-dúr zongora-kürt szoné
tájának magyar vonatkozása is van. A
zenekőltő kürtművész barátjával, Puntó
val 1800 májusában a budai Várszínház
ban is eljátszotta Alexandra Pavlovna
születésnapján, és először vonta magára
a hazai kritika figyelmét: "A Fortepia
non való mesterséqes jádzása által, (Bee
thoven) mindeneknek magára vonta a,
figyelmetességét". (Jellemző, hogy a mű

S01'lapon Beth01'n-név állI) Ez (J rokokó
invencióval készült szonáta (Ries je
gyezte fel, hogy a bemutató előtti na
pon fejezte be Beethoven, ahogyan Mo
zart is jó néhány művét) bírja a köny
nyedséget, a játékos derűt s kihasználja
a vadászkürt sajátságos képességét: öb
lös völgyzengéseket, riadós "hegymene
teket" hallunk. Medveczky András kva
litásait ismerjük, ezúttal azonban be
tegsége zavarta, hogy kürtjét tökélete
sen megszólaltassa.

A második tamcerten. is hallhattunk
ritkaságokat: Beethoven négykezes zon
goraműveit. A kéttételes D-dúr szoná
tát, a Három indulót (Op. 45.), köztük
a vadászkürt motívumos C-dúrt, a Wald
stein témára írt Nyolc vaTi4ci6t, s vé
gül a felejthetetlen Goethe versre kom
ponált dalnak: (Niihe des Geliebten 
A kedves közelléte) variáct6it (D-dúr).
Hazai vonatkozása ennek a darabnak is
van: Brunswick Teréznek és Josephine
nek ajánlotta a szerző, még inkább bo
nyolítva a kérdést: ki volt a Halhatatlan
Kedves? A Hat variáció, megítélésünk
szerint, több pusztán stílusremeTdésnél.
Sokszor tört motívumok hangzanak II

klaviatúrán, s ha nem ismernénk II ze
neköltő művészetesztétikáját, ráfognánk
a programszerűséget. Legb.ensőbb zenéi
nek egyik legszebb darabjában gyönyör
ködhettünk. Ami meglepett: a D-dúr szo
náta sors-ütései. (Emlékeztetve az V.



.zimfónia kopogó tételére. Vagy miként
a nagy téma, az Űrömódáé. amely. már
179B-ban megjelenik egy .töredékben
Schiller nevezett v.erséhez, a sors is je
lentkezik már 1796-ban?) El1ly Tibor
pa1'tnereezúttal az idén véiJzös Szo
kolay Gergely volt, aki a miísorban'
szóljstaként is fellépett: a nagyon igé
flyes és nehéz Asz-dúr szonátát (Op.
110) játszotta. A mií a zeneköltó öt
utolsó zongoraszonátáinak' egyike. Az
első tételben Bach János-passiójának
tragikws dallamát idézi vissza, a fúga,
amely Bach szimbólumvilágába vezet,
o mariasságot és a mélységet járja be,
míg a zárótétel örömhangja a beetho
veni életmií összefoglalása, a IX. szimfó
nia párja. Szokolay Gergely csak a fúg9-t
érezte meg: a mély akkordok súlyos ha
rangszavát, és az irgalom kiáltó éne
két. A né'glJkezeseknél kicsit "elkente"
II basszus szólamokat, és túljátszotta.
Igy aztán a primet játszó Egly Tibor
teljesitménye\ is halványabb volt. (Régi
hangszerek aranyszabálya: a mély húrok
erőteljesebbek, meg kell tehát találni
a középutat!)

A Hat bagatellt' (Op. 126), a Rondó
lWt (A-dúr, C-dúr, G-dúr) és az Esz
dúr Eroica variációkat játszotta Egly
'ríbor a sorozat záróestjén. (Ez utóbbi
mií előadásának kényszerszii.netében 
amikor igazítani kellett a húrokon 
gondoltun~ arra: megérrJé ezt a szép
Mngú zongorát egészen "talpra áUítani".)
A Bagatell-ek a IX. szimfónia árnyé
kában íródtak. A kézirat felirata: "K1.ei
nigkeiten von Ludwig v. BeethO'Ven 
(Apróságok Ludw,íg v. Beethoventól)".
Kícsinységek, de teljesek, mint Chapin
prelüdjei. A r0nd6k közül az ismert G
dúr, "Az elveszett garas" kelti bennünk
azt az érzést, hO(J1J a legapróbb han
gulatváltozás' 1s kikényszerithette a re
mekmiívet a szerzőből. Amolyan tova
tiinő látomások ezek a hangulat.,.dara
bok s lélekbúvároknak is kitűnő diag
nosztikai anyagot adhatnak. Az eZóadó
• vaskos derűt, a nevetésben is felbuk
kanó zsörtölődést, a bohóc arcot igye
kezett érzékeltetni a rond6kban és a
bai1atellekben, míg az Eroica variáci6k
ban a hérosz keményarcéleit. Ez utóbbi
művel kapcsolatban igazat. kell adnunk.
a zenetörténésznek, aki a Harmadik
azimfónia tükrében vizsgálja az egyes
részleteket, s megállapítja: a variáci6k
ból hiányzik a pramétheusZÍ fény. Inkább
a változatosság a domináns, a két kéz
aajátságos élete a zongorán. Táncos lük
tetés, dübörgő akkordok, könnyed pasz
lZázsok, s ebben a rengeteg játékosság-

ban. a klasszidzn,1.u,s. SZÍ{lOf'JÍ mértana.
Liszt zongoTáján.hallva a művet a hát
térben a zeneköltó alakját láttuk, aki
máT megíTta végremteletét.

