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CSERHÁTI JÓZSEF

MI ÚJAT HOZOTT A ZSINAT?
A ZSINAT SZELLEME

-Zsinat akorfordulóban

A II. vatikáni zsinat tanítási anyaga és döntései mellett egyre jobban érdekel
nek bennünket azok a szellemi gyökerek és hátterek, amelyek a zsinatot elindí
tották és a zsinat utáni teológiát és lelkipásztori alakulást is szemlátomást tovább
formálják. Annyiszor hangoztatjuk, hogy a zsinat szellemében - vagyis egy meg
határozott és közösen elfogadott forma szerint - kellene gondolkodnunk és cse
lekednünk. Mit követel tőlünk a zsinati szellemben való megújulás. s egyáltalán
mi újat hozott a zsinat az egyház életébe, amikor tudjuk, hogy a régi hittételeken
semmit sem változtatott?

Az a meggondolás és aggodalom vezetett tanulmányom megírására, hogy e
téren nem szabad megelégednünk látványos gondolattöredékekkel, hanem alapos
utánjárással, személyes meggyőződéssel és átéléssel meg kellene kísérelni a gyö
kerekig lehatoló elemzést, és a szervesen összefüggő összegezést, annál is inkább,
mert a zsinat teljes dokumentumanyaga ma már míndannyíunk kezében van. Amíg
e téren nem tudunk világos fogalmakkal beszélni és írni, képtelenek vagyunk
előbbrejutni a megértés és a befogadás útjain. A témának külön aktualitást ad a
Magyar Püspöki Kar ama döntése, hogy ez év júniusától kezdve hat éven ke
resztül kötelező továbbképzéssel kívánja a zsinat tanítását a papságban elmélyíteni.

Míndig külön is hangsúlyozzuk, hogy a II. Vatikánum reform-zsinat volt, de
nem a keresztény tanítást, mint összefüggő doktrinális anyagot, hanem a krisztusi
életet, a keresztény lelki életet és magatartást törekedett megújítani az egyes em
berekben és az egyház egész testében. Amikor megállapítást nyert, hogy a vallás
személyes találkozás Istennel, és nem léphetünk Isten elé, ha a közösségben el
foglalt helyünk és tevékenységünk nem alfája-ómegája keresztény tanúságtéte
lünknek. Ezzel a zsinat a vallás és az élet egybetartozását proklamálta, és így
a zsinati egyház úgy érezte, hogy a korunk nagy változásainak hatása alatt álló
emberiség égető kérdéseire is választ fog tudni adni. Ezért nevezte el XXIII.
János pápa a zsinat erőfeszítéseit és munkáját "aggiornamentónak", aminek helyes
értelmezése ma már világos előttünk. Az egyháznak saját tanításának "korszeru"
felújítására kellett törekednie, hogy Jézus Krisztus a kor nyelvén és a mai vára
kozásoknak megfelelően szólhasson ismét az emberiséghez.

A katolikus tömegek még ma sem vélekednek egyértelmúen a zsinatról, habár
megállapítható, hogy a hivők nagyobb többsége érzi már az 'Új életlüktetést, az
egyházi élet egészét átjáró, és az egyesek lelki életére is kiható új erőket. Sokakat
megfogott a zsinat nyitó, forradalmi akarása, az új pünkösdi lelkesedés. S ami
igen örvendetes, kezdik megérteni, hogy szabadabb, megnyitottabb sőt objektív
kritíkal állásfoglalásból kell a megújult egyház tagjainak lennünk. Ma már teoló
gusokkal, lelkipásztorokkal és a hierarchia képviselőivel együtt a hivők is szeret
nek arra hivatkozni, hogy a zsinat korfordulót jelentett az egyház életében: új
látásmódot teremtett, új vallásértékelés és egyházszemlétet számára nyitott ablakot,
s ez nemcsak a régi tanítás mélyítését és a továbbvitelben való megtisztítást
eredményezte, hanem több vonatkozásban újat is hozott, s új alapokat biztosított
a jövő egyháza számára. Ez az új különösen érdekel bennünket.

Van egy elég nagy számú, de csendes réteg, mely szerint a zsinat valójában
nem hozott üjat: a zsinati' atyák csak a régi tanítást foglalták közölhetőbb, a
hivők részére feloldottabb formába. Ezek szerínt ne is keressünk sajátos zsinati
szellemet, legfeljebb azt, ami a zsinatot gyakorlatiasságra való törekvésében
"pasztorális zsinatv-tá tette. E hűséges egyhelybenállók nem veszik észre a zsinat
forradalmi lendületét, valószínűleg azért, mert a korforduló társadalmi feszültsé
geit sem érzékelik. Az ilyen jóakaratú hagyománytisztelők a reform további
lépéseit nem veszélyeztetik, legfeljebb lassítják azokat, ami a közeljövő szempont
jából nem közömbös, mert a körülöttünk levő világ gyökeres és felgyorsult vál
tozásokon megy keresztül. Szornorú és kimondottah visszatetsző a Lefebvre érsek
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által életre hívott, már nemzetközi kapcsolatokra törekvő tradícíonalísta csoport
mozgolodás. Ez a zsinatot a régi tanítás .modernista elferdítésével. az egyházi
életet pedig a francia forradalom szellemének megfertőzésével vádolja. Szeríritűk

a két zsinati pápa a szabadság, az egyenlőség és a testvériség jelszavait csem
pészte be az egyházba: kimondták a szabadságot Krisztus evangéliumával szem
ben, az egyenlőséget a protestánsokkal és a testvériséget ··á pogányokkal. Mín
den mélyebbre menő zsinat után akadtak a múltban is egyesek és csoportok, akik
a "consuetu do contra legem" alapján hangsúlyoztak: ami jó volt eddig és üd
vösségünkre szolgált, miért kell azon változtatni?

A zsinati reformokra valójában' azért volt szükség, rnert megváltozott az em
beri élet, s ezért az "örök élet" igéit más feltételek és körűlmények között ken
felkínálni az embereknek, mínt a múltban. Az egyháznak a mai hivők segítsé
gére kell síetníe, hogy mai fogalmazásban kapjanak választ az emberi természet
legégetőbb kérdéseire és felismerjék a sajátos emberi kapcsolatokból következő

rendeltetésüket. A korváltás viharában és megrázkódtatásaiban állva egyháziak és
világiak, bölcselők és politikusok, történészek és szocíológusok is felteszik a
kérdéseket: Mílyen formában éljen tovább a kereszténység? Van-e küldetése a
második évezred küszöbén és azon túl az emberkép további kialakításában? A
technokrácia közeli, totális virágkorában lesz-e szükség még arra a metafízikai
és vallási transzcendenciára, melyről azt mondjuk, hogy az emberi személy
természetes vágyaiban gyökerezik, s amelyet Jézus Krísztus evangéliumi taní
tása képes fölemelni és kiegészíteni?

Ami az ember sorsának mai és további alakulásában döntő jelentőséggel

bír, az nem csupán földi vagy anyagi perspektívában, hanem az ember regész
benső, személyes állásfoglalásának, tehát erkölcsi mivoltának és hitének világa
felől is megoldásra vár. A hivő embernek, hitéből. kiindulva is választ kell
adnia a körülötte és a vele törtériökre. E kötelesség különösen akkor lép föl
belső kényszerűséggel. ha valami új, eddigi ismeretlen jelentkezik életünkben,
s ha az egész emberiség szempontjából továbbvivő értéket és fejlődést jelent.
A keresztény életforma örök "metanoia", szüntelen megújulás és továbblépés
igézetében áll. Zsinati kinyilvánításnak számít, hogy a hívő mai, kritikai világ
megközelítésének első feltétele csak az lehet, hogy az isteni kinyilatkoztatás fé
nyében elismerjük a külső világ változásaival együtt vagy még azok előtt, hogy
az egyházban is' változások vannak és szükségesek. A hít szemével nézve is,
ma már a korfordulóban élő emberről és emberiségről beszélhetünk. A gondol
kodó, az alkotó és a hivő ember tudatában egymás mellé sorakoznak a tételek.
A világ változik, tehát a hivő világszemléletének is meg kell változnia. A világ
meg akar újulni, tehát az egyháznak is meg kell újulnia !

Amikor ma már letagadhatatlan a szociális és kulturális forradalom, s míkor
nyilvánvalóvá lett, hogy az egyház a fejlődés oldalán áll, fel kellett tenni a
kérdést: elégségesek-e a hit eddigi alapjai és elvei az új helyzetek megközelíté
sére és feldolgozására? Ez volt a zsinat első kérdése. A válasz csak egyféle
lehetett. Nyilvánvaló, hogy az egyházat érdekli a megváltozott világ, hisz bel
ső életében már több, mint fél évszázada megújulást sürgető kezdeményezések
és mozgalrnak követték egymást. A kérdés csak az volt: rniben változik a mai
világ s milyen változások mennek végbe az "egyházban ? Továbbá, hogy e vál
tozásokban mindkét oldalon mi az új, az eddig elő nem fordult elem? Ha ezek
ben a világ és az egyház területein azonosság vagy kölcsönös megközelítés
állapítható meg, akkor biztos nyomon vagyunk, hogy az "idők jelei"-vel van
dolgunk, melyekben János papa az egyház kétezredik év utáni újrakezdésének
indítékait látta.

Isten olyan hitet, olyan vallásos meggyőződést és magatartást kíván ma tő

lünk, amely megfelel a változó kor körülményeinek és követelményeinek. A
kinyilatkoztatás jövőbe mutató tanítása szerint ma is csak arról van szó, mint
minden korban: hogyan áll az ember Isten és az emberek előtt, hogyan lesz
újból és újból emberré, több emberré szellemi életében, igazságkeresésében és
erkölcseiben? Ez az igazimegújulás motívuma: lelki változáson kell átmenni
rnindannyiunknak, az egész világnak. Ez a reform nem jöhet egyszeruen külső,

forradalmi hozzáállásból. nem lehet hangzatos önigazolás vagy divatos önkielégü
lés, mert, a hivőnek keresztény küldetése és elkötelezettsége tudatában kell vállal
nia az új előrelépéseket kreatív hozzáállásban és az Isten iránti bizalom belső,
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lelki erőkísugárzásában, Új látásra, és minden eddiginél elszántabb cselekvésre
van szükség. Ebben az esetben a látás, a "visio" és az előttünk álló feladat
és cselekvési norma egybetartoznak. Ez különösen az evangélium lelki struktúrá
jának a képe: a ma és a holnap feszültségében kell élnünk, a holnap meg
sejtésében, dátásában és akarásában kell cselekednünk!

Visszatérés a forrásokhoz

A zsinat magáévá tette az emberiség nagy vágyait: más világot kell terem
tenünk! E drámai és várakozásteli felkiáltásra válaszolva az egyház hívei és a
világ felé: meg kell újulnunk belülről. Az e~ház nemcsak osztozkodni akar
a világ örömeiben és reményeiben, hanem kezdettől fogva azonosította magát
a modern emberiség új sorsalakításáért vívott hősi küzdelmeivel, de sok aggo
dalmával is. Minden korforduló alapvető emberi kérdése: hogyan jutunk tovább?
Ugyanakkor nem közömbös az sem, mit menthetünk meg a múltból, mert arra
is szükségünk lehet, hogy mít vihetünk és vigyünk magunkkal a jövőbe. Aeneas
az utolsó pillanatban rohant még égő trójai házába, de mást, mint a penateseket,
az ösöket oltalmazó isteneket nem tudott kimenteni. Theodor' Haecker erre ref
lektálva kiált föl: Mi, mai keresztények csak a megfeszített, de feltámadt Krísz
tussal indulhatunk tovább, a keresztet vigyük magunkkal, mert azt még mín
dig üthetjük, és nem üt vissza (1 KOT 1,23).

A zsinat legfőbb célkitűzése volt, hogy a hivőkben elmélyítse a krisztusi éle
tet, vagyis elősegítse a belső megtérést és megújulást, hogy így a megújult
egyház a távollevökre ismét hatást gyakoroljon, és [ótékonyan tudjon hatni a
világra is. Ennek érdekében állította szemléletének középpontjába Jézus Krisztust
és az egyházat. A következőkben három reflexióban szerétném kífejteni;' mi
volt az egészen új és továbbvivő a zsinat tanításában.

Az alábbi három szempontban látom egyúttal a II. vatikáni zsinat szellemé
nek vonásait: vissza kell térní a Szentíráshoz, mélyebben kell értelmeznünk
Krisztus üdvösségrendi középpontíságát a mísztéríum és szentség összefüggése
ben, hogy új fényben láthassuk ismét az egyházat és annak eukarisztikus kul
tuszát, a szentmísét, s végül a dogmafejlődés tényének elfogadásával. a nép
hitének és cselekvő egyháztagságának konkrét, történelmi és a jelenben meg
nyilvánuló erőhatását kell érvényre juttatnunk. A múltra feltétlenül vissza kel
lett tekintenünk, de ezért történelmi szemmel át kellett értelmezni a hagyo
mány eddigi fogalmát. A mában is velünk élő Krísztnst kellett megtalálnunk,
most már a hagyományon túl az Isten népe hitének egészében, magában az egyház
egészében és a legegyszerűbb hivő lelkében is. Míndez új kapukat nyitott
meg a teológiai kutatás és gondolkodás számára is. A zsinat három forrása
tehát: a Szentírás, Jézus Krisztus és az egyház, rnint élő hitvalóság.

Mi van a hagyománnyaL? - A hogyan tovább kérdésre a zsinat válasza ez
volt: bizonyos értelemben csak újrakezdessel juthatunk tovább, és nem a régi
ruhafoltozgatásával. Ezzel már el is dőlt, hogy a zsinati reform feltétele és
kezdete csak a Szeritírásban lefektetett isteni szóhoz való visszatérés lehetett.
A zsinat eredményeinek minden titka, újszerűsége és érdekessége innen ered.
Papok és világiak egyaránt sokáig hittük, hogy a hagyomány annyi sok dimen
ziójában megtalálhatók a feleletek az új kérdésekre, s hogy a mindenkori jövő

számára az 'Új utak és lehetőségek a múltban rejlenek. Valójában a régiek
szemében a hagyomány és a biblia ugyanazt jelentették, egyszerűen azon oknál
fogva, mert a Szentíráshoz nem rrrertünk hozzányulni a hagyományos átruházás
törvényszerűségeinek figyelembevétele nélkül. A hivatalos tanító egyház, a ta
nítóhívatal, a különböző korok hittananyagát dogmatikus formulákba foglalta, s így
a teológiai Iskolák tekintélyével alátámasztva mégis legtöbb esetben csak a
hagyomány jelentette a definitív, átfogó és elégséges normákat a hitben és az
emberi cselekvés vonalán egyaránt.

