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Felboncolom halottaim

a maszk mögött mi rejtezik
s ti élő maszkok mit takartok?

Könnyektől felmart titkokat
alá és felmerülő holdat
és éjfelhőnyi kínokat

Suttog a kéz a száj szorít
Szorítja össze fogsorát
s a nyelv hegye már íztelen

Dobogj; dobogj, dobogj tehát
dalolj, dalolj, dalolj, dalolj
velem ó hogyha mondanád

apacsirtás ,égbolt alatt
a rozsmezőben meztelen
létünk óráján fekve lenn

SZÁNTÓ KONRÁD

a madár el s visszarepül
a rozs zizeg és bólogat
és mi szívek holtunkra várunk.
Csak egyszerűen mint a rozsszem
hordozva egy új szűz mezőt

S ha majd a végső kimenőt

kapjuk s örökre távozunk·
holtunkból virág és rozs sarjad
és beSzövi a szemfedőt

arannyal kékkel és lilával
búzavirágos konkolyággal

-r

De az eszmélet nem hanyatlik
Csak más emlőkön újra él
Lesz majd aki eltávozik
és lesz majd aki ittmarad
és mindent szépen ahogy illik
méltó'Ti a helyére ítél

A JÁSZBERÉNYI FÖPLÉBÁNIA KELETKEZÉSE
A magyar katolikus egyház történetének még megoldatlan vagy alig feldol

gozott kérdései, ún. fehér foltjai közé tartozik az egri egyházmegyei sematíz
musokban sokáig réginek mondott, a középkorban keletkezett [ászságí plébániák
alapítási idejének a problémája. •

A jászberényi főplébánia alapítási idejével kapcsolatban több vélemény látott
már napvilágot.. Az egyik szerint ezt nem lehet megállapítani. így vélekedik
többek kőzött az 1766-08 jászberényi Visitatio Canonica. Ezzel szemben több múlt
századi író (pl. Rupp, Palugyay) azt hangoztatja, hogy Jászberényben már 1332
ben létezett plébánia, amelynek kegyura a város volt. Ugyanez olvasható az
egri egyházmegye múlt századi. névkönyveiben is. A jászberényi, 1829-es kánoni
látogatás előkészítésérekidolgozott irat viszont 1381-re teszi a plébánia alapítását. (1)

Vajon e két évszám közül malyiket fogadhatjuk el hitelesnek? Egyiket sem.
Nemcsak azért, mert a felsorolt munkák és akták meg sem kísérlik vélemé
nyük tudományos alátámasztását, hanem főleg azért, mert ezek az adatok hite
les történelmi bizonyítékek híján nem is igazolhatók,

Mivel jelenleg nem áll rendelkezésünkre a plébánia keletkezését illetően

semmiféle hiteles dátum, az látszik az egyetlen járható útnak, ha megvizsgáljuk
azokat a XIV. és XV. századi okleveleket, amelyek általánosságban vagy néV
szerint emlitik meg a jászberényi és az, egyéb ,jászság,i plébániákat, és ezekből,

továbbá az akkor uralkodó történelmi helyzetből. próbálunk levonni elfogadható
következtetéseket.

Erre a célra felhasználható és jelenleg ismert legrégibb okleveles adatok a
következők. A budai káptalan 1381-ben történő határjárásáról kiállított bizo
nyítvány szerint Apátiban a Boldogságos Szűz Mária" tiszteletére szentelt és
kőből készült templom állt. (2) Ez valószínűleg plébániatemplom lehetett, mert
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