•
A TV február negyedikén. bemutatott

Haydn-filmje végigvezette a nézőt a
bécsi klasszicizmus kiemelkedő képvise
Zójének életútján. A Magyar Televízió,
az ORF-Wien és a ZDF-Mainz meg
bízásáb61 készült bécsi SATEL-Film
nem a relikviákat vallatta amolyan tu
dósi módszerrel, hanem megjelenítette
a kort: Eszterháza petárdás vigasságait,
az egykori opera kosztümös, parókás
szerepUHt vagy éppen a muzsikusok
gyertyafényes estéit. Mindannyian érez
tük: a jelen kérdez, s a múLt még meg
levő helyszineivel .válaszol: a rohraui
szűlőházzal a Lajta mellett, a temuto
makkal, a Siingerknaben hangjaival a'
nagy múltú bécsi énekiskolából, az egy
kori temető helyével, ahonnan a zene
költő koponyáját ellopták Bécs francia
megszállásának napjaiban. És jelenlegi
síremlékével is az einsenstadti Berq
kirche-Mauzóleumából. Haydn huszon
négy éve egyesített hamvai a teremtés
pillanatára emlékeztetnek.

"Ha derűs lelket adott az Úristen,
bizonyára nem haragszik, ha így szol
gálom őt" - mondta egyszer műveire

célozva.' A derű a filmből sem hiány
zott. J!:rzékenyen, a Haydn-i világ leg
mélyére pillwntva sorakoztatta . egymás
mellé a szerkesztű Horst Bosch· és a
rendező dr. Hermann Lanske az élet
képet és a vitrin alatt őrzött partitúrá
kat. Kodály mondta egyszer: "J. Halldn
volt az első, aki »all'ongarese« feliratú
darabjaival világszerte hirdette, hogy itt
egy $ajátos, minden mástól .elütő ze.nei
kifejezésm6d él ... De »aronoorese« Jel
zés nélküli műveiben is elég magyar
elem mutatkozik." S íme megsz6lalt a
Fertő-vidéki paraszttánc dallama a G
dúr zongoratrióban Schiff András jó
voltából, hO(J1J vele szinkronban az Un
garesca Táncegyüttes népi hangszeresek
zenéjére "kiverje" a verbunkot. (A film
egyik legszebb részlete volt.) Szent Ja
kab havának tizenkettedik napja a kerti
mulatságok kezdete. Harminc esztendő

a vigasságok igézetében a magyar Ver
sailles-ben, mégis a magány volt Haydn
nek távol a nt/Üzigő világt61, legfőkép

pen Bécstől. S ahogyan ez a sajátságos
művészsors magával ragadta a nézőt,

csendesen át is vezetett a napszentülté
hez: a zeneköltó már sorba vehette élet
művét, ezt a több, mint ezer darabból
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.tlló gflhndntdobozt. Ferencsik JáftOS
mondta a fHmben: olyan tiszta ember
zenéje ez, aki minden korn4k elm<m<f
hatja üzenetét. S ha az ifjúság a ter
mészet csendes csobogásával üzent a
film elején a Fertód felé vezet6 úton,
a legmélyebb tartalmú Haydn-oratórium
hangjai "búcsúztatták" a zeneköltót. (A

Tájékozódás

A SZENT ISTVAN TARSULAT ÚJ
KIADVÁNYAI

A D. VatlkAni zsinat tanítása. Régóta idő

szerű volt már, hogy megjelenjék a zsinati
döntések valamennyi okmánya, II külön. örö
me lehet mínden érdeklődőnek, hogy rnínd
egyik előtt megfelelő magyarázatokat is ol
vashatunk. A könyv bevezetésében Cserháti
József pécsi püspök foglalja össze a Zsinat
történetét, munkáját és pasztorális [eltegét,
majd sorban következnek az egyes okmányok
és magyarázátuk. Lehet vitatni, vajon a
Iegcélszerübb megoldás volt-e előre venni a
magyarázátot és utána közölni az okmányok
szövegét, bár kétségtelenül sok olvasó érdek
lődését a kedvcsináló történeti bevezetések
keltik fel. E történeti összefoglalások során
alaposabb lektori munkávaí ki lehetett volna
gyomlálni néhány fölösleges ismétlést. S
ugyancsak érdemes lett volna kicsit nagyobb
gonddal- korrtgáín! a szövegeket, néhol ugyan
is bántó sajtóhibák maradtak bennük, olykor
még a címekben is.