A katolikus teológia hagyományfogalma tartalmi összetételében ma sem
változott meg: azon hitigazságok foglalata, melyeket az Úr Jézus és aZI apos
tolok hirdettek, de le nem írtak, utána azonban a Szentlélek Isten különleges
segítségével az egyház eleven és kibontakoztató hithirdetésében a következő nem
zedékekre szálltak át. Igy a tradícióban tovább adott és az egyházi tanítóhivatal
hiteles hirdetésén alapuló hitmeggyőződés, a Szeritírás terjedelmére, vagyis a
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kánonra. valamint a Szentírás kifejtésére vonatkozóan, valóban a Szentírás ér
telmezésének formális normáfa lett. Igy ebben -az értelemben a kinyilatkoztatás
két forrásáról beszélhetünk: a Szentírásról és a szenthagyományról, sőt mi több,
erről az oldalról tekintve, a szenthagyomány logikai sorrendben az írás előtt

.áll. Mivel azonban lehetetlenség igazolni, milyen le nem írt igazságok szere
peltek az első igehirdetésben (kízárólagosan, a kánon, vagyis a Szentírás hiteles
könyveitől eltekintve), ezért a későbbi korszakok számára egyedül a Szeritírás
marad a hittartalmak praktikus, a kinyilatkoztatást anyagilag tartalmazó for
rása. Ebben benne foglaltatik az is, hogy a hit tudatának további alakulásában,
a dogmatörténelemben, az egyház a Szentírás tartalmát kibontakoztatja és új
ból és újból jelenvalóvá teszi.• E továbbmélyítés és kifejtés hitelességének és
biztonságának garanciája a Szentírás maradandó talaján állva a Szeritlélek oltal
mazó és őrködő segítsége, amelyet az Úr egyházának és tanítóhivatalának ígért
(K. Rahner).

Túlzás nélkül állapítható meg, hogy az eredeti hitforrások tudatos megnyitása
volt az első új vonás a zsinat alapvetésében. S ez lett a mai teológiai kutatás
irányvonala: továbblépni a források feltárásában. A zsinat tehát határozottan
ismét a Szentíráshoz fordult, ennek fényében igyekezett egyrészt levetkőzni

rníndent, ami az egyházban megmerevedett és túlhaladott volt, másrészt ebből

tudta kielemezni Isten ama szavát, amellyel a mai emberiséghez kíván fordulni.
Most világosan látszott, hogy a hagyomány túlságos tisztelete nemegyszer a
haladás akadályát jelentette, a világ saját külön fejlődésének vizsgálatában is
tanúja lehet annak, hogy a történelmi sallang és a hamis tekintélytisztelet,
mint kegyetlen tabuk nemegyszer megakadályozták az új befogadását, mert
amikor valami valóban újat seftettünk. mint csábító vagy megrontó kísértő

mellett el kellett haladnunk. Csak az utóbbi időben tűntek föl kételyek a ke
resztény kollektív tudatban a tekintély monopólíumával szemben.

A zsinat végérvényesen akart meggyőzni bennünket arról, hogy a múlt ab
szolút értelemben nem lehet norma és törvény a jövő számára. Ennek szöve
vényében már jóval a zsinat kezdete előtt a komolyan felelős egyházi személyek
jó része szíve mélyéről tört fel a kérdés: miért vagyunk mí keresztények ma
azonossági krízisben, miért gondoljuk, hogy nekünk másképp kell élni hitünket,
mást kell tennünk, mint elődeinknek? Vagy, míért nem elég ma a régit követ
ni? A jelen azonosságí krízis elsősorban a múlt és a jelen feszültségéből ered.
E feszültséggel, mint ténnyel való szembenézés reális elíndulásí alapot adott a
zsinati munkamódszer számára, egyszerre jutottunk túl az idealizálás és a
romantika mínden kísértésén. Lefebvre azzal vádol, hogy az egyház feladta múlt
ját, mí ellenkezőleg, azt állapítjuk meg, hogy az egyház megtisztította és meg
erősítette múltját. Az "idők jelei" itt lesznek hatékonnyá.

Mi újat hozott a zsinat?

A váltakozó kor, a régivel való szembefordulás és az új iránti megnyitottság
jeleiről van szó. Ezek a világ és az egyház szemében olyan ellentétpárokban
jelennek meg, melyeknek feloldása nem mindig a réginek eltüntetésevel vagy az
arról való lemondással oldható meg. Csak értékítélet alapján juthatunk túl a
nehézségeken. A jelen alakulásában pozitív jelek: a nyugtalanság, a keresés, az
elégedetlenség a múlttal szemben, a kicsinyek és elmarasztaltak előtérbe lépése,
az emberi személy rnéltóságának értékelése és megvédése, az emberi közösség
felé való vonzódás és többletének felismerése, a család, a nép, a nemzet, a haza,
az emberi nagy család, a kultúra, a történelem és a "humanum" végtelen ská
lájának új felfedezése. A mai ember további karakterisztikái: az őszinteség, a
formáktól való félelem, a sablonoktól való iszony, a mesterkéltség megvetése, a
szókimondás, a közvetlenség és természetesség, az építő kritikára való törek
vés, mások megértése és mások véleményének elfogadása, a teljesítmény, az ered
mény megbecsülése, az igazság és az igazságosság lázas keresése. Mindezek
meliett érthetők azok a negatívumok is, amelyek korunkra jellemzők lettek:
az ifjúság egy részének belső felbomlottsága és "törvénynélkülisége", a tekintély
megvetése. az öregekkel szembeni tiszteletlenség, a nyersesség, a durvaság, az
agresszió, a fanatikusság, a meggondolatlan forradalmi pátosz és rombolási haj-
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Iam. Keletkező új világ kohójában élünk. Hogy milyen lesz a jövő világa 
mint már mondtuk -, az döntően az ember erkölcsi magatartásától függ. A
kettósségek pozitív állásfoglalásra szólítanak fel. _

Maga a pápa az "idők jeleinek" sokat idézett megfogalmazását így ér
telmezte: az idő elsősorban a teremtő és a véghez, a célhoz. vezető Isten kezében
van. A történelem .egyszerre az emberé és az Istené. Ez azt jelenti, hogy van
a történelemnek emberi öntörvényszerüsége, de beleszólhat és bele is kell szól
nia Istennek. A zsinat meglátása szerínt, a múltnak a Szentírással és a történelmi
alakulással való összefüggésének új magyarázatára van szükségünk, s ebben áll
a hagyomány régi fogalmának feloldása, merevségének rnegtörése. Fél évszá
zaddal ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy az egyház legmagasabb
tanítási fóruma a vallásszabadságról és az ökumenizmusról külön pozitív doku
mentumot adjon ki. A Szentírást azelőtt általában fundamentális teológiai
alapon fejtettük ki, s nem kutattuk a szociális és nyelvészeti feltételeket, ame
lyek mellett az egyes könyvek íródtak. Féltünk a dogmafejlődés tényétől. an
nak ellenére, hogy Newman és követői már egy évszázaddal ezelőtt,rámutattak
arra, hogy a Szentírásból többet is ki tudunk olvasni, mint amit az eddigi
dogmák rögzítettek. A zsinat óta a teológia hozzálátott, s ebben a keresztény
közösségí tudat is segített, a kinyilatkoztatás mai problémalátásának feltárásához,
annak tísztazasáboz, mit akar Isten. a mai emberiségnek mondani?

Roger Etchegaray, marsellle-I érsek, a francia Püspöki Kar jelenlegi elnöke
az 1974 éví Püspöki Szinóduson így foglalta egybe az egyház és a kinyilatkoztatás
kapcsolatának két felfogását: az egyik felfogás szerint az egyház az isteni ta
nítás őrzője, melyet isteni tekintély és felhatalmazás alapján kell elterjesztenie
a világon. A másik vélemény szerint, az egyháznak fe~ kell ismernie az idők
jeleit, ezek pedig Isten akaratának megnyilvánulásai az emberi közösségekben
és a történelemben. Az egyháznak, mint intézménynek és mínt élő organizmus
nak egymás mellé, vagy árnyalt szembeállításáról van itt szó, A látszólagos
ellentétet is a zsinat oldotta fel.

A zsinat biztos kézzel nyitott utat tanításának következő fontos "állomása
felé: a két képből összetett egyetlen egyházfogalom biblikus szemléletének ér
telmezéséből megszülethetett az egyházról szóló tanítás csodálatos összefoglalása.
Zsinati szellemben gondolkodni annyit jelent, mint az egyház valóságát tükröző
képeket biblikus tartalmuk szerint szemlélní és látni: az egyház Krisztus ti
tokzatos teste és az egyház Isten népe. Aki nem így látja az egyház valóságát,
nem tudja mi az egyház.. A zsinati szellem az istenemberi mísztéríumok meg
ragadását és átélését sürgeti: az egyház a földifn a továbbélő titokzatos Krísztus,
vele azonossá kell válnunk, hogy megváltó és megazentelő erejében részesed
hessünk. A Krisztussal való azonosulás nemcsak azt jelenti, hogy az evangéliumi
Jézusra vonatkozó hitigazságokat elfogadjuk és összefüggésükben is szemléljűk,

vagyis azokat át is elmélkedjük. hanem hogy ezen túl Krisztais Urunk istenemberi
valóságának és életének tartalmi egészébe is belenövünk.. A krisztusi élet meg
újítása a hivőben, a szentmísében és a szentségekben újból jelenné váló krísz
tusi történés átruházása a testvérekre. Ez volt a zsinat legfőbb liturgikus cél
kitűzése, amivel több százados restanciát áthidalva ismét személyes találkozássá
és Istennel való egyesüléssé tette istentiszteletünket. A zsinat sajátos szellemi
hatása leginkább a liturgikus megújulásból árad felénk.

A forrásokhoz való visszatérés valóban teljesebb, integráltabb egyházfoga1mat
jelenített meg. Az egyház belülről nézve kegyelmi életközösség, organizmus, Krisz

tus titokzatos teste, s ebben Krísztus a Fej, mi hivők a test tagjai vagyunk.
Az értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt és megdicsőült Krísztus élete ("Krisz
tus-történés", húsvéti rnísztéríum), a Szentlélek erejéből, az egyház szentségí
közvetítésével saját istengyermeki életünkké lesz: "Élek, de már nem .én élek, hanem
Krisztus él énbennem" (Gal 2,20), "Sokan egy vagyunk Krisztusban, egyenként

• azonban tagjai vagyunk egymásnak" (Róm 12,5), tehát egy test, melyben a ta
goknak, mint az élő test sejtjeinek külön egybetartó és éltető funkciója van.
Ez a belső egyház foglalata, melyet Szent Pál alapján Krisztus titokzatos tes-
tének nevezünk. • .

A zsinat teológiájának azonban legnagyobb tette az volt, hogy a külső, a
látható, a történelemben megjelenő és történelmet élő egyházat a biblikus Isten
népe fogalmával azonosította. A megkereszteltek és a Krisztus-követők közös
ségében alapvetőerr mindenki azonos és egyforma az istengyermekeinek rnéltó-
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ságában. Az Isten népe fogalmának eme általános kiterjesztésével az egyházról
szóló teológia alaposan megváltozott: az egyházi. intézmény nem felülről, a hierar
chia fejétől, a pápától épül lefelé, hanem a Jegegyszerűbb hivőtől kezdve, alulról
fölfelé. Egészen világos, hogy a klerikusok és laikusok egyformán tagjai az egy
háznak, ugyanabban a krisztusi papságban részesednek, de különböző szolgála
tokat teljesítenek az egyházi. közösségben. Lényeges jegyek szerint emelkedik ki a
külön kiválasztás, meghívás és felhatalmazás alapján a felszentelt szolgálatí pap
ság küldetése. Nem érthetjük meg a zsinat liturgikus reformjának szellemét, ha
az egyház istenemberi titkának és a Krisztusban megvalósult általános papság
biblikus szemIéletét nem tesszük magunkévá. E nélkül a szentmise ünneplése
tartalmilag üres, s talán jobb lenne, ha csak latinul mondanók a szentmisét.
Az ilyen esetleg "lejárt", vagy ".lemaradt" lelkipásztor hogyan fogja egybekötni
a szentmisében· a kérügmát és a misztéríurnot? Alig másképpen, mínthogy
emellett elmenve, moralizáló prédikáelót mond el. Ebben pedig nemigen lesz szó
a közöttünk megjelen ő, velünk egyesülni akaró, bennünket otthonunkba, mun
kahelyünkre elkísérő Krisztusról. Nem tudja elénk varázsolni azt a Jézust, akinek
emberszeretetét elsősorban az Úr asztalánál kellene átélnünk, 'amikor 'a húsvéti
lakomában míndannyían egy test leszünk.

Az egyházfogalom e mélyebb lehorgonyzása, s egyszerre kiterjesztő, és egybe
fogó ereje az egyház kifelé való kapcsolatában is megmutatkozik. ötven évvel
ezelőtt a protestánsok még elszakadt testvérek voltak, ma úgy tekintjük őket,

mínt akik keresztségük révén egyházat alkotnak. Ma több katolikus püspök
nem is egy vonatkozásban az interkommuníó híve, és módozatot keres arra,
hogyan lehet ugyanabban a templomban közös istentiszteletet végezni? Ma már
a más vallású mohamedánok is testvérek. Megindult a dialógus a marxistákkal,
sokak nézete szerint, az emberiség jövője szempontjából ez utóbbi fontosabb,
mínt a különböző vallásokkalvaló párbeszéd. '

A zsinati szellem harmadik vonása: a hitében élő egyház "hitnoTmát" jelent
a jelen nehézségei közepette, J. Ratzinger szerint: "A hit hirdetésének egyik
mértékmeghatározó területe az egyházközségekben élő egyház hite. Ez a hit
a romolhatatlanság, az igazságban való megmaradás ígéretét bírja." A nép és a
papság közösségebe egybeforrott egyház ma nagyobb bátorsággal mer a múlt
történelmi távlataiba pillantani és tudatosan is kész vállalni a keresztény hit
azonosság-krízísének nehézségeit. Ma a megtisztult keresztény tudat elviseli,
sőt objektívnak tartja, hogy a különböző történelmi szakaszok nem egymásutáni
folytonosságában építették ki a keresztény hit épületét, hanem inkább egymás mel
letti párhuzamban. A prostestánsoknál is a Szentélek jelenlétében épült és épül ma is .
Isten országá. Maga az azonosságí krízis ma a teológiai pluralízmusban, és ezzel
párhuzamosan; az "orthopraxis" problernatikájénak, vagyis a hit és a hit szeríntí
élet közötti eltérésekkülönbözőségében nyilvánul meg. Ez is kétségtelenül új
jelenség. A keresztények tudják, hogy egész sor elmélet van forgalomban az
emberről, az ember Istenhez való viszonyáról. A teológia feladata lenne, hogy
az új elméleteket megfelelő kritikai apparátussal felülvizsgálja, és a közös
elemeket egybefoglalja. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy a nyugati
filozófia darabokra tört, és már nem nyújt alapot a teológiai gondolkodásnak.
A teológia is veszélyben- van a strukturalizmus és a tudományos szocíológra
oldaláról.