Nem soroljuk fel a kötet valamennyi köz
remükö<1őjét, noha valamennyien nagy és
tiszteletreméltó munkát végeztek. Külön is ki
emeljük a ..Dei Verbum" pontos magyaráza
tát és érzékletes for<1ítását (Kelemen Vendel
munkája). A for<1ításokkal kapcsolatban néha
olyan érzése támad az olvasónak, mintha az
eredeti. latin szövegek tolmácsolása során
néhány for<1ító túlságosan is a latin nyelv
szelleméhez ragaszkodva szeme elöl tévesztette
volna a magyarosság és a világosság kívánal
mát. Gyakori a teljesen fölöslegesen' hasz
nált ..egy" határozatlan névmás, az alanyi
mellékmondatokban együtt szerepel a kérdő

névmás és a kötőszó. olykor a. szöreno fő- '.
löslegesen archaikus, .holott a Zsinat egyik'
fő törekvése éppen az volt, hogy ablakot
nyisson a világra. Nyilvánvaló, hogy ennek
a célkitüzésnek a szövegek for<1ításában job
laan érvényesülnie kellett volna.

Mindezek persze olyan hibák, melyek egy
várható következő kiadásból könnyen korrí
gálhatók. Nem kétséges, hogy erre a kiadásra
hamarosan sor is kerül, hiszen A D. Vatikáni
Zsinat tanítása. círnü könyv az egyháztörté-
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Teremtés - írta egykor a mil clmlap
;ára.)

A felcsendilló fiftáléban, de a film
során elhangzott Haydn-művek mind
egyikében neves hazai és osztrák mű

vészek mwzsikáltak s ieledtették: gond
jainkat egy órára.

TOTH SANDOR

net egyik jelentős eseményét foglalja össze
a magyar katolikus olvasók és minden ér
deklődő számára. A szövegek értelmezésébe.
és magyarázatában sosem érezni elfogultsá
got, inkább valamennyi szerzö munkájában
-az anyag fölényes ismerete és megfelelő

válogatása ragad meg. Igy a kötet egésze
nemcsak katollkus olvasóknak ad alapvet6
tájékoztatást, hanem minden rokonszenvező

nek. Hitelesen, korrekten mutatja be a zsí
natszámun!<r" oly jelentős és korszakrordí
tó munkásságát.

Nyíri Tacnás: A filozófiai gondolkodás tör
ténete címü könyvét második kiadásban je
lentette 'meg a kiadó. Lapunkban. annak
idej én résztetea méltatást közöltünk a könyv
ről. Mindenesetre nagyon érdekes és elgon
dolkodtató jelenség. hogy egy alapvetöen filp...

zófiatörténeti munka rövid időn belül két'
kiadást ér meg. Ez a tény arra enged követ
keztetni, hogy a Zsinat után rohamosan meg
nőtt a bölcselet iránt való érdeklődés. A
papnevelésről szóÍó zsinati határozat maga ía
külön szól :a filozófiai képzés jelentőségéről..

és annak legfontosabb elernét abban látja.
hogy kifejlessze az emberben a krtttkua
látás tudományát, és megtanítson pontos, vilá
gos és egyértelmű fogalmak szerínt gondol
kodni. Külön hangsúlyozza az okmány, h087
meg kell ismertetni a papnövendékekkel &

kor legjelentősebb filozófiai rendszereit is.
Nyíri Tamás könyve ebben a vonatkozás
ban is hasznos kalauz. A:L egzisztencializmus
ról, kivált Heideggerről írt sorai a kérdés
legjobb magyar nyeívű összefoglalásai közé
tartoznak. S hasonló sokoldalúsággal mutatja
be korunk különféle "filozófiai törekvéseit, ,8

ezeket józanul, higgadtan, de mindig egy
értelműen értékeli.

*
Színvonalas, izgalmas számokkal jelentke

zett 1977-ben is a Mérleg. Ed<1íg is természe
tes volt, hogy a lap nemcsak a teológia, ..
filozófia és a' természettudományos világkép
fejlődése iránt mutat fokozott érdeklődést.

Gyakran szerepeitek benne kivonatok jelen
tös irodalmi, képzőművészeti tanulmányokbót.
A tavalyi 3. számban is jelent meg ilyen írás



a "Documenta" új, Kasselben ' megrendezett
bemutatójáról, erről a mindig hallatlanul íz
galmas modern képzőművészeti seregszemlé
r61. Mottója 'ez volt: "Médiu'mok a müvé

.szetben, s a müvészet a médíumok világá~

ban". Korunk fontos tömegkommunikációs
eszközeinek bemutatása, a fotográfia, a film
és a video művészi kapcsolódáspontjai álltak
a rendezvények középpon~ában.

Ha a Mérleg tavalyi é'Vfolyamából egyetlen
tanulmányt kellene kiemelnünk, Jean-Marie
Domenach "Az európai kultúra helyzete" c.
e16adása 'kivánkozik az élre. A szerzö, aki
az Esprit főszerkesztője volt, az európai püs
pökök m. szimpozionján mondta el ezt a
döbbenetes erejű, mínden olvasóját és hallga
tóját elmélkedésre és önvizsgálatra késztető

szöveget, Kiindulópontja szerint a klasszikus
,kapitalizmus felbomlásával véget ért a klasz
szikus kultúra aranykora is. Korunkra else
sorban az jellemző, hogy "elsodródik .a ha
gyományoktól". Ahogy André Malraux irja:
"A történelemben először jön létre olyan
nemzedék, mely nem hivatkozik értékekre".
Mi is jellemzi ezt a rendkivül fogékony, újra
szomjas generáctöt t : - teszi föl a kérdést
az előadó. Mindeneke16tt a függetlenség. Az
után: az' ártatlanság igénye. "Ezt keressük
eívüízácíönkon innen és 'túl, a primitfveknél,
vagy egy utópikus forradalmi állam polgárai
nál." A mai kor kultúrája kezdeményező

jellegii : kész az alkotásra, csak ezeknek az
alkotásoknak az értékei még nem bontakoz
tak ki egész világosan. Az ítélkezők és ha
gyományok őrzői elvetik mindezt, holott 
Jean-Marie Domenach szerint - "a szabályok
és a korlátok elvetése, jóllehet zavaros és
bizonytalan helyzetet teremtett, azt is ered
ményezte, hogy a tekintélyi viszonyt a gon
dolatok kicserélésére előnyös testvéri kapcso
latokkal helyettesítette." A kuttúravaí szem
beáll1tott "ellenkultúrát" az a veszély fenye
geti, hogy maga is fogYasztási eikké, vagy
- ami még rosszabb - manipulációs esz
közzé válik "a hatalmasok és az uralkodó
osztályok sZOlgálatában". Ez a helyzet ma első

sorban a nyugat-európai kultúrát jellemzi,
de bizonyos elemei kétségkivül Közép- és
Kelet-Európában is megvannak, mondja az
előad6. A kultúra manapság a tagadás
folyamatát kitérjeszti meggyőződéseinknek

alapjaira is. Vajon mit hoz a jövő? - ez a
kérdés vetődik fel az olvasóban is e nai-'
latlanul szuggesztrv és még egyszer
hangsúolyozzuk: talán nem az egész európai
kultúrára vonatkozó - előadás olvastának vé
gén. El kell fogadnunk Domenach igazságát:
val6ban új utak előtt állunk. De talán abban
is igaza van, hogy a tagadásnak ezen az
útján paradox módon közelebb jutunk Isten
hez és, emberhez, mint ez az előző kultúrák-.

nak sikerült. Meglehet, hogy valóban igaza

lesz And~ Malraux-nak, s a következő szá
zad "a metafizika százada lesz".

Rendkívül izgalmas kérdéseket feszeget a
tavaly! második számban Jürgen Moltmann

Az ember az orvosi műszerek világában c.
és ugyanebben a számban Armand-Francois
Le Bourgeois-nak. Auturi püspökének Az el
vált ~. az lljra házasodott hiv/lk problémája
eírnü tanulmánya.

A Mérleg egyik New Yorkban éléS olvasója
több helyet szeretne a lapban a konzervativ,
tradicionálill keresztény álláspontok bernuta
tására, Az olvasó sokkal inkább lehet azon
a Yéleményen, hogy e kitllnő lap a zsinat
utáni egyháznak és hitéleti kérdésepek
teljes lIzinképét adja.

A természettudös,' kultúrtörténész és a dog
matikaprofesszor másként látja ugyan a ha
lál problémáját, de abban mindhárman egyet
értenek, hogy az emberi életnek egyik leg
döntőbb mozzanata az előkészület, ahogy rá
hangol6dunk a halál gondolatára, s ahogy
életünk addigi struktúráját mödosítva elfo
gadjuk kikerülhetetlen voltát. A Mérleg el
múlt évfolyamának negyedik száma a, halál
gondolatát állította anyagának középpontjába.
A vele foglalkozó írások közül kiemelke
dik Welzslicker A halál: küszöb címmel meg
jelent nagyszabású tanulmánya.

"Marcel Légaut - un chrétien de. notre
temps" - ezzel a címmel jelent meg 1974
ben egy füzet korunk egyik legizgalmasabb,
legvitatottabb egYéniségéről, Marcel Légaut-.
r61. Talán e könyvecske ís ösztönözte Ber
nard Feillet-t, amikor 223 nyomtatott lap
terjedelemben megjelentette Légaut-val foly
tatott beszélgetéseinek szövegét, Ebből emelt
ki egy részletet a Mérlel ugyane száma.
amely j61 mutatja, hogy a "sz6kimond6 tu
dós" méltán aratott vihart nézeteivel, illetve
azok megfogalmazásával.