Mint mindíg, a jelen azonosságí krízisben is, Isten és a hivá nép kezében
van az egyház sorsa. Ezért is fontos, hogy az Isten népe fogalmának birtokában
állandóan felülvizsgáljuk a klerikusok és laikusok viszonyát, más szöval, a ta
nítóhivatal és a hivők által hordozott és ápolt "sensus fidei", vagyis a hitben
való élés, látás és érzés közöttí viszonyulásokat. Két dologtól kell okvetlenül
óvakodnunk. Az egyik a "hallgatag többség" érve, mintha csak az őrizné meg
a múlt, a hagyomány értékes elemeit, s ennek alapján az "ortodox eligazítás"
karizmáját hordozná magában. Ez azonban egyáltalán nem igazolható, sőt az
ellenkező is igaz lehet, főleg akkor, ha e többséget a reformszellem szele még
csak nem is érintette. S a másik, ami óvatosságra int: nem szabad vakon bíz
nunk abban, mintha a változtatás egyedül az intellektuelek feladata lenne, mintha
ők rnentesek lennének a hagyomány téves értelmezésének veszélyétől.

Congar szerínt különbséget kell tennünk, az egy, egyetlen és a sok tradíció
között. A nehézség ma különösen onnan adódik, hogy sok esetben kell áthidal
nunk az űrt a hivő gyakorlat és egy zárt gondolkodási, dogmatikus forma között.
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A hit, mínt- tudomány képtelen arra, hogy a töl'ténelemnekés a valóságnak
struktúrálls felépítettségi értelmezést adjon. Ha azonban az értelmezés dialek
tikus kontextusban, a saját lelkiismeretünkben megy végbe, akkor a hit az
úiat valóban belülről tudja megítélni. Az ilyen szemlelet az új bort nem fogja
régi tömlőkbe tölteni. így a hit a tanítóhivatal óvatos, okos és serkentő őrkö

désével meg tudja menteni a holnapot, a jövőt, sőt - s vegyük ezt szóról szóra
-, még a teológiát is. Ez a hit Isten országának várásával és "utópiájával" át
tudja lépni azokat a keresztény társadalmi képleteket is - bármilyen fémjelzést
kaptak is a történelem folyamán -, amelyek már túlhaladottak, s nekünk már
alig mondanak valamit. Csak olyan "visio", és csak olyan cselekvésre serkentő

normák lendítenek előbbre, amelyek a míndennapí élet rendjével és törvényei
vel azonosságában maradnak, és ugyanakkor a kor érzés- és gondolatvilágát, de
a korszeru teológiai elmélyülést is, vissza tudják tükrözni.

De nemcsak a hit, hanem a keresztény remény is elfojtódik, ha nem fűti

az átélésnek az a tudata, hogy mindannyían ugyanazt akarjuk és várjuk. Ha a
remény semmiféle újra nem irányulna már, egy ígazíbb és emberibb világ
várására. az ilyen szemléletben Jézus Krísztus örök újszerűsége. sem nyerhetne
többé befogadást, s ebben a felfogásban Isten szabadsága és az ember szabad
sága már régen a múlfban megrekedt ideológiai tétellé zsugorodott volna össze.
A tantételek vitája ebben az esetben nem mindig azonos a tények; és törté
nések hivő értelmezésével.

A zsinat áltat életre hívott új szellem valóban új indításokat adó három
szempontban rögzíthető; a hagyomány nem dogmatikus, hanem történelmi ér
telmezésében, az egyházfogalom tartalmi és alanyi kiterjesztésében, az egyház
rnisztéríumának és szentségí mivoltának új felismerésében, s végül a newmani
tétel érvényre juttatásában, mely szerínt az Isten népének egésze, papság és hivők

együtt, a hit hordozója, s ez alapján a megújulás lehetetlen a hivők nagyko
rúságának tudata, és a hivők megkérdezése nélkül. A zsinati szellemben való
gondolkodás és cselekvés próbaköve és mértéke a három szempont figyelembe
vétele és egybenézése. Ezért is adjon az egyház, a kinyilatkoztatás forrásaiba való
mélyebb bepillantás céljából nagyobb kutatási szabadságot az teológusoknak,
mert keresnünk kell és meg kell találnunk: mit akar Isten a mai embert szá
mára mondani? A zsinat szelleme Krísztus míndig megfíatalodni akaró egyházá
nak, az "Ecclesia semper reformandá"-nak szívéből fakadt.

Mindennél döntöbb azonban, hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz. Krísz
tusi hitünk megvalósítása attól' a felismeréstől függ, mit jelent számunkra az
egyház. Él-e bennünk az egyház? Nem elég a magunk egyéni módján vallásos
nak lenni, imádkozni, valami jót tenni és eljárogatní a templomba; ez a régi,
individualista szemléletből fakadó, a közösségtől való elkülönülés már nem illik
a zsinat szelleméhez. A zsinat szellemében a múltat értékelni annyit jelent,
hogy a múlt igazi értékeit megbecsüljük és megőrizzük, de a tisztelet mögé
nem bújhat el a "dogmák változtathatatlanságának" hangoztatása. Az egyház
ban reformokra van szükség, aiki ezt nem látja be, a zsinattól szép szavaknál
többet alig kapott! S végül a zsinati szellemből következik harmadszor a té
tel elfogadása: ha élő szervezet az egyház, akkor minden élő valósághoz hason
lóan alakulnia, változnia és fejlődnie kell. Az egyház viszont nemcsak mint az
egyházi alkotmányban lefektetett intézmény létezik, hanem egyúttal a hivők

összességének élő hitvalósága is marad. így az "orthopraxis", a hitből eredő

vallásos élet és gyakorlat eligazító tényező lehet a hit keresésében.
A zsinat többi újdonsága az elemzett három szemponttal szorosan összefügg

és' belőle adódik: az ökumenikus párbeszéd a keresztényekkel és a többi vallás
sal való dialógus, a kapcsolatkeresés a különböző ideológiákhoz, főleg a mar
xizmushoz. Valamilyen új találkozás előkészítése indult meg az ateista humaniz
mus (ezúttal nem marxisták) és a misztikus keresztények között. Az élet értelmé
nek és teljességének két tana áll itt egymással szemben. Az egyik szerint az
életet meg kell hódítani és teljességét harcban kivívni, míg a másik nézet szerínt
az élet teljessége ajándék, melyet munkával és· elmélyedéssel meg kell érdemelni.
Itt említhetjük a nemzetközi alapon szervezkedő béketörekvéseket és szolidaritási
mozgalmakat.

Egészen új a kereszténység életében a Szentlélek mai karizmatikus tevé
kenységének kézzelfogható valósága. Ennek azok lesznek részesei, akik egészen
keresztény értelemben tudnak a teremtés és az élet értelme után kérdezni. Új
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megvála lzolást érdemel a kérdés: hol áll Krisztus az emberiség egészében? Új
'továbbá az is, hogy az egyéni és a közösségí etika értelmezésében nem merünll
világos válaszokat adni, és jelen pillanatban mélyebbre orientáló kutatás lázá
ban áll-mk. Itt is a természettudományok kérnek beleszólást, Végül már meg
tudjuk fogalmazni a ~ karizmát: a Szentlélek Isten külön adománya, korunk
evangéli l1II1i növekedése és tökéletesítése érdekében az egyházi közösségben,

Az egyháznak a Szentírás forrásába és az emberi szívekbe való mélyebb
legyökereztetése alapot és indítást adott ahhoz is, hogy bátrabban merjen az
egyház szembenézni azzal a világgal, mely a szekularizáció folytán, nagy hánya
dában közömbös, kételkedő vagy hitetlen lett. Ennek tudatában fel kell tárnia
újból kínestárát az egyházon belül és azon kívül állók részére; változatlanul
és rendíthetetlenül Krisztus mai küldetésében kell járnia, és így hirdetnie az
evangélium örömhírét. Az egyháznak belső, saját tartalmából olyan mondani
valója van a mai világ számára, mely mellett 'nem lehet szótlanul elmenni. Er
ről e tanulmány folytatása- és befejezéseképpen egy követekző írásban szeret
nénk beszámolni.

Az egyház karunk alapproblémáit, az emberiség mai nehézségeit nagyjából
ismeri, ezeket a zsinaton, sikerült is kielemezni, de még messze vagyunk attól,
hogy mindenre választ kapjunk. "A II. vatikáni zsinat megvalósítása, nagy
célkitűzéseinek életbeléptetése épp hogy elkezdődött" - mondta nemrég Yves
Congar. Jelenleg az egyház átmeneti stádiumban van, s ebben si:irgós feladata
egyszerre megvalósítani kettős küldetését: az üdvösség kincseit át kell adnia
az egyes embernek, a' hivőnek, aki lelki tisztulást és táplálékot keres az egy
házban. De azt az egyéni, túlvilági üdvösségre tartó igényt csak akkor tel
jesítheti, ha a maga részéről hozzájárul a földön a meg nem oldott emberi kérdé
sek, főleg a szociális igazságosság rnegoldásáhoe, Hogy e téren mi az egyház
helyzetéből következő tennivaló, --:- külön téma felvetését igényli.

B. TIIOMAS EDIT

QVIRINVS ÉS MARTON TRADrCIO
A KORAKERESZTÉNY SAVARIABAN

Saváríában, Szombathelyen a nagyszámú felszínre került korakeresztény vo
natkozású emlékanyag ma már bizonyossá teszi, hogy ott a IV. századtól kezd
ve püspökséggel számolhatunk. A korakeresztény diocesis kiterjedésére nézve
azonban találgatásokra vagyunk utalva. A püspökség befolyása alatt álló terü
let kiterjedését inkább észak és kelet felé képzelhetjük el, mint déli és nyugati
irányban. Poetovio, illetve Noricum egyházmegyéi a két utóbbi irányban erős

határt vontak köréje, míg kelet felé, a Balaton környékének egyházai már nem
igen tartozhattak alája

Pannoniát a kereszténység terjedése két irányból közelítette meg: az egyik,
az itáliai Róma-városi ortodox kereszténység, az Adriai tenger északi partján
fekvő Aquileja-i egyház közvetítésével került el először a Dráva-Száva közén
fekvő területekre, s , rnínt azt egykorú források feljegyezték, a III. század fo
lyamán Cibalaeban már püspökség is működött, A Dráva-Száva közére vo
natkozó egykorú auctor helyek, adatok bizonyítják a terület korai keresztény
ségének mozgalmas életét, beleértve az egyházüldözéseket és mártírok kivégzé
seit is. Valeria tartományából hosszú ideig nem ismerünk mártírokat sem, csak
a legutóbbi évek kutatásai során szeréztünk tudomást például a brigetíóí már
tírokról. A magyar Dunántúl területén egyházi szervezetről sem tudott a ko
rábbi kutatás, - ma azonban mínden okunk megvan arra, hogy az újabb ása
tások által felszínre hozott korakeresztény épület- és lelet-anyag kapcsán nem
csak szarvezett egyházközösségeket, de püspökségeket is feltételezzünk.
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A 300 előtt Pannoniában levő kevés keresztény zömmel az ortodox irány
zat követője volt. A IV. század folyamán a legkülönbözőbb eretnekségek har
colnak a tartomány déli részén az ortodoxíával, így kialakul a Dráva-s-Száva
közén egy kétrétű ortodox és eretnek kereszténység. Az eretnekek is az orto
doxok rnódszereít követve a mísszíonálás útjára lépnek. 313 után terjed a ke
reszténység Pannónia Drávától északra fekvő területeire. A kereszténységtől

még egyáltalán nem, vagy csak alig érintett területek mísszíonálása már arra az
időre esik, amikor a IV. század 20-as, 50-es éveiben elsöprő erővel lép fel az
aríanízmus még Eszak-Itáliában is, s onnan az észak felé vezető utak rnentén
áramlanak az ariánus tanok Pannónia irányába.

A Dráva-s-Száva közén fekvő korábbi püspökségek. mint Singidunum (Belg
rád), Mursa (Eszék), Sírnium (Mitrovica), Sicia (Sísek), mellett már biztosan
volt püspöksége Sopíanae (Pécs), savaria (Szornbathely), Scarbantia (Sopron).
Gorsium (Tác), Iovia (Heténypuszta) és Aquincum keresztény közösségeinek : is.
A nagyvárosi püspökségek .mellett a tartományban számtalan kisebb vidéki
egyházközség is működött. A Balaton-vidék néhány nagyobb telepén, így Fe
nékpusztán és Kékkúton is feltételezünk vidéki püspökségeket. A korai keresz
tények között szokásban volt, hogy minden hivő csoport, egyház, bazilika, lehe
tőleg teljes létszámú klérussal rendelkezett, ami azt jelentette, hogy a' szubdía
konustól a püspökíg valamennyi szelgáláttevő hivatalt betöltötték. A késő ró
mai erődített villák és telepek életében nemcsak a gazdasági tényezők, hanem
a kereszténység maga is sokban hozzájárult a kontinuitás megteremtéséhez és
a római kori kultúra átmentéséhez.

A legkorábbi és legáltalánosabb ókeresztény kultuszhelyek Pannóniában is
valószínűleg azok voltak, melyek nem külön kultikus rendeltetéssel épültek"
hanem melyekben csak helyet "kaptak az istentiszteletek és az összejövetelek. Az
ilyen helyiségeket, miután magánházak szobáíról, termeiről van szó, az épületek
ben belül archeológiai úton konstatální színte lehetetlen. A magánházakban.
villákban, erre a célra a coenaculumok és tablinumok voltak alkalmasak. Kifeje
zetten kultuszhely céljára készült korakeresztény épületeknek kell tartanunk azo
kat a szerény kis építményeket, amelyek a temetőkben egy-egy különleges tisz
teletnek örvendő mártír, vagy szent életű személy sírja köré épültek. A sírokat
néha csak kis, gyenge kerítő fallal vették körül, a hivők ezen belül róhatták le
tiszteletüket. Ilyeneket találunk Brígetío-ban, Ulcisia- Castra-ban (Szentendre),
Sopianae-ban, Matrica-ban (Szászhalombatta) és Pannónia színte valamennyi te
metőjében. Később a szabadon álló sírt egy félkörös fallal kerítve védték és
egyben kiemelték környezetéből. Jó példa erre az Intercisa-i (Dunaújváros) te-
mető martyrfonja. '

A tisztelet fokozódása következtében, vagy azzal, hogy a tisztelt személy kö
zelében más megbecsült személyeket is elhelyezték, a kultuszhely szűknek bi
zonyult, és így további apsísokat építettek hozzá. Igy keletkeztek a több karéjos
cella tríchorák. Az aquincumi Vihar utcában, a pesti oldalon a Rókus kór
ház alatt és Sopianae-ban tártak fel ilyeneket. A legfejlettebb formája e tipus
nak Pannóniában a sopíanaeí cella septíehora, melyet tojásdad formában egy
máshoz csatolt hétíves apsisból képeztek. A korábbi irodalomban cella trichoraként
szereplő szombathelyí épületmaradvány a további ásatások eredményeként fel
színre került falak révén ókeresztény jellegét elvesztve fürdőépületnek bizonyult.