•
A GONDOLAT KIADO ismét régi adósságot

törlesztett Strabón Geógraphika című müvé
nek teljes' kiadásával. A 17 könyvből álló
monograría az Augustus korában ismert
egész ókori világ leírását nyújtja; föld
rajzi, néprajzi, társadalmi és müveíödés
történeti enciklopédiának tekinthető teljesség
re törekszik, mindazt bemutatva, ami az ókor
tudós utaz6it érdekelhette s a kor müveít
emberettől megJdVántatott. -: Hédervár1 Pé
ter A Föld kl1Uln6s jelenségei címú ismeret..
terjesztő füzete közérthető magyarázatait
adja mindazoknak a geofizikai, légköri, hang
éli fényjelenségeknek, talajmozgásoknak, ame
lyekkel az újságolvas6ember rövid hirekben,
tájékoztat6kban sűrűn találkozik, de okait;
tudományos megfejtését nem' ismeri.
Szüca Lajos A növénykedvel6 kislexikona cí
II1d munkája azonfelül, hogy a kerti és szo
bal nöYények hozzáértő gondozásához kínál
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IIegltséget, a téma tudományos feldolgozására,
rendszerezésére is vállalkozik, elsősorban azok
számára, akik nem pusztán szokásból tar=
tanak növényeket, -hanem szakavatottan kí
vánnak foglalkozni velük. - A moszkvai
Progressz Kiadóval közös gondozásban adta
ki a Gondolat Viktor Sklovs~kij esztéta,
tilmtb'rténész Eizensteint bemutató könyvét.
Nagy előnye, hogy nemcsak a világhirű film
rendezőt és a filmjei körül támadt vitákat,
sikereket és kudarcokat ismerjUk meg belő

le, hanem az embert is, Eizenstein gyermek
és ifjúkorát, első nagyszabású elképzeléseit,
későbbi terveit és harcait. Hátránya a kiad
ványnak, hogy - tilmről lévén szö - egyet
len képet sem tartalmaz. - E. Peter Volpe
amerikai. professzor Evolúció címü munkája
az evolúciós folyamatokat igazoló legmoder
nebb eredményeket, megfigyeléseket és kí
sérleteket foglalja össze, a Charles Darwin
által megfogalmazott fejlődésnek, változásnak
a molekuláris biológia segitségével való kor
szerű bízonyftásaít tárja elénk. - A két
amerikai szerzö, H. S. M. Coxeter és S. L.
Greitzer Az újra felfedezett geometria clmű

példatára a középiskolás tananyag kiegészí
tése olyan új eljárásokkal, mínt például
a Feuerbach- vagy Bríanchon-tétel, de em
lékeztet a neves francia filozófus és mate
matikus, Pascal tételére, valamint Ptolemaiosz
tételének mai általánosítására is. - A Glatz
Oszkár szerkesztésében megjelent Történet
szemléleti és módszertani tanuJminyok a
szaktudományok elméleti és mödszertaní
alapelveinek fontosabb vonatkozásaival, a tör
ténelem és a társadalomtudományok viszo
nyának kritikai vizsgálatával foglalkozik. A

- sok értékes összegezés, mértegetés mellett
sem tagadhatjuk hiányérzetünket. - Rónay

ZSINATUTANI ~BTELMEZO KIsszOTAa
A-Z-IG

PATERNALIZMUS. (A latinban: pa
ter = atya.) Atyáskodás. A Zsinat óta
rosszalló értelemben használt szó. így ne
vezzük az egyházon belül a klérus tag
jainak azt a magatartását, mely az- alat
tuk levőket és a híveket tudatlan,
gyárilkQdásra szoruló kiskorúaknak te
kinti. Elrettentő jelképe napjainkban az
anakronisztikus (elévült) "pásztor és
nyáj" hasonlat. Mai szóhasználatban ui.
a "nyáj" értelmetlen bírkacsordát jelent,
mely vakon hajtható akárhová. A Zsinat
a hívek felelős "nagykorú" együttműkö

dését hagsúlyozta (lásd a Nagykorúság
dmszót). Ebben a szemléletben a püs
pökök és papok vezető szerepe szolgá-
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László irodalomtörténész rnonogrártája Kosz
tolányi Dezsöről a kiadó Nagy Magyar trók
sorozatában látott -napvilágot. A sokat vita
tott életművet, az író murikásságát és annak
irodalomtörténeti mértegét megvonó úttörő

vállalkozás méltán szerez majd újabb híve
ket Kosztolányinak, az írónak, költőnek és
esztétának.

•
AHONISMERET 1977. évi 6. száma ismer

teti az elmúlt év nyarán Győrött megrende
zett V. Országos Honismereti Akadémia
előadásait és felszólalásait. Az elhangzottak
ból kiemelkedik Winkler Gábor :f:pltészeti
környezetünk védelme és Gecsényi Lajos A
munkásmozgalom-történeti kutatások tapaszta
latai Győr-Sopron megyében círnű beszá
molója, valamint az üzemtörténeti munkákról
szóló ismertetések és Timaffy László Nem
zedékek életmódváltásának kutatása clmű

hozzászólása. A lap :f:vfordulóinak rovatában
megemlékezést közöl Kossuth Lajos születé
sének 175. és Ady Endre szüíetéséneje száz
éves évfordulója alkalmából.

Varga Csaba szerkesztésében, az MTA AI
lam- és Jogtudományi Intézetének kiadásá
ban jelent meg a Modern polgári jogelméleti
tanulmányok cimű gyűjtemény, mely a rno
dern -jogfiloz6fia és [ogszociológta olyan· il
lusztris képviselőitől közöl tanulmányokat,
mint Hans Kelsen (A jog mint sajátos társa
dalmi technika), Eugen Ehrlich (A [ogszocio
Iógía megaiepozasaj ," Jerome Frank (A jog
és a modern értelem), A. Wilhelm Lundstedt
(Az újragondolt jogi gondolkodást-és Gus
tav Radbruch (Törvényes jogtalanság és
törvényfeletti jog).

latot jelent. A paternalizmus az "auk
torítarizmustól" (= tekintélyi uralom)
csupán abban különbözík, hogy utóbbi
merev hataloműtogtatást jelent, míg a
paternalizmusnak van bizonyos vállve
regető, nyájaskodó, de mégis fölényesen
leereszkedő mellékíze.

PETRIFIKACIÚ. (A latinban; petra =
·kő.) Megkövesülés. Az egyházban, akár
csak a világi társadalomban, bizonyos
idő után rníndig fenyeget a hagyomá
nyos intézmények, szokások "megkövesü
lése", Ilyenkor az illető intézmény ön
célnak tekinti saját fennmaradását és
nem szolgálja teljesen az emberek ja
vát. A zsinati "aggiornamento" célja ép
pen az volt, hogy' e petrifikációs folya
matot az egyházban megállítsa.
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SOMIlAIRE

Début 1945, -la couronne millénaire des rois de Hongríe qui ceignit la téte
des souveraíns hongroís au mornent de leur sacre et autour de laquelle tant de
légendes sont rattachées, a été emportée en Autriche OU elile finit pan tomber
en la possession des forces armées américaines. Depuís, elle était gardée aux
Etats-Unis d'Amérique. Le 6 janvier de cette année, le gouvernement des Etats
-Unis a restitué la couronne ainsi que les autres objets faisant partie du trésor
royal au peuple hongrois, C'est M. Cyrus VAN CE, secrétaire d'Etat du gonver
nement américain, qui a remis ces fameux msígnes fl Budapest, au cours d'une
cérémonie officielle, organísée dans la salle de la coupole du Parlement. C'est
fl propos de cet événement, interprété longuement et sous diversaspects par
toute la presse hongroíse aussí bien que par la Télévision et la Radio du pays
que. la dírectíon de notre revue désire exprimer ses réflexions dans un éditorial.

Celui qui n'est pas Hongroís - selon l'affirmation dutexte - ne sauraít
suere apprécier a sa juste valeur la Sainte Couronne, Iil. n'arríve non plus a
comprendre pour quelle raison l'Etat démocratíque hongroís réclamaif avec une
insistance aussi tenace la restitution de ces joyaux sacrés qui avaient servi
d'attributs royaux dans les cérémonies du sacré, alors que, depuis plus d'une
génération, le royaume de Hongrie appartíent au passé,

Dans les nouvelles condítíons crées au lendemain de la deuxíéme guerre
mondiale, le royaume de Hongrie a définitivement cessé d'exister, mérne sous cette
Iorme de royaume fantőme que fut la régence de Horthy. La Hongrie est
devenue une républíque qui, vu son régime politíque, em urte démocratie
populaire, Cela ne veut pas dire oependant que la Sainte Couronne n'ait
plus d'íntérét pour la Hongríe populaire n.i que celle-ci ne soít plus quali
fiée pour la détenir. La Hongrie a le droit de la posséder comme une relíque,
si l'on veut aussí cornme un "joyau", comme un "trésor", Toutefois, en premier
Heu, elle a le droít de détenir űa Couronne en tant que celle-ci est l'embleme
quasi millénaire de la souveraineté de l'Etat hongroís et cela est un fait
indiscutable. Elle est la seule qui, de droít et de fait, y soít qualifiée,étant
aujourd'hui la seule pour incarner et perpétuer cette souveraíneté, Comme
symbole de la souveraineté, de il'autonomie et de l'indépendance de l'Etat
hongroís, la' Sainte Couronne constitue une valeur dont la qualité n'a aucune
commune rnesure avec celle de l'objet pris dans sa matérialité. Aux yeux de
la natíon, la Couronne n'a [arnais cessé de rester le palladium de ses droits
meme dans ces périodes de son histoire ou celui qui la portatt ou l'usurpaít,
s'en servit pour Iéser sa souveraineté, blesser son autonomie eli porter atteinte
a son indépendance. Posée sur la téte de l'oppresseur, cette Couronne n'accablait
pas seulement de son poíds d'or, mais bien plus de celuí des accusations de la
nation. C'est en cette qualité que la Couronne vaut bien pLus qu'un objet de
musée pur et simple rnéme pour ceux qui incament et détiennent aujourd'hui

. l'autorité de l'Etat populaire; et aussí pour -. les fíls du "peuple de Dózsa",
autrement dit de cette paysannerie hongroíse 'qui, pendant les longs síécles du
régne féodal, fut exclue de la nation constituant le corps de la Sainte Couronne.