Pannónia nagy városaiban a IV. század folyamán a keresztény hivők száma
annyira megsokszorozódott, hogy nyilvános vallásgyakorlataik számára nagyméretű

bazilikákat építettek. A korai időkkel ellentétben a kereszténység ekkor már
nemcsak a szegények elnyomottak vallása volt, akik a nyomorúságos földi lét
után az örök .boldogságet és a nekik megígért mennyek országát Krisztus köve
tésétől remélték, - hanem a Nagy Konstantin által 313 után államvallássá
emelt kultuszgyakorlat. Igy a keresztény egyház tagjai voltak a magas fiívata
lokat betöltő jó módú állami tisztviselők, földbirtokosok és kereskedők, akik
hatalmas adományaikkal támogatták a bazilikák építkezéseit, áldozva a belső

és külső pompára is;
A pannóniai városok keresztény bazilíkáí közül ismerjük a teljesen feltárt

aquincumi bazilikákat. A savariai ún. Quirinus bazilikáról a kutatás újabban ki
derítette, hogy palota céljára készült épület volt, mozaikjai nem a keresztény
bazilika ékét képeztek, hanem a palota periódushoz tartoztak. A savariai egykori
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ókeresztény bazilikát nagy valószínűséggel a mai Szent Márton templom alapjaj.
rejtik, sőt felszínre került töredékek arra engednek következtetni, hogy Savariá
nak 'még egy ókeresztény bazilikája volt, mely a mai Ferences Templom alatt
rejtőzik. Mindkét bazilika feltárása még a jövő feladata. Reméljük, hogy a rö
videsen' megkezdődő műemléki helyreállítások kérdéseinkre a Szerit Márton
templomban választ adnak.

A Quirinus-kérdés

Quirinus aDélpannóniai Siscia püspöke Savariában szenvedett vértanúhalált
Diocletianus császár keresztényüldözései alatt 303-ban. A Diocletianus-féle ül
dözésben vértanúhalált halt püspökök, klerikusok és laikusok élete, tevékenysége,
még a III. század végi a keresztények számára viszonylag nyugalmas időkben
[átszódt ak le.

Quirinus pannóniai történetére vonatkozó ismereteinket csaknem négy év
tizeddel ezelőtt Nagy Tibor foglalta össze ma is alapvető fontosságú munkájá
ban. Míután az újabb kutatások a szent élettörténetének vonatkozásaiban más
eredményeket nem hoztak, így ismertetésünkben az ő rnunkáiából merítünk. A
Passio-történet topográfiai vonatkozásaira még visszatérünk, mert ezek termé
szetszerűleg az újabb savariai ásatások alapján módosultak és bővültek.

Quirinus szenvedés-történetét az ismeretlen szerzőjű Passio-Quirini a kö
vetkezőképpen beszéli el: a klérus üldözését elrendelő edictum kihirdetésekor
Quirinus elmenekült Sisciából. A felkutatására kiküldött katonák azonban el
fogják és Maximus Praeses elé állítják. Az agg sisciai püspök a helytartó mín-,
den rábeszélése, fenyegetése ellenére is állhatatosan kitart hite mellett. Erre
Maximus börtönbe vetteti, majd három nap elteltével Pannónia Prima hely
tartójához viteti Savariába. Quirinus állhatatosságát azonban Amantius sem ké
pes megtörni s ezért halálra ítéli. A püspöknek malomkövet kötnek a nya
kába és a Sibaris patakba fojtják..

A Passio mellett Quirinus vértanúhalálát még három más, korban közel
álló forrás beszéli el: 1.) Hieronymus Chroniconja, 2.) Prudentius, 3.) a Marty
rologium Híeronymianum. Időrendi sorrend tekintetében az elsőbbséget Hyero
nyrnus tudósítását illeti, aki 380 körül állította. össze Chroniconját. Hieronymus
nál számolhatunk azzal, hogy még szülővárosában megismerte Quirinus törté
netét. A Chronicon után kronológíailag a Passio következik. Ezt mai alakjá
ban 380-395 között írták, esetleg éppen Savartában. A Passio szerzője már is
merte és az utolsó. fejezetben fel is használta a Chronicon Quirinus Passíőját, A
harmadik forrásunk Prudentius, a kutatás mai állása szerint a 401-404 évi
Róma városi tartózkodása alatt írta az őt leginkább megkapo vértanú alakokról
dicsőítő költeményeit. Prudentius Quirinusról való mínden ismeretét Hieronymus
fent idézett munkájából merftette. Az időrendben utolsó Martyrologíum Hierony
mianum valamelyik pannóniai egyház, legvalószínűbb, hogy a sirrníumí díptychon
ból szerezhette értesülését.

A Passió szerint Quirinus utolsó kihallgatása Savaria színházában (in theatro)
történt. A színház a mai Kálvária dombtól északra feküdt, ahol a földfelszín
alakulása még ma is elárulja a theatrum félkörös alakját. A római színház
kövei különben ezen a helyen a múlt században még láthatók voltak. - Az
ítélet után a püspököt innen vezették a Sibarishoz, hol egy hídról (de ponte)
dobták a vízbe. A theatrumhoz legközelebb a Perint folyik, mely 9 m széles
és áradások alkalmával a 2 m mélységet is meghaladja.

Végeredményben tehát három, egymástól független forrásra visszamenő kút
fővel rendelkezünk Quirinus történetére nézve. Közülük a legterjedelmesebb a
Passio. Ennek értéke természetesen attól függ, hogy milyen mértékben megy
vissza szavahihető forrásokra. Annak ellenére, hogy a Passio jelenlegi szővegé

ben az elbeszélő és az aktaszerű részek erősen összefonódnak, annyi mégis meg
állapítható, hogy a IV. század végén működő redaktor egy aktaszerű forrást
használt, mely a Quirinus pert megközelitóen híven adta vissza. A redaktor
ezekhez különböző jellegű.elbeszélő részeket csatolt, illetve illesztett be, azon
kívül az aktát is átdolgezta a maga épületes irodalmi szempontjainak megfele
lően. Hieronymus mellett az író tekintettel volt az előtte megjelent pannóniai
mártír irodalomra- is.
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A határozottan ortodox - az arianus tanokkal szembenálló -, Krisztus is
tenségét erősen kihangsúlyozó Irót savaria topográfiai ismerete miatt - savaria,
vagy legalábbis annak környékén kell keresni, benne kell látnunk a pannóniai
mártír irodalom nyugati csoportjának egyetlen képviselőjét. üldözések alkalmával
a provinciákban vértanúhalált halt klerikusok és világiak bensőséges kultuszban
részesültek a pannóniai keresztények részéről. A vértanúk neveit az egyes egy
házak beírták díptychonjaíkba, ahonnét a szentmise közben felsorolták azokat.
Azon kívül a mártír halálának évfordulóján a schola-cantorum ambójáról. vagy
az oltár előtt olvasták fel a szerit szenvedésének történetét. Még a nem kimon
dottan liturgikus célzattal íródott aktaszerű passiók is - amilyenek nálunk
Pollio, Irenaeus, Quirinus szenvedéstörténeteí - csupán azáltal, hogy az elbe
szélésekben szereplő vértanút a hithűség, az állhatatosság, a Krisztus-szeretet,
az aszketizmus hőséül ünnepelték, nagyban hozzájárultak az illető szent kultuszá
nak megerősödéséhez. Quirinus püspök és vértanú mártíromságának leírása
bennünket a római kori savaria ókeresztény vonatkozásainak szempontjából is
érdekel. Az esemény leírásai értékes topográfiai adatokat tartalmaznak. Ezek
az adatok sok évtizede foglalkoztatják' a kutatókat, akik megkísérelték helyhez
kötni, illetve az ásatások nyomán felszínre került és megismert épületeket kap
csolatba hozni Quirinus passiótörténetével.

A következőkben megkísérlem felvázolni azt az új teoriát, mely Savaria
ókeresztény emlékeivel foglalkozva egyre valószerűbben bontakozik ki előttem,

s melyhez a vizsgált régészeti objektumok már eddig is kézzelfogható bizonyí
tékokat szolgáltattak,

Első színhely a s z í n h á z, ahol a nyilvánosan lefolytatott tárgyaláson
Amantius Quirinus püspököt elítéli.

A Jókai Mór u. 1. sz. 3991. hrsz. területen a hagyományok szerínt a szom
bathelyí Kálvária melletti mélyedés ma is az egykori római színház maradvá
nyait rejti. Az 1955-ben végzett leletmentó ásatás ezt a feltevést nagyban tá
mogatja. A feltételezett színház középtengelyében húzott K-Ny-i irányú árokban
60 cm mélységben római kori kultúrréteget, törmeléket találtak. Ez alatt a tör
melék alatt 70-90 cm mélységben az ásató árokban lépcsőzetesen lepusztult fal
maradvány mutatkozott. Az itt felszínre került kőem.1ékek: Hercules, Fortuna,
babérkoszorús szamárfej és Nemesis oltár is a színház, vagy arnphíteatrum je
lenJétét látszanak támogatní, így feltételezhetjük, hogy Quirinus perének és el
ítélésének egykori nyilvános színhelye a mai Kálvária-domb vidékén volt. 
Quirinus vértanúsága eszközéül Amantius helytartó a vízbefulladást jelölte meg,
és azt is megparancsolta, hogy a püspöknek "malomkövet kössenek a nyakára,
és a Síbarís folyó hullámaiba meritsék. Mikor a hídról a folyóba dobták, még
nagyon sokáig lebegett a víz színén és a körülálókkal beszélgetett..." Az epikus
passiónak kedvelt motívuma a malomkő és a mártírnak víz színén való lebegése.

Második helyszín tehát a h Í d. Az a híd, mely ma is átvezet aPerint
patakon az Operintutcán át, melyen Tóth E. topográfiai megállapítása szerínt
a későrómai városból nyugat felé kivezető római út is átvezetett.

A harmadik helyszín a "L o c u s o r a t i o n i s". "A vértanú testét ugyan
is nem messze attól a helytől, ahol végűl is elmerült, megtalálták. amiért ott
imádkozó hely is van. Magát a szent testet pedig a Scarabantia-I kapu melletti
bazilikába helyezték el." Ezt SZÓ szerint is idézzük: "... cuius corpus non longe
ab eodem loco ubi dernersum fuerat, inventum est: ubi etiam locus orationis
habetur. Sed ipsum sanetum corpus in -basíhca ad Scarabantensem portam de
positum."

A "locus oratíonís" soha nem volt a szent testének őrzési helye, még rövid
ideig sem. A vértanúság idején 303-ban az üldözések alatt nem állíthattak me
móriát, kápolnát a hívek a városon belül, ez ellenkezett a császári intenciókkal.
Az emlékhely létesítésére csak a 313 évet követően volt lehetőség. Elvben ká
polnák, szent helyek állandó megújításának elvén ezt a "locus orationis"-t meg
is lehetett volna keresni, illetve régészeti módszerekkel megtalálni a ma már
Szombathelyhez tartozó egykori Óperint község területén. sajnos ma már a
sűrü beépítettség miatt ennek lehetősége csökkent.

A negyedik helyszínt, mely Quirinus passiótörténetével összefügg, Savaria
késő-római temetője területén kell keresnünk. A hitvalló mártír testét csak a
várostól K-re fekvő. temető terilletén helyezhették nyugalomra. Miután ez a
keresztények üldöztetésének idején történt, nem valószínű, hogy a sírt nagyon
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fel.t11n6en megjelölték, illetve kiemelték volna környezetéből. Ezt már azért sem
tehették, hogy a nyilvános tisztelettel ne idézzenek elő csődületet, mely újabb
kivégzéseket vonhatott maga után Savaria keresztényeinek köréből.•

Az is lehetséges, hogy a temetőben, ahol a keresztények is temetkeztek, volt
egy imádkozó helyük, ahova a tisztelt testet elhelyezték. A keresztények ked
velt gyűlékező helye az üldözések idején a temető, ez általában ismeretes. Nagy
a valószínűsége annak, hogy Quirinus passiójának leírásakor a IV. század végén,
az V. elején, ez az egyszerű, korábban temetői deposíum már bazílíkává fejlő

dött azoknak az átépítéseknek a során, melyeket a szent intenzív tisztelete tett
szükségessé, A passió szerzőfe természetesen már csak az általa ismert, az l')
idejében álló bazilikát említette, mint Quirinus testének nyugvóhelyét. A bazilika,
illetve a szent elhelyezést helyéül a scarabantiai kapu melletti bazilikát jelöli
meg. Ebből az ókori topográfiai adatból ktíndulva: "Qufrinus bazilikáját" a
kutatás a Scarabantíába, Sopronba vezető út mentén kereste, és vitte több éN
tizeden át tévutakra.

Paulovics Istvánnak, a szombathelyi Romkertben feltárt római kori épület
maradványokkal foglalkozó munkáínak leglényegesebb állítása, hogy a Szeminá
rium-kertben feltárt egyhajós, apszísos bazilika a Passio-Quiriniből ismert
"Basilica ad Scarabantensem portam", melyben a Savariában vértanúhalált halt
sísciaí püspököt. Quirinust eltemették. Géfin Gy. és Paulovles I. levelezéséből

kitűnik, hogy Paulovics az épület ókeresztény bazilikával és Quirinus sírtemplo
mával való azonosítását már az ásatás legelején felvetette. Célja volt az ásatás
folyamán a scarabantíaí kapu megtalálása és az épületek azonosítása a keresz
tény kultuszhelyekkel.