Ou est le pays, . la est la Couronne - revendiquaient les Hongroís aux
Habsbourg qui avaient emporté la Couronne hors du pays. C'est cette revendi
cation que le prince Bocskai réussit a faire valoir par le traité de paix conclu
en 1606, a l'issue de l'insurreotion victorieuse dont H fut le chef.

Désormais, la Couronne a regagné son Heu de dépőt légitime et c'est la
son dernier "haut fait", conclusion finale de l'affaire. Sa présence dans le pays
d'orígíne rend nulla toute croyance erronée ou opinion fausse, répandue
díseretement ou ouvertetnent, aussí bien que tout reve illusoíre qui prétendent
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qu'il y ait quelque part une autre Hongrie .qui seraft "la vraie" Hongríe, qui
garderaít les meilleures traditions historiques en vue d'un "avenír pour la
Hongríe", Non, il n'exíste qu'une seule Hongríe au monde et la Couronne atteste
maintenant et ici que cette Hongrie-cí est notre pays, teHe qu'eile est maintenant
et ici, telle qu'elle est en traín de se forrner et non pas sous une autre forme ;
que c'est la, uniquement. la, que l'avenir hongroís se forge - autrernent, il
ne pourraít plus étre hongroís, La Couronne l'atteste méme a ceux des Hongroís
que leur sort 'a entrainés sur des terres lointaines et qui, s'íls viennent revoír
le pays, I'áme ouverte et le coeur franc, trouveront toujours bon accueil chez
nous et seront invités it goüter fraicheur de l'eau et du pain de la terre natale,
Voila la sígnífícatíon d'actualité propre il enrichir le message de toujours de
notre "relique" millenaire et voílá l'élément neuf dont la Sainte Couronne est
a méme de devenír le symbole vivant et opérant dans la Hongrie socialiste
d'aujourd'huí,

József VAS: Les Noms hongrois des fétes et leur étymologie - László
GYüRKI: La Méthode de la critique historique au service de la théologie - Prof.
László BODA de I'Académíe de .Théologie Oatholique de Budapest: La Théorie nou
-velle de l'analogie et le langage reUgieux - László SZÉKELY étuide la piété d'une
.coloníe de "csángó", groupo ethnique hongroís dans les Karpates orientales,
sur la frontiére de la Transsylvaníe et de la Moldavie. - Tivadar VIDA: Niels
Stensen et son voyageen Htmqrie - Dans sa série d'artícles poursuivie sous
le titre "Vies de prétre '78" Géza SíKI retrace le portrait d'un cure de campagne
d'aujourd'huí - Imre VARGA commence il publter son Lexique des termes
spéciawx aux protocoles de visite pastorale (canonica visitatio) I '- Du point
de vue belles-lettres, signalens la méditation lyrique de Péter VASADI, ainsi
que les poemes d'István JAN6SY, Mihály HABAN, et András GRAIN.

INHALT

Die aítherwürdige Krone der ungarischen Könige, an die sich viele Légenden
knüpfen und mít der nahe tausend Jahre hindureh die ungarischen Herrscher
gekrönt wurden, wurde am Ende des II. Weltkrieges nach Österreich verschleppt
wo sie in die Hánde der amerikanischen Armee fiel, Dann wurde sie in die
Vereínígten Staaten getragen und seither dort aufbewahrt. Die Regierung der
Vereinigten Staaten hat am 6. Januar dieses Jahres die Krone und die dazu
gehörenden Krönungsklenodíen Ungarn zurückerstattet. Der amerikanische Aus
senminíster Cyrus VANCE übergab persönlích, in feierlichem Rahmen. im
Kuppelsaal des ungarischen Parlaments die weltberühmten Schrnuckstűcke.

Díeses, in der ganzen ungarischen Presse, im ungarischen Fernsehn und Rund
funk ausführlích gewürdígte Geschehen' kommentíert ein Editorial an der Spítze
uriseres Blattes, .

Die echte Bedeutung der Heiligen Krone - stellt der Artikel unter anderen
fest - kann einer der nicht Ungar ist vielleicht gar nicht verstehen ; er wird
nur schwer begríefen, warum der ungrasische Volksstaat so dringend und mít so
grosser Ausdauer die ehrwürdigen Schmuckstücke zurückveolangre, die früher
Requisiten der Könígskrönungen waren wobei das Könígstum in Ungarn schon
.seit Generationen zu der Vergangenheit gehört...

Arn Ende des zweiten Weltkrieges wurde das Königstum von Ungarn endgültig
auígehoben selbst in dieser Pseudoform, wie es zwischen den zwei Weltkri0~en