Paulovles felvetette a lehetőségét, hogy a bazilikát a savariai császári palota
egyik terméből alakították át az ókeresztény kultusz céljaira. Az ásatás folyamán
hasonlóan vélekedett Nagy Tibor is. Majd Mócsy András fejtette ki azt a vé
leményét, hogy a bazilika egyáltalán nem volt keresztény kultuszhely és utal a
felülvizsgálás szükségességére. Feltevését megerősítették Szentléleky Tihamér ása
tásai, melyek során a bazilika szomszédságában fekvő cella tríchorának tartott
épületéről kiderült, hogy a maradványok kiegészítése helytelen, a maradványok
egy épületkomplexushoz tartoznak a bazilikával és nem cella tríchora, hanem
fürdőépület volt. A -Pavlovícs által scarabantíal kapunak vélt négyszögletes épü
letről kiderült, későbbi ásatások során, hogy az a palota helyiségei közé tartozott.
Tóth E. összefoglaló tanulmánya alapján megállapítást nyert, hogy a savariai
nagyméretű bazilika legalább két ínsulát elfoglalo, a területen az utolsó, nagy
szabású savaríaí római építkezés soráa jött létre a IV. század első felében. A
keresztény szímbólurnokat nem őrző mozaikpadlós, egyhajós apszísos terem,
melynek falait márványlapok burkolták, bizonyíthatóan nem rendelkezett az
ókeresztény kultuszhelyek semmilyen specíálís [ellemzőível, berendezéseivel.
Nincs presbyteríuma, semmi nyoma az oltárnak, subselliumnak, ambónak.
Az ásatás során semmilyen tárgyi lelet nem került elő, ami a keresztény kultuszra
mutatna. Nagy méretei vidékünkön ókeresztény kultuszhelyek esetében ismeret
lenek. Quirinus püspököt nem ebben a teremben temették el. Tehát bizonyítottnak
látszik, hogy a bazilika nem szelgálhatta az ókeresztény kultuszt, hanem egr
nagy épületegyüttes egyik profán rendeltetésű, reprezentációs terme volt.

Ezeknek a nagy palotáknak jellegzetes építészeti, alaprajzi sajátossága, hogy
gyakran peristyl-udvarral rendelkeznek, melyből nagyméretű, egyhajós széles
apszis záródású trónteremként a palota reprezentációs termeként szolgáló aula
csatlakozik. Ez az épülettípus eredetileg is keresztény kultuszhelynek épült IV.
századi bazilikák estében nem fordul elő - elsősorban császári palotákra és
állami tisztségviselők hivatalos épületeire jellemző. A savariai bazilika is ebbe
az épülettípusba tartozik, s ez a tény is megerősíti az épület császári palota
rendeltetését.

Ha mármost, mint látjuk, a Paulovles I. által feltárt gazdag mozaikpad
lókkal díszített palota termeit ki kell iktatnunk Quirinus passiójának történe
téből, felmerül a kérdés, hogy hol feküdt a "Scarabantiai kapu melletti bazilika",
ahol a mártír testét véglegesen nyugalomra helyezték. Az egykori scarabantiaí
kapu Szombathelyen még nem került feltárásra, pontos helye sem ismeretes, csak
az irányt tudjuk, amerre keresnünk kellene, ez pedig a- palotafeltárások romterü
letétől északra fekszik, a Sopron irányába vezető úton. Ezen a vonalon eddig
keresztény maradványokat az ásatások még nem hoztak felszínre. Felmerül a
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kérdés, hogy a passió történetírója jól irta-e a bazilika nevét, "ad Scarabatensern
portam", Miután a bazilikákat az ókeresztény korban gyakran nevezik topog
ráfiai helyzetük szerint - kapu mellettí, falakon kívülí, stb. - nincs okunk
kételkedni abban, hogy valóban a Scarabantiába vezető út, illetve kapu mellett
helyezték el Qu!rinust. Azt azonban, hogy a történet leírásának Idején a IV.
század végén hol állott az a kapu, amelyen át az az út vezetett, mely Scara
bantiába vitt, kérdéses. Vagy megfordítva a kérdést, a városnak melyik kapuján
vezették ki a Scarabantíába irányuló forgaimat Sabariából a későrómai időkben?

Tóth E. a császári palota leírásával kapcsolatban felveti a lehetőséget, hogy
a palota körzetében- levő scarabantíaí kaput a IV. században elfalazták. Felte
vését igen valószínűnek tartjuk, már csak a palota-körzet biztonsága és nyugal
ma érdekében is. Ha feltevése valóban fedné a későcsászárkori helyzetet. akkor
abban az időben portaként kizárólag a mai ferences kolostor előtt futó egykori
Szentmárton község felé vezető út kapuját kellene értenünk. Ezen a vonalon
az ókeresztény időkből kb. 800 m-es távolságon belül két bazilikát feltételezünk.
Az egyiket a ferences templom falai. illetve alapjai rejtik, a másikat a Szent
márton templom alatt találjuk. Szűkebb vagy tágabb értelemben mindkettő a
kapu közelében állott olyan körzetben - a mai 2266 és 2268 hrsz. telken 
ahonnan számos keresztény vonatkozású sírfelirat ismeretes. A Szent Márton
templom, Domonkosok rendháza és a mai temető körzetében sűrűsödnek a ke
resztény feliratos sírok, jelezve azt, hogy ezen a területen állott az a temetői

martyrion vagy bazilika. mely egy igen tiszteletreméltó szent vagy mártir földi
maradványait- rejtette, s melynek közelébe kívántak feküdni és holtukban is
védelme alá helyezni magukat a keresztény hivők. Ez az "ad sanctos", "ad
martyrem" temetkezés, illetve tisztelet véleményünk szerint Quirinus mártírnak
szólt. akinek testét a mai Szent Márton templom alatt rejtőző, később a szabad
vallásgyakorlat _alatt épült bazilikában őrizték. E bazilika létrejöttének és építés
történetének időrendjéről később még, a Szent Márton-kérdést részletesen tár-
gyaló fejezetünkben szólunk. -

Quirinus relikviáit, illetve tetemét a barbár betörések elől menekülő savarial
keresztények az V. század első harmadában, mint legdrágább kíncsüket, Rómába
menekítették. A pannóniai vértanúk közül Rómában legkorábban Quirinus tisz
teletével találkozunk. Relikviáit a Via Appian fekvő "Basilica Apostolorum" apszi
sának keleti oldalához épített ún. Platomában helyezték el. Rómában évszá
zadokon keresztül a Platoma volt a Quirinus-kultusz központja. Savaríában,
Quirinus általunk feltételezett bazilikájában - a mai Szent Márton templom
alatt - kultuszának gyakorlata a római translatióval megszűnt. - A város
ra törő barbár hordák és az V. század középí földrengés az épületet erősen meg
rongálhatta. Az újjáépüló templom, melynek újjáépítését a VI-IX. század kö
zött feltételezzük, Quirinus kultuszát követően Savaria szülöttjének, Szent Már
tonnak, illetve ennek kultuszának adott helyet. Szerétnők remélni. hogy a ré
gészeti feltárás és a műemléki helyreállítás a jövőben feltevéseinket igazolni
fogja.

A Szent Márton-kérdés

Sulpicius Severus, Márton tanítványa és életének írója szerínt (316-317-ben,
vagy 335-336-ban) a szent Pannónia Savaria new városában született: "Igitur
Martinus Savaria Pannoniarum oppido oríundus fuit ., .", de szülei röviddel
utóbb az itáliai Ticinumba (Pavia) kerültek. ahonnan később visszaköltöztek
Savariába. Márton évek múlva már. keresztényként visszatért pátríájába és any
ját sikerült megnyernie a keresztény hit számára, apja viszont pogány maradt.
Az ariánus Pannóniában az ortodox kereszténységet képviselte, ezért feljegyez
ték róla, hogy az arianus sacerdetes a szentet kiűzték a városból. Sulpicius Se
verus rendkívül tömör és sűrített elbeszéléséből nem lehet meghatározni, hogy
a Savariába való visszatérés és anyja megkeresztelését követő események tovább
ra is Savariában. vagy a tartomány valamelyik más városába (Siscia ? Sirmium?)
játszódtak-e le. Ez azonban a mi szempontunkból már nem lényeges. Fontos az,
hogy Martinus kortársa egy Sabaria new várost nevezett meg szülőhelyeként,

Sulpicius Severusnak ezt _ az adatát a későbbi életrajzok és elbeszélések szinte
szó szerint átveszik: így Tours-i Gergely (t549), Venantius Fortunatus (t600 után),

589



Sozomenos (V. sz. második fele), Alkuín (t804), Synaxaríum Constantinopolítano
- hogy csak a legfontosabbakat említsük.,Márton születésének vizsgálatánál
a legautentikusabb forrásból, a Sulpicius Severus-féle életrajzból kell kiindulnunk.

A VIII. században meginduló forrásfeltárás óta színte állandó vitatéma az.
hogy Szent Márton, Gallia apostola a mai Szombathely területén fekvő egykori
római városban (Savariában), vagy Pannonhalma-Győrszentmárton környékén
született-e. A gyakran szenvedélyes hangú vitában a bencés történészek termé
szetesen Pannonhalma mellett foglalnak állást, míg a Szombathely iránt elköte
lezettek a város papjaiból, történészeiből és a város múltjával 'részletesebben
foglalkozókból tevődtek össze. A kutatók nem vették figyelembe, hogy Márton
születéshelyét csakis az ókori adatok alapján lehet megállapítani. A középkori
'adatok - ókori támpont nélkül - csak a középkori hiedelmet bizonyítják. Nem
szükségszerű azonban, hogy ez az ókori valóságot tükrözze. Nyilvánvaló, hogy a
századok folyamán a már kisebb műveltséggel rendelkező egyházak is tudták,
hogy Márton Pannóniában egy Savaria nevű városban született. Ha tehát a vá
rosnév megmaradt - ott, ahol egykor volt - a kultusz <újraélesztéséhez elég
volt egy valamelyes ismeretekkel rendelkező személy, például a XI. vagy XII.
században Savaria-Szombathelyen működő pap is. Éppen ezért nem lehet Szent
Márton szombathelyí születésének ismeretét, mely a középkorban általánosan és
széles körben elterjedt, csak a XV. századi humanista történetírók számlájára
írni. (Tóth Endre legutóbbi tanulmánya, legalábbis a régészek és történészek szá
mára úgy tűnik,' a kérdést véglegesen lezárta.)

Márton Pannónia Savaria new városában (Oppido) született, Sulpítius Seve
rus az Oppídum szóval jelöli a nagy városokat, például Rómát és Tourst is.·

.Az antik Pannóniában csak egyetlen Savaria helynevet ismerünk, a mai Szom
bathely ősét: Colonia Claudia Sacaria-t, a IV. században Pannónia Prima tarto
mány polgári közigazgatásának központját, a tartományi kincstár őrzésí he
lyét, a IV. századi császároknak császári palotával rendelkező gyakori tartóz
kodási helyét, és a legiones Palatinus-ba tartozó lancíarií Sabariences egykori
állomáshelyét. Márton apja magas állású katonatiszt, tribunus volt. így eleve
valószínű, hogy családja a tartományi székhelyen lakott és nem falun. Továbbá
Márton apja minden bizonnyal az előkelő rangú laneiaríí Savaríenses alakulatban
szolgált, amely a IV. század első harmadában Savariában állomásozott. Mártonnak
"jó házból való származására" utalhat az a körülmény is, hogy a milánói csá
szári gárdába került, sőt mi több, a közé a 360, vagy 400 testőr közé, akik Iulianus
Caesart 355-ben Galliába kísérték.

A korábbi történetkutatásban teljesen elsikkadt az a fontos tény, hogy Szom
bathely az első, XIII. századi említéstől kezdve az oklevelek és a források az
esetek döntő többségében Sabaria néven említik, holott a helynévadás törvény
szerűségei következtében ezt a nevet már korán teljesen ki kellett volna szorí
tani a Szombathely névnek. A városnév változatlan fennmaradása az ókortól
azt bizonyítja, hogy a város területe állandóan lakott volt, és hosszú évszázadokig
számításba kell vennünk a későantik lakosság fennmaradását.

Savariában a IX. században templom állott. Ez a templom igen nagy való
színűséggel egy' ókeresztény, véleményünk szarint Quirinus mártír tiszteletére
készült, vértanúsír vagy memoría utóda, amely a Karoling korban is haszná
latban volt. Ez a templom a ma is álló, és régészetileg még alig kutatott Szent
Márton templom. Amennyire határozottan foglalhatunk állást Szent Márton sava
riai születését illetően, annyira szkeptikusak vagyunk "Szent Márton szülőházá

nak kérdésében". A kérdés megvilágításához vázolnunk kell a történeti és régé
szeti előzményeket.

A hagyomány a szent szülőházát közismerten a Szerit Márton templom alatt,
illetve közvetlen mellette keresi. A Schematismus Sabariensis 1972 adataiból
idézünk: "Szent Márton plébánia (Tolbuchin út 40.). A plébánia templomot ok
levél 1298-ban említi. 1638-ban a domonkosok kapták meg a templomot, a plé
bános pedig a vártemplomot foglalta el. .. A domonkos templom környéke 1930
ban lett újra plébánia... A templom egyik oldalkápolnája Szent Márton szüle
tési helyének adatait őrzi. A templom műemlék. Titulusa: Szenthárornság, bú
csúnapja Szentháromság vasárnap."

Savaria Szombathely keresztény hivőinek fe1tehetően tudomása volt a tra
dícióból arról, hogy Tours szent püspöke, Márton Savariában születet, Savariá
ban a 397 év körülre tett halála előtt tisztelete nem lehetett. A mai Szent Márton
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templom alatti római kori apsis és falmaradványok minden bizonnyal a 303-ban
vértanúhalált halt Quirinus püspök földi maradványainak őrzésí helye volt 
részletesebben erről a Quirinus-kérdést tárgyaló fejezetben szóltunk. - Quiri
nus passiójában, melyet a IV. század utolsó, vagy az V. század első éveiben
jegyeztek le, nem történik említés arról, hogy a "Szent Márton szülőházán"

épült bazilikában helyezték volna el. Ha Mártonnak Savariában akkor tisztelete
lett volna, erről a Passio írónak tudnia kellett volna, s ennek említését nem is
mulasztották volna el.

A fenyegető barbár veszedelem elől Quirinus maradványait Rómába me
nekítik az V. század első felében. Az V. század közepéri bekövetkezett nagy
földrengés és a barbárok egyaránt pusztíthatták a templomot, melynek újjáépí
tésére a VI-IX. században lehet gondolni. Még további kutatásra váró tárgyi
emlékek és nyomok az újjáépítés tényének feltételezését erre az Időszakra való
színűsítik. 'Esetleg a Karolingkori templom lehetett az első Márton patrocí
nium, hogy a XII-XIII. században újjáépülő templom ezt megtartva és tovább
vive azután az azidőtájt különös tiszteletnek örvendő Szentháromság titulust a
korábbi mellé Jelvegye.

Visszatérve Szent Márton születésének kérdésére, nagy a valószínűsége an
nak, hogy a kora középkori templom építésekor már megtalálták azokat a római
falakat, amelyeknek 'hitelesítését és ásatását 1939-ben Paulovics I. elvégezte. Pau
lovics publikációjából kitűnik, hogy hatalmas, vastag falakat találtak. A krip
tában ma is látható római kori apszis maradványai nem jellemzőek, ópítésmód
jukban és kivitelükben nem a római kori magánházakra. hanem középületre
utalnak. Az apszis ivéből következtetve egy nagyméretű korakeresztény bazilika
lehetett a középkori templom előzménye. Az épület feltehetően romokban hevert,
legalábbis részben, amikor falmaradványainak felhasználásával és tengelyének
eltolásával a koraközépkorí templomot ráépitették. .-:.. A korakeresztény bazilika
az ókeresztény temető területén épült fel. Erről a területről a 2266 és 2268 hrsz.vról
melyen a domonkosok temploma, kolostora és a mai temető fekszik, került fel
színre - rnínt már említettük - a legtöbb keresztény tartalmú feliratos kő

emlék, bizonyságul arra, hogy a III-V. századi keresztények e területen temet
keztek. A nagyméretű ókeresztény bazilika előzményét ennek a temetőnek egy
korábbi épületében kell keresnünk, mely egy cella memoriae, vagy egy kis
martyrion lehetett. Ezt a memoríát szervesen bekomponálta a bazilikába, fÍlint
erre számos példát ismerünk a korakeresztény temetőbazilikák esetében Itáliá
ból, Dalmáciából, a keleti tartományokból, de Észak-Afrikából is. Ha a mai
templom szentélyének baloldali pillérénél induló ívet kíszerkesztjük, akkor an
nak középpontját megközelítöen a mai Szent Márton kápolnában találjuk. Az
ókeresztény templom szentélyét, illetve oltárát tehát a mai Szent Márton kápolna
alatt kell keresnünk, az apszisori belül. Paulovics ásatásainak kutatóárkaiban fel
színre kerülő római kori falak, melyekben Szent Márton szülőházának marad
ványait vélte felismerni, valahol az ókeresztény bazilika oltára táján, illetve
confessiójánál feküdtek. A confessio, illetve relikviás oltár talán valóban egy
szent vagy mártír sírját, feltehetően Quirinusét, majd Mártonét rejtette magában.

Ismerjük a korai keresztényeknek relíkvía-rajongását és törekvéseiket a szen
tek, mártírok ereklyéinek birtoklására. Egészen természetes tehát, ha Savaria
keresztény hivői a Karoltngkorban, vagy a korai középkorban városuk híres szent
szülöttjének, ha testének nem is, de valamilyen tőle származó ereklyéjének bírá
sára törekedtek s ezt messze földről be is szerezték. A szent ereklyéket a te
metőben álló, újjáépült bazilikában elhelyezték, mely bazilika korában Quirinus
maradványait rejtette, míg el nem menekítették a fenyegető veszedelem elől.

A 2268. hrsz.-on fekvő római kori épületkomplexussal kapcsolatban tehát nem
zárhatunk ki egy Szent Márton tradíciót, de ez a tradíció nem függhet össze
szülőházzal vagy lakóházzal, már csak azért sem, mert e területen az I. szá
zadtól kezdve temető volt, a római városból kivezető út mentén, amit a külön
böző korokból származó, az itt feltárt sírok is bizonyítanak. Temetők területén
magánházakat nem találunk, de sacrális rendeltetésű épületek gyakoriak.

A fentiekben felvetett kérdések hipotétikusak, melyekre a választ a szom
bathelyi Szent Márton templom közeli műemléki felújítását megelőző ásatások
tól és falvizsgálatoktól várjuk.
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OSSZEFOGLALVA: Qulrinus 1.) Elítéltetésének helye a. szinház, melynek maradványait
a Kálvária domb rejti. - 2.) A hid, meivröt a folYóba dobják, a mai hid közelében, vagy
azzal azonos helyen állott, rajta vezetett ki a későrómai Savarlából nyugat felé vivő út.
- 3.) A locus orationist - imádkozóhely - az illdöztetések idején nem állíthatták ki. Ha
volt ilyen a passio Quirini IV. század végi narrátora láthatott ilyet, melyet a hivők már a
szabad vallásgyakorlat idején a hid közelében, a vértanúság helyénél, vagy ahol a holt
testet kiemelték, esetleg a temetőbe vezető út mellett állítottak. - Régészeti megtalálása
nem reménytelen. - 4.) A Quirinus passio szerzöre (380-395 körül) a szent testének elhe
Iyezésí helyéül a Scarabanha-i kapu melletti bazilikát jelöli meg. - Abban az időben

már a császári palota körzetében levő Sopron felé vezető utat megszüntették, elfalazták.
A Scarbantia-i út a mai ferences kolostor mellett vezetett el, a mai Szent Mérton templom
Irányába. A ferencesek temploma, zárdája, kertje termetén felszínre került sírok, leletek
már a római kapun kivill vannak. Ennek megfelelően a Scarbantia-i kaput, valahol. a
régi Savaria szálló helyén levő útszűkületnél keÍl keresni. - 5.) Az ókeresztény temetőben

lévő kis strkápolriában, melybe már korábban temetkezhettek, helyezték el ideiglenesen
Quirinus földi maradványait (martyrion). - Az ókeresztény temető egybe esik részben a
Szent Márton templom körüli mai temetővel és a Ferences templom tájáig nyúlik el.
Ezen a sávon került felszinre a legtöbb ókeresztény tartalmú savariai felirat. - 6.) 313
után a temetőben levő slrkápolnára bazilika épül, ahová átviszik Quirinus maradvá
nyait. - Erős apszisa és egykori falai a Szent Márton templom alatt a kzíptábarr még
ma is jól láthatók. - 7.) Quirinus kultusza a bazilikában virágzik a IV. század folyamán..
- 8.) A savariai születésű későbbi Tours-i Szent. Márton ellátogat saülövárosába, ahonnan
az arianizáló papság kiűzi (Suip. Sever.) Ha van papság, van klérus - Savaria a késő

római időkben püspökség, a IV. században. - 9.) Az V. század elején a barbár hordák
elől a szent vértanú Quirinus ~estét a hivők Rómába menekltik. - 10.) A mártir relikviáit,
testét elvitték, kultuszgyakorlata Savaria bazilikájában megszűntk, - 11.) Az V. század
középén földrengés pusztitja Savariát, a bazilika ts rombadől. - 12.) Hunok, germánok,
avarok, frankok szállják meg a romvárost és környékét. - 13.) Nagy Károly frank
király megdönti az avar birodalmat. Német Lajos Pannóniát a salzburgi érsekségnek
rendeli alá, - Savaria civitas-t ls. (A "civitas" jelző újabb bizonyiték arra, hogy Savariát
már korábban püspökségnek tudták.)

Márton 14.) A nyugatról rekrutálódó klérus tudatában van annak, hogy Tours szent
püspöke Márton, Savariában született, - 15.) A város szent szülötte tiszteletére templomot
emelnek - feltehetőleg a korábban rombadőlt, de részben még használható - egykori
Quirinus bazilikát javitják meg, épltik újjá. - 16.) A Paulovles I. által feltárt római kori
falmaradványok a mai Szent Márton templom melletti semmi esetre sem lehetnek a
szent szülőházának, mint azt korábban állltották,nyomai, hanem a Quirinus, későbbi

pertodusában Szent Márton tiszteletére átépitett-épillet maradványai. A terület az I. szá
zadtól mindvégig temető volt, temetőben nincs lakóház, legfeljebb sírépüretek. - 17.)
Az ujjáépülő templom architektonikus díszitő elemei közill egyelőre nem Ismerünk kő

faragványokat. Feltehetően azért, mert a város területén a földrengés következtében rom
badőlt épületek díszítményett használják fel. - 18.) Szent Márton ereklyéit az ujjá
épült templomban elhelyezik. - 19.) Az 'újjáépillt templom általunk Ismert első titulusa
a szent Háromság. A XI-xn. században a Trinitas tisztelete Igen erős, megtígyelhetöen
az ariánusok által erősen érintett területeken, reakcióként tanaikra. A Trinitas titulus
Savariában Indokolt. - 20.) Szent Márton ma is látható kápolnáját a XVII. században
alakitották ki a templom belsejében és látták eloltárképpel. - 21:) A barokk korú
renoválás és újjáépités alkalmával "vesztek el" azok a hiányzó Ókeresztény sírkövek,
melyek az Irodalomban ismertek és örzésí helyükül a Szent Márton templom van meg
jelölve. - 22.) A barokk oltárok elmozdításától, a vakolat leverésétől az "eltűnt" ókeresz
tény sírkövek előkerülését várhatjuk, közöttük azét a kőét is, melyen Krisztus neve
egyedül szerepel Pannóniában.

Irodalom a Quirinus kérdéshez: Paulovles I.: Savaria-Szombathely topográfiája. Acta
Savariensia l, Szombathely 1943.; Nagy T.: A Quirinus-reliquiák translat1ójának időpontja

Pannónia Prima későrómai sorsának tükrében, Regnum 6/1944-46/24-256.; Tóth E.: Late Roman
Imperial Palace in Savaria. Acta Arch. Hung. 25. (1973) 117-18.; uö.: Késő antik császárt
palota Savariában, Vasi Szemle 29. (1975) 42-44.; UÖ.: A savaríaí császári palota építéstörté
nete, Arch. E:rt. 102. (1975) 25-44.; UÖ. : Der Mosaikfussboden der Aula Palatina von
Savaria, Acta Arch. Hang. 28. (1976); Bo. Thomas E.: Savaria Christiana a 200 éves szorn
bathelyi egyházmegye emlékkönyve (Szornbathely, 1977) 35-94.
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Irodalom a Szent Márton kérdéshez: Paulovics I.: A szombathelyi Szent Márton egy
házának római kori eredete, Acta Savariensia 4, Szombathely 1944.; Horváth T. A.: Szent
Márton sz ületési helyének okleveles adatai, Acta savariensla 4. Szombathely 1944.;
Fontaine J.: Vie de Sai.nt Martin I-ill. Sources Chrétiennes 133-135. Páris 19&8/69.; Tóth
E.: Szent Márton pannonhalmi születéshely legendájának kialakulása, Vigilia 1974. 5. 306
312.; UÖ. : Adatok Savaria_Szombathely és környéke történeti földrajzához, Vasi Szemle
26. (1972) 244-260. ; UÖ.: Die Karolingische Burg von Sabaria-Szombathely Fol. Arch. 28.
(1977).: B. Thomas E.: Savaria Christiania a 200 éves szombathelyi egyházmegye emlék
könyve (Szombathely, 1977) 35-94.

SZÉKELY LÁSZLÓ

Katoli~us ~agyományo~ al erdélyi református slé~elye~ néprajlá~an
A vallási egység elősegíti a nép lelki harmóniáját. Téves azonban az a véle

kedés, hogy a vallási különbség akadályozna a nép szellemi egységét. Helytelen
az az álláspont is, hogy a vallás érdekei nem férhetnek meg a népi törekvé
sekkel: a valláson kívül ugyanis a népi közösség még más forrásokból is táplál
kozik. Azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a keresztény vallási szakadás nem
érintette az összes hitigazságokat és az egyházi szervezet minden formáját.

Ez a meggondolás az erdélyi reformátusok népi hagyományaiban is tükröző

dik. A katolikus hagyományok megmaradását az 1562-i debreceni hitvallás til
tásai ellenére belső lelki okok és külső tényezők is biztosították, mint a böjt
aszketikus értéke, a nép gazdasági tevékenységének ősi beosztottsága és a ka
tolíkus környezet. A katolikus örökség megmaradásának okai közt nem csekély
jelentőségű a hagyományok belső ereje sem, amely keményen ellenáll minden
romboló tényezőnek. A hagyományokat ugyanis belső erők hozták létre: a böjt
(András napján, nagypénteken, a lakodalomtartás tilalma böjti időben), a szentek
életéhez fűződő hagyományok (a vetéshez készülődés időpontja) - mind lelki
motiváción, ésszerű meggondoláson alapszanak, amely szerínt az embernek a
lélek üdvösségéért tenni is kell valamit. A böjt, a jócselekedet nem pusztán a
történeti továbbvitel gépies eredménye, hanem a vallásos ember logikus gon
dolkodásának következtetése. Ezekben a szokáselemekben a Marót Károly-féle
reviválról van szó, mely azonos lelki és helyzeti konstellációból ered. (1) A gaz
dasági élethez fűződő hagyományok .(határidők) pedig olyan általános tapasztalati
megfigyelésen alapszanak, amelyeket a katolikus egyház magáévá tett, s a hívek
lelki nevelésében felhasznált. Az is megfontolandó, hogy a hitéletben a Szentírás
jelentőségét hangsúlyozó reformátusok a Szentíráson alapuló hagyományokat a
katolikusoktól szívesen átvették s hogy a vallási misztika is a reformátusok
píetísztíkus érzelmi áhítatában tovább él. (2) E helyen rá kell mutatnunk egyes
református szerzőkre is, akik ostorozzák a karácsonyi, újévi katolikus ének
léseket: ezzel mintegy igazolják a reformátusoknál is szokásos katolikus hagyo
mányokat. (3) Hadd említsük meg még azt is; hogy régi katolikus énekeink közül
többet ("Mért sírsz, mért sírsz asszonyi Mária", "Felszántom a cinterem elejét")
Erdélyben a református székelyek őrizték meg. (4)

Tételünkkel kapcsolatban a református néprajz hagyományokban gazdag te
rületeit (egyházi év, életfordulók, hagyományos cselekmények, tárgyak, népkölté
szet, népnyelv, népi orvoslás) vesszük szemügyre. A katolikus hagyományokban
a leggazdagabb az egyházi év: benne az úr és a szentek ünnepeiről emlékeznek
meg. Ez utóbbiak közül egyesek teljesen vallási ünnepek, mások a gazdasági
élethez fűződnek: az időjárást jelzik, a gazdasági munkák elvégzésének és az
anyagi kötelezettségek teljesítésének a határidejére emlékeztetnek.