unter der Horthy Regenschaft aufrecht erhalten wurde. Die Tatsache aber, dass
Ungarn heute ein Republik und in seiner Herrschaftsform eine Volksdemokratie
ist bedeutet keíneswegs, dass es der Heiligen Krone gegenüber gleichgültíg
wáre oder dass die Heilige Krone überhaupt niclit ihm gebühren würde. Indem
die Krone ein tausendjáhríges Syrnbol der ungarischen Eigenstaatlichkeit ist, und
offensichtlich ist sie es, dann hat auch nur dieses Ungarn ein Recht auf ihren
Besitz, der diese Eigenstaatlichkeit verkörpert und weiter trágt, Ungarn hat ein
Recht auf sie als Symbol, ails Reliquie und auch als "SChmuckstück", ats
"Schatz"; in erster Reihe hat es aber Recht auf sie, als auf etwas übersachlich
wertvolles, beinahe schon persönliches Wertstück, das auch dann die ungari
sche Staatlichkeit, Freiheit und Unabhiingigkeit reprásentíerte als es von ihrem
Trager zur Unterdrückung der. Ungarischen Staatlichkeit, zur Verkürzung der
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Freiheít und zur Beeintráchtígung der Unabhángllgkeit missbraucht wurde. Weil
auf dem Kopf einer unterdrückenden Macht sass diese Krone nicht nur mit
dem Gewicht ihres Goldes, sondern mít der Last lebendiger Gewissensbisse
und Vorwürfe; und in den Augen der Nation war sie auch dann eine Garantie
ihrer Rechte wenn diese Rechte gerade mit den Füssen getréten wurden. Des
wegen ist diese Krone mehr als musealer Schatz auch für die Trager des
völkischen und republikanischen Staates. Und auch für jene Massen, die
einstmals, und Jahrhunderte hindurch von den an der Krone sich knüpfenden
Rechte ausgeschlossen waren.

Wo das Land, dort soll auch die Krone sein: ein altherwürdiges Prinzip,
das selbst von dem protestantischen Frelheítskampfer Bocskay im 16. Jahrhundert
akzeptiert und verkündet wurde. Und Ungarn gíbt es nur eínes, und es ist hier.
Und als die Krone jetzt ihren rechtmassígen Platz wíeder fand, dient sie auch
als lebendige Wlderlegung allen, manchmal laut verkündeten Vermutungen und
Hoff'nungen, dass es irgendwo ein anderes, ein "echtes" Ungarn gibt wo die
richtigeren Traditionen für írgendeíne "ungarísche Zukunft" gewahrt werden.
Nun, Ungarn ist híer, und das ist das einzige Ungarn auf der Welt, und auch
die "ungarísche Zukunft" wird híer aufgebaut. Wenn die Heilige Krone auch im
heutígen sozialistischen Ungarn lebendiges Zeichen von etwas sein karin, und
sieh in ihrem ohnehin schon reichen Irthalt sogar noch mehr anreichern karm,
dann ist dies eben die Tatsache, dass sie hier und [etzt bezeugt, dass dies hier
das Land der Ungarn ist, unzwar so, wie es ist, und wie es sich weiter gestaltet.
Auch für jene Ungarn die vom Schicksal in' underen Lander zerstreut wurden, und
denen, wenn sie mít offenem Geist und reinern Herz nach Hause kommen,
immer ein Stück heimatliches Brot und ein Schluck Getrank erwartet.

József VAS: Unsere Feiern mit den Augen des Etimologen. László
GYŰRKI: Die geschichtskritische Methode im Dienste der Theologie. - László
RODA: Eine neue Theorie der Analogíe und der relígtöse Sprachgabrauch. 
László SZÉKELY: Spirituelles Leben der Csángós von Gyimes (eine ungarische
ethnísche Gruppe östlich der Karpaten), - Tivadar VIDA: Nils Stensen und seine
Reise in Ungarn. - Géza SIKl: Príesterschícksal '78; Portrait eínes heutigen
Dorfpfarrers. - Imre VARGA: Etímologísches Wörterbuch der Kanonischen
Visitationen.
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The ancestral crown of the Hurigarlan kings, which is associated wíth many
a legend, and wi th which the Hungarían monarchs were crowned for nearly
1000 years, was first taken to Austria at the end of World War II, then passed
into the hands of the US Army, and has sínce been preserved in the United
States. On January 6th , the US Government restcred the crown and the
coronation regalta to Hungary. The precious rellc was returned with ali sol em
nity by Cyrus VANCE, American Secretary of State, under the dome of the
Hurigartan Parliament.

OUr review comments on this outstanding event in an editorial. It says:
Nobody but Hungarians can understand the true signíficance of the Holy Crown,

and why the Hungarian people's state has claimed with such continued insís
tance the return of the jewels, which were requísites of coronatíons, although
the kingdom has long been a thing of the past. This treasure represented
Hurigarian statehood, freedom and independence even though sometimes the
person who was wearing it, used it for the oppression of Hurigartan statehood ;
it continued to be the safeguard of its ríghts, even when these very ríghts
were being trampled on by the monarch. "Where there is the country, there
the Holy Crown should be" - this was an ancient princlple in Hungary. There
is but one Hungary, and it is here. Now the Crown has taken its rightful place,
and by this fact refutes any insiduous or demagogícal misbeliefs or fancies that
there could be another, maybe more authentic Hungary; where the more
genuine traditions are guarded for some vague "Hungarian future."

Hungary is the native country for alJ Hungaríans, and for those who have
drifted away to foreign countries too. If they come home with open hearts,
and pure intentions, on our table there is always a glass of home water, and
a slice of home bread for them,
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