A továbbiakban ismertetett református vallási swkások között lesznek olya
nok is, amelyeket nem katolikus tartalmuk, hanem pusztán csak a katolikus
egyházi év szentjeinek nevéhez való fűződésük míatt sorolunk a katolikusoktól
örökölt hagyományokhoz. Ilyenek mindjárt az egyházi év elején található Szent
Katalin és Szent András napjához fűződő jövendölések. Katalin napján a lá-
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nyok borostyán (orgona) vagy szilvafaágat tesznek a vízbe, hogy karácsonvra
rügyezní vagy virágozni kezdjen. Andráskor gombócot főznek, böjtölnek, sós
hagymaból [ósolnak: akinek a hagymája megnedvesedik, az a következő évben
férjhez megy (Sóvárad, Makfalva, Erdőszentgyörgy, Maros m.). Hogy az egyes
egyházakban a különbségek ellenére is a közös keresztény hit hogyan tudja
felébreszteni a közös áhítatot s hogyan tudja őket egyesíteni, - ezt legszebben
a karácsony ünneplésével kapcsolatos hagyományok szemléltetik. Krisztus szüle
tésének ünneplésében nincsenek katolikusok és protestánsok: csak a karácsonyi
áhítatban összeforrt keresztény közösség van. Karácsony ünnepét egy vallási és
népi fémből ötvözött nagy haranghoz hasonIíthatjuk, amelynek különős varázsa
abban rejlik, hogy a különálló hit, történelem, népiség és táj köreit egy fennsé
ges akkordban egyesíti. A karácsonyi népszokások az ünnep természetfeletti tar
talmának emberi, természeti kiegészítése! s fényes bizonyítékai annak, hogy a
keresztségben a természetfelettiség a természetes népiséggel egybeszövődik. A
karácsonyi eszme kitör a templom kapuján és a népi életbe árad, De nem sza
bad eIfelednünk azt sem, hogy a karácsony mindenekelőtt eszmeileg és törté
netileg az egyház szent ünnepe. A vallási 'tartalom nélkül a karácsorryí mépszo
kásokból hiányozna a gyümölcsöző megtermékenyülés. A karácsonyi élményben a
vallási hit és a világi szokás egyesül: egyik a kinyilatkoztatásból, másik a nép
alakító erejéből ered. A vallási tőke, amely a karácsonyban kamatozik, veszteség
nélkül nem vonható vissza. Ezért jelentősek a karácsonyi élményt fakasztó já
tékok (betlehemezés) és a köszöntők (kántálás). Ezek a katolikus szokások a
reformátusoknál sok helyt állandó gyökeret eresztettek. (5) Betlehemes játékokról,
melyeknek különböző nevet adnak (betyáros, pohárköszöntős, bibliás) tudunk
Siier (Bihan m.), Szárazberek (Szatmár m.), Székelykál (Maros m.), Szilágycseh
(Szílágy rn.), -Bodola (Brassó m.), Székelykeresztúr (Hargita m.), Nagyszalonta
(Bihar m.), Pusztakamarás (Kolozs m.) református egyházközségekből. Puszta
kamaráson, ahol 1941-ben 325 református és 9 katolikus volt, 1946-ban még bet
lehemeztek. A játék szövegét 1924-ben Nagyenyedről hozták. (6) A reformátusok
játékából általában Mária hiányzik, vagy mint Nagyenyeden néma szereplőként

szerepeltetik. (7) A pusztakamarási református lelkész 1946 karácsonyán azt
kérte, hogyabetlehemeseket egy presbiter kísérj e, mint régen, mert "a bet
lehemezés karácsony ünneplésének szerves mozzanata, s mint ilyen az egyház
keretén kívül el sem képzelhető. (8) Az egyházi célra adakozók nevét ilyenkor a
lelkész a templomban felolvasta. (9) 1946 karácsonyán tanító helyett a lelkész
vezette a próbákat s a szövegen változtatni akart, de a szereplők végűl is a
régi szöveget mondták. (l0) A betlehemezők a ruházatukat a kastély ruhatárából
kapták. (Szent József a református lelkész fekete palástját viselte.) Régebben a
szeroplők felnőttek voltak, újabban nagyobb iskolások.

A betlehemezés katolikus [ellegét hangsú'yozza az is, hogy a betlehemes
játékokban nagyobbrészt katolíkus egyházi énekeket énekelnek. Az 1651-ből is
meretes Csodapásztorok című éneket Nagyszalontán, Bodolán, Székelykeresztúron
(11), a Mennyből az angyalt Nagyszalontán, Szilágycsehen, (12) az 1851-ből szár
mazó Pásztorok, pásztorok örvendezve című éneket Nagyszalontán, Székelykálon.
(13) Mostan kinyílt egy szép rózsa virág, Ne féljetek, pásztorok énekét Nagy
szalontán, (l4) a Pásztorok keljünk fel című éneket Szárazbereken (Szatmár m.),
Nagyszalontán . éneklik. (15) A Pásztorok keljünk fel szövege Vikár Béla szerint
még az erdélyi és dunántúli magyarság szétválása előtt keletkezett a XII. sz.
végén, XIII. sz. elején, ezért maradt meg a református nép ajkán még a refor
máció után is. (l6)

A kántálás a reformátusoknál emberemlékezet óta szokásos. Pusztakamaráson
kántálni szomszédok, felnőtt férfiak (presbiterek) járnak. (17) A kántálók néhány
református éneken kívül (Krisztus Urunk áldott születésén, Szívünk vígsággal) (18)
főleg a következő katolikus énekeket éneklik: Dicsőség mennyben az Istennek,
Vígan zengjetek citerák Jézus született (Méra, Kolozs m.), (19) Betlehem kis falucs
kában (Almásmálon, Beszterce-Naszód m., Pusztakamarás), (20) Paradicsom kő

kertjében (Almásmalom, Nagysármás, Maros m., Szilágycseh, Magyarózd, Maros
m., (21) Pusztakamarás (22) Szűz Mária e világra nekünk szent Fiát hozá (1651
ben már mínt régi éneket jelzik) (Magyarcsesztve, Fehér m.), (23) Csendes éj,
szentséges éj, Szerenesés óra, boldog éjszaka, (Pusztakamarás). (24) A két világ
háború közt Pusztakamaráson a kántálók a Mikor Szűz Mária a földön járt című

magyarszovátí legendás karácsonyi éneket is meghonosították. (25) Egy Mezőke-

594



szüből (Kolozs m.) Pusztakamarásra került karácsonyi köszöntő Mikor kicsi vol
tam (26) párját Csíkszentdomonkoson jegyeztem le. Az éneket ott a Keresztelő

Szent János napi "angyalozók" éneklik. (27) Az is katolikus örökség, hogy a
lukafalvi és ilencfalvi (Maros m.) kántálók latin szövegeket is mondanak. (28)
A katolikusoknál széltében elterjedt Bőkovács legendáját sok helyt a reformá
tusok is éneklik (Méra, Szamosújvár, (29) Pusztakamarás) (30)

Az egyházi éva továbbiakban is bőséges adatokat nyújt témánk illusztrálá
sára. Szent Istvánkor és Szent Jánoskor a névnapjukat tartó gazdákat felköszön
tik. Aprószentekkor a köszöntő gyermeket a felnőttek "vesszőzik" meg, de a
Dávidról szóló verset a gyermekek mondják (Kibéd, Sóvárad, Maros m.). A re
formátusok a Kovászna megyei Baróton és ZaboZán is aprószentekelnek. Egyes

. helyeken (Szentistván, Maros m.) aprószentekkor hajnalban "gircsozni" járnak.
'A "gircsozók" ijesztő maszkák, akik Heródes poroszlóit személyesítík meg. (31)
A katolikus Pálfordulása ünnepéhez fűződő megfigyeléseket is tartják (Makfalva).
Húshagyókedden a reformátusoknál is felvonulnak a "hamubotosok", akiknek
Kibéden külön neveket is adnak ("Béltelki", "Buksi"): ezeknek az a feladatuk,
hogy a lányok és asszonyok "kórusából" a gyermekeket elijesszék', s éjfélkor
a tánc végén rendet tartsanak. Nem régen sok helyt még a határkerülést is
megtartották. Anyárádmenti Szentgerineén (Maros m.) nagyszombaton este "dullót",
bírót, esk.üdtet választottak a rend fenntartására. Határjárni este világítókkal in
dultak s útközben a Határt rendelt az' Úr című éneket énekelték. (32) Kibéden
a körmenetet a cinteremben a templom megkerülésével kezdték, majd a fontosabb
határpontokat járták be és visszatérve a templom kerítésében rövid imát mondtak.

Sok katolikus ünnep az erdélyi református székelyeknél termést jelző, a munka
és a gazdasági kötelességek időpontját meghatározó lett. Ilyen a Szent Vince
(jan. 22) és a kisasszony napi zöld húzából való időjóslás (Erdőszentgyörgy,

Kibéd). A tavaszgabonát Gyümölcsoltó Boldogasszony körül' vetették. Az első

szántást az őszi gabonavetésre ("ugarolás") már 1617-ben is Szent János nap
ján, (jún. 24), a másodszori szántást az ún. "forgatást" Nagyboldogasszony nap
ján, a harmadik szántást Szent Demeter körül {okt. 26) végeztek. (33) Vetésre
Udvarhelyen a legalkalmasabb volt a Szent Mihály körüli idő. (34) MakfaIván a
szeptembeii vetéshez Samuel (aug. 21) körül készítették a földet. Az aratást
Szent Margit napja (júl. 13) körül végezték. (35) Sóváradon aratáskor a mezőn

egyházi énekeket is énekeltek.
A reformátusok hagyományaiban az állattartással kapcsolatban is szerepel

nek katolikus szentek. Szent Rókust (aug. 16) az állatok védőszentjét egyenesen
református szentnek tartják, Szent Demeter náluk is a juhászok védőszentje.

A gazdasági kötelezettségek és kereskedelemben szereplő ősi katolikus szen
tek napját a református Mezőségen is megtartják. (36) A napszámot Szent Mihály
napjától Szent Györgyig és onnan Szent Míhályíg fizették. (37) A székely köz
birtokosság korcsmáltatási joga Szent Györgytől Szent Mlhályíg tartott. Sóvára
don a "juhbefejést" Szent Györgykor tartották. Makfalván a juhászok Szent
Miklós napján számoltak el a juhokkal. A gabona és tűzifa kepét Szent Márton
napján hordták be. A vásárok régi időpontja is a szentek ünnepéhez igazodott.
A nagyvásárt például Makfalván Szent Jánoskor tartották. (38)

Az elmondottakból láthatjuk, hogy a gazdasági élettel kapcsolatos szokások
zöme a sarjadás, érés, betakarodás időszakára esik, de a kemény munka után
tavaszíg a vigalom időszaka,következik. A református székelyek azonban ter
mészetfeletti életükről ekkor sem feledkeznek meg. Az Istvánok és Jánosok kö
szöntésében, a gazdasági élettel kapcsolatos : jelesnapokban vallási motívumok
is vannak. . •

A gazdasági élet munkaszakaszai szígorúan ragaszkodnak az ősi ídőpontokhoz,

de a vigalom idejének ünnepei gyakran eltolódnak: sok ünnepi játéknak az
eredeti értelme is elveszett s csak a dramaturgiája maradt meg. A reformáció
szabadságra törekvésében az egyházi böjti kötöttségek figyelmeztető napokká
alakultak. (A Kísküküllő menti reformátusok csak a páratlan napokon ettek
húst.) A határkerülés időpontja is sok helyt a katolikusok feltámadási körmene
tére való reminiszcenciával húsvétkor nagyszombatra került. A szokások és a
szereplők neve is megváltozott (hamubotozás: gírcsozás, hamubotos: buksi, béltelki.)

Az életfordulók katolíkus szokásaíból a református nép megtartotta a la
kodalmak rendezésének a tilalmát nagyböjtben és úrvacsoraosztás idején (Kibéd).
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A hagyományos cselekményekból példaként azt a más helyről is ismerős

magyarózdi swkást említjük, hogy a kelő tésztára a tenyér élével keresztet
vágnak. (39) Ezeknél gazdagabb a hagyományos tárgyak használata. sok vallási
tárgyon találunk katoliJkus jelképeket: a dobokai református" úrasztali abrosz
füzérkeretére például a máltai keresztet hímezték. (40) A kalotaszegi temetők

háromágú fejfája a katolíkus keresztfákra emlékeztet. (41) Szabó T. Attila a val
lási néprajz szempontjából is jeles művében 1627-001 egy Boldogasszonyt ábrá
zoló fülbevalót, 1744-001 egy Szentdemeterról származó ereklyés képet (cum ac
clusís reliquiis Sanctorum), 1778-ból pedig egy fába metszett (a reformátusoktól
apácaképnek nevezett) képet említ. (42) Kolozsváron egykor a reformátusok is
Mária lobogóval vonultak a főispán beiktatására. (43) A mezőségí fejfák behajlí
tott felső résren gyakori az M. betű, mely a katolikus szerzetesek köszönési for
mulájának (Memento mori!) rövidítése. (44) Szilágyságban a kétfelé ágazó fej fák
színtén a keresztre emlékeztetnek. (45) Egyes református templomokban a szerit
képeket nemcsak művészí értékük, hanem áhítatot keTtő jellegük miatt is meg
őrizték. A sólyomkői (Kolozs m.) templomban még ma is láthatók az apostolok
képei. (46) Több kalotaszegi templom mennyezetfestménye bibliai jelenteket áb
rázol, Jankó János ezt Asztalos Umling Lórincz evangélikus szász festő hatásával
magyarázza, (47) de végeredményben ezeket a képeket az evangélikusok is ka
tolikus örökségként őrzik. A szentképeknek nemcsak magán- és templomi hasz
nálatáról, hanem azoknak lelki hatásáról is tudósít Rettegi György, amidőn fel
jegyzi, hogy Szombati István, nemes és Szaniszlai Sámwel Belsó-Swlnok várme
gye fóispánja a kolozsmonostorí Könnyező Mária hatására kálvinistából katolí
kussá lett. (48)

Az" erdélyi reformátusok népköltészetében is találunk katolikus hagyomá-
_nyokat. Egy katolikus szertartásí reminiszCenciáról olvashatunk "Az árva királyfi"
című kíbédí mesében, amelyben a királyfi a segítségére siető oroszlánokat kéré
sűkre "jólátónak", "jóhallónak", földneherenek kereszteli. (49) A jólátó és jóhalló
kifejezések a keresztség szentségének katolikus jelképeire emlékeztetnek. A ve
csernye katolikus szertartás, de énekében a református aranyosszéld lány is em
Iegetí.: Sínfalvára ké' menní.: / Létánia fog lenni / Az én rózsám a diák, / Fújja

"az létániát. (50) Az almásmálomi gyennekek újévi köszöntője az éjféli misét, (51)
egy kibédi mese a "barátok fehér lovon járó esperesét" emlegeti. (52)

Katolikus hagyományokban gazdag a református népi orvoslás is, Egy bá
doki református asszony a kidei rom. kat. papnak misét fizetett iszákos férjé
ért. (53) Ugyancsak a bádOlkiak régebben az epílepszíás gyermeket a katolikus
templomba .vitték és mise alatt az oltár előtt térdeltették. (54) Ha a szeritelmé
nyekhez nem is fűznek teológiai meggondolásokat, annál inkább" a szentmiséhez.
Misemondatásukra hatással van a katolikusok példája is. akik minden ügyes
-bajos dolgaikban szentmisét mondatnak. .A kidei reformátusok Vajkai Aurél
szerint nagyobb" bizalommal, mélyebb odaadással és fokozottabb áhítattal hasz
nálják a szentelményeket (szenteltvíz, tömjén), mint a katolikusok. (55) Állításá
nak igazolására több példát említ. (56) A népi orvoslásban tovább él a Mária
-tisztelet is: segítségét sokféle betegségben kérik. (57) Általános emberi magatar
tás ez: szükségbe jutott nép ugyanis nem polemizál, hanem reménykedve folya
modik minden segítséghez. Ezzel magyarázható Szent Antal tisztelete is, _aki
annyira népszerű, hogy közbenjárását ügyes-bajos dolgaikban a reformátusok is
kérik. Egy bádoki asszony, akinek pusztulni kezdtek az állatai, egy katolikus
Ismerősétől elkérte a Szent Antal ájtatosságot és a szent napján imádikozni és
böjtölni kezdett. (58)

Mindezekből láthatjuk, hogy az erdélyi reformátusok földrajzi zártságuk és a
hagyományok általános emberi tartalma miatt sok katolikus népi szokást őriz

nek. E kérdés azonban az itt tárgyaltaknál sokkal több adatot és nagyobb terü
letet ölel fel, ezért szükséges lenne más tájegységek és más népcsoportok; ta
nulmányozása is. Ezt. olyan helyszíni adatgyűjtéssel lehetne megoldani. amely
feltüntetné a hagyományok vallásfelekezeti jellegét. Természetesen e munkában
nem nélkülözhetjük a régi hagyományos gazdálkodást tárgyaló művek ismeretét
és a levéltári kutatást sem. Ezzel hozzájárulhatnánk a néprajztudomány eddig
érintetlen kérdéseinek megválaszolásához, és a II. vatikáni zsinaton elhangzott
ökumenikus törekvések megvalósításához.
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ERDÉLYI ZSUZSANNA

VALLÁSOS NÉPHAGYOMÁNYAINK
NAGY ÖSSZEGEZŐjE: BÁLINT SÁNDOR

Bálint Sándor újabb könyve egy széles ívű kutatás második terjedelmes egy
sége. Az első, mínt ismeretes, "Karácsony, húsvét, pünkösd" címmel 1973-ban
jelent meg 402 oldalon. Hézagpótló mivoltját nagy sikere, gyors elfogyása jelzi
(ezért is került sor jelen második kiadására), bár csökkentette a szakrális nép
rajzkutatás adósságait, mégsem fedhette el azt az űrt, amelyet most az .,ünnepi
Kalendárium" impozáns anyaga betölt.* Mind a két munka (a következőkben

egy műként tárgyalom) a negyven évvel ezelőtt megjelent "Népünk ünnepei"
című kezdeményezés méltő beteljesltése, egy következetes tudósi szándék-ma
gatartás bizonysága. A vallásos néphagyományban végzett Bálint Sándor-i ku
tatás - cikkek, tanulmányok, könyvek sora kilométerkövezik - jelentőségét ismé
telten bizonyító összegezés mind a magyar; mind a nemzetközi folklorisztika
kiemelkedő értéke: európai művelődéstörténetbe ágyazott nagy színtézíse, Segít
ségével megismerhetjük a magyar népi katolicizmus liturgikus és paraliturgikus
összetevőit, egyházi indíttatású és ősi képzeteket tükröző mozzanatait. Mindennek
alapos ismerete azért nyer különös jelentőséget ma, mert a vallás, illetőleg a
népi vallásosság új szemléletű történeti-fejlődésbeli vizsgálata nem nélkülözheti

* Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd, II. kiadás. - Unnepi kalendárium, I-II.
kötet, 1090 oldal. (Alcím: A Mária ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai
hagyományaiból.) Szent István Társulat; Budapest, 1977.
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a' kapcsolódó lelkiség és tudatszféra elemzését, és ami talán a legfontosabb. a
vallásos magatartásnak-érzésnek a paraszti rétegeknél betöltött szerepét. Bálint
Sándor műve nélkül nehezen .vállalkozhatnánk a vallásos néphagyománykör mo
dern szemléletű értelmezésére és nehezen érthetnénk meg olyan vallási tudat
höz kapcsolódó megnyilatkozásokat, melyek a keserves népi .rnúltba gyökereznek,
de az anyagi jólét mai színtjén is sok helyütt még érvényben vannak. Vagyis
a mai magyar falu Vallásos rétegei gondolkodásának és magatartásának rnélyebb
elemzése sem képzelhető Bálint Sándor eredményei nélkül. Mi több, nemcsak a
népi vallásosságé, hanem az elmúlt harminc esztendő vertikális, horizontális
irányú nagy társadalmi mozgásaí létrehozta rétegeződések-eltolódások nyomán
kialakult általános vallásosságé sem. Úgy is mondhatnánk: a vallási eredetű szo
kások, beídegződések (mechanizmusok?) továbbélésének megértése-magyarázata
sem. Ismerek városi embert,' aki vihar idején éppen úgy meggyújtja még a
szentelt gyertyát, mint ahogy jégesőben, ba nem is a kis fejszét hajítja ki az
udvarra, legalábbis egy vasdarabot helyez szemérmesen az ajtó sarkába. Szám
talan első nemzedékes városi még agyában hordozza a gyerekkor mítíkus-rnágí
kus tartalmait, s a nagyanyja rátestálta babonás képzeleteitől sem tud s talán
nem is akar megszabadulní, jóllehet "iskolája" van, azaz diplomás városlakó
emberré vált.

Bálint Sándor célja a szakrális népi hagyományvilág általános képének ábrá
zolása, ahogy ő maga fejezi ki az 1973-ban megjelent első rész előszavában (7.
old.): "... az egyházi év legnagyobb ünnepeihez, lényegében tehát Jézus evangé
liumi életéből ihletett ünneplő hagyománynak, családi devóciónak és közösségí,
társadalmi kultusznak, továbbá a mindennapi élet liturgikus eredetű (paralitur
gíkus) képzetkörének áttekintése". Mindezt "... a néprajzi humanizmus szel
lemében. .. felekezetközi (ínterconfessíonalís), illetőleg nemzetközi (interetnikus)
változatosságában amennyire m á r é s m é g lehetséges".

Ez az "áttekintés" nem nélkülözi a fölvázolható történelmi hátteret, az ere
detek és a fejlődésmenet rajzát. A korakeresztény, bizánci, középkorí egyházi
latin gyökerektől a gótikus s reneszánsz törzsökből és barokk ágazatokból ki
sarjadó korona jelenti a népi vallásosság azon dús lombozatát, melynek leve
leit Bálint Sándor kutatásaí kezdetén még látta zölden, láthatta lassú hervadá
suk állapotában és látja hullásukban, hogy mondanivalómat a népi lírához olyan
közelálló jelképpel szemléltessem.

E jelenségsor tudomásulvétele már önmagában is eléggé indokolja, míért volt
fontos minél előbb szemrevételezni azt a sajátságos egységet, mely a paraszti
jámborság, népi katolicizmus, profán kereszténység stb. elnevezésekkel megha
tározható gyakorlat anyagát adja. Ez az anyag a nemzeti múlthoz kötődő népi
kultúrának történelmi valóságok alakította szellemi öröksége. Továbbélését nem
csak a korunkban bekövetkezett társadalmi átalakulások s az ezzel járó élet
forma-szemléletváltozás kérdőjelezi meg. Más tényezők is, például annak a lehe
tősége, hogy napjainkban elvesztheti a magas kultúrától nyert ösztönzéseit és az
egykor nehéz paraszti sor éltette belső forrásait. Ezért igyekezett Bálint Sándor
tudományos pontossággal rögzíteni mindazt, "... amit a jozefinista papi szellemi
ség, továbbá századunk nagy gazdasági és világnézeti forrongása, végül napjaink
ban a II. vatikáni zsinat liturgikus újításai elmúlásra ítéltek" (7. old.).

Megjegyzendő, hogy a maga nemében páratlan alapkutatási mű, melynek
eredményeit már olyan régóta nélkülözi a szaktudomány, az általa szerényen
hangoztatott "áttekintés"-nél, vagy "dokumentáció"-nál sokkal többet nyújt A
hatalmas bibliográfiára alapozó adatolás eligazít a legkisebb tematikus rész felőli

tájékozódásban, de tágra nyitja azt a hátteres történelmi horizontot, melyre
vizsgálódásaink során tekintenünk kell. E "dokumentáció" éppen úgy szellem
történeti, mint tudati keresztmetszet. Lévén vallási tudathoz fűződő hagyomány,
különösen figyelemreméltó. Mint minden vallás, a kereszténység is bonyolult
történeti képződmény, Éppen ilyen bonyolult a belőle kisarjadt népi vallásosság
is, melynek magja a kereszt alatt kelt ki s a templom árnyékában terebélye
sedett. E paraliturgikus gyakorlat a nehezen rnozgásba lendülő konzervatív né
pi kultúra részeként nem tudta követni az egyház fejlődését, a reformzsinatok
szertartásrendi végzéseit. Lemaradt, s lemaradván önállósult, szinte autonómmá
vált. E népi, ha ugyan nem profán kereszténység a paraszti életvitelt át- meg
átjáró normatív szerepet töltött be. így élt s hatott. S míg élt s hatott, századok
alatt, sok míndent magához vonzott 'és továbbéltetett: egykori, már elhalványo-
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dott hiedelem-mozzanatokat, lappangó vallási képzeteket, őshitek széfesett ele
meit, pogánykultuszok tudatmélyi törmelékeit. Mindazt a mágíkus-mísztíkus szö
-gesztustárat, melyet az ember alakított ki nála nagyobb erők befolyásolására és
megnyerésére, és amellyel a kereszténység fölvételéig biztosithatta természet
fölötti hatalmainak életszabályozó működését. A profán kereszténység nemcsak
magahoz vonzza, hanem - ahogy a vallásos folklóranyag is mutatja -, a maga
számára konzerválja és keresztény keretbe állítva érvényesíti ezt az ősi tudat
és képzeletvilágot. A tömegeknek a kereszt és templom pecsételte vallásossága,
tudnunk kell, nem jelentette a vallásosság tartalmilag-formailag homogén voltát.
A kereszténység fölvételével a belső váltás nem következhetett be egyik napról
a másikra. A keresztvíz nem mosta ki az előző tartalmakat, az 'Új kötelék nem
oldhatta fel az egykori kötődéseket. A krísztíanízácíó folyamata az egyház még
oly szívós fáradozásai ellenére egy-egy népnél sokszor századokon át tartott
Erről Bálint Sándor így ír: "A primitív pogány szakralízmust az egyház töves
től nem tudván kiirtani - bár türelmetlenebb szolgáí ezt olykor kíméletlenül
megkísérelték -, alkalmazkodott Mesterének tanításához. aki nem eltörölni, hanem
betölteni jött a régi törvényt, igazolni a prófétákat (Mt 5,17). Ezzel a türelemmel,
olykor kényszerű belenyugvással természetesen az archaikus világszemlélet fenn
maradásához. továbbéléséhez is hozzájárult. Iparkodott a hagyomány kategóriáinak,
emberi reflexeinek bibliai szentesítést adni. így rendelte egyebek között a téli
napfordulat elragadtatott" pogány áldozati időszakának helyére a karácsonyt,
az ősi tavaszi nagy ünnepek helyére a húsvétot és pünkösdöt. A természet ímma
nenciáját transzcendens távlatokba állította.' A szellemek idézése helyett ajánlotta
a szentek segítségül hívását, nevüknek megünneplését. Világos, hogy az egyház
kegyelmi és liturgikus rendszere új szokásoknak, hagyományoknak, az ünnep
lés sajátos formavilágának lett forrása. Számos népszokásban. emberi gesztusban
már nem is érezzük a szakrális ihletést, jelentést, pedig a lélektani sugallat,

.í lletőleg történeti folytonosság kétségtelen" (11-12. oldal).

A kereszténnyé válás jellegét egy-egy népnél etnikai sajátosságok, történelmi
hagyományok is meghatározták. mínt ahogy ezek rajzolták ki arculatát is. Más
ként vált kereszténnyé például- a lengyel vagy az ír, a magyar vagy a görög,
vagy a skandináv. Éppen a skandinávoknál, még a XIII. században is, felhan
gozhattak az ősi germán isteneket dicsőítő énekek. Ez a másféleség nemcsak
a népi karakter szerint jelentkezhetett, hanem táj és ezzel ősfoglalkozások meg
határozta módon: egészen más gondolkodási formái-képzetéig vannak egy népen
belül is a hegyi pásztoroknak, vagy a halásznak, földmívesnek, vagy fazekasnak.
A tömegek, a nép lelkisége hosszú időn át osztódott az ősi hit és hagyományai
szorításában, az alig oldódó kettősség nyomásában. Vallás- és irodalomtörténeti
tények sora igazolja szerte Európában ezt a sokáig tartó ambivalenciát. A
legújabb kutatások szerint máig is ható ambivalenciát. A fent mondottak okozta
nehézségek nemcsak a kezdetekre vonatkoztak. A kezdetek után is újabb és
újabb nem kívánatos hatások érvényesültek a tömegek vallásosságában, főleg

a középkorban lezajlott társadalmi mozgások idején. Ekkor az új, elsősorban az
urbanizáció létrehozta közösségi struktúrák, majd gazdasági válságok kitermelte
problémák, mint ismeretes, szociális tartalmú vallásos mozgalmakban csapódtak
le. Ezek eszrneísége fejezte ki a mélyből felszínre törő vágyakat, igényeket, sőt

követeléseket. A jelzett mozgalmak, legtöbbször a hivatalos Irányvezetéstől eltérő

szellemi áramlatok, gyakran eretnektendenciák vegyes-ellentétes gondolati tartaImai
századokon át okoztak gondot az egyháznak. Hogy mennyít, azt a vallás- és
szellemtörténetből jól tudjuk. Meg kell jegyeznünk közbevetőleg, a fogalmi za
var elkerülése végett, hogy a "népi", kezdetben a tömegeket jelentette, nemcsak
a mai értelemben vett paraszti társadalom népi rétegét, A tömegeket jelentette,
vagyis az egész népet. Ezt a tényt maga Bálint Sándo!' így fogalmazza meg:
"Könyvünk népfogalma nem korlátozódik kizárólagosan a parasztnépre. hanem
kiterjed az egész számba vett emberközösségre, társadalomra, minden osztályára
és rétegére, amennyiben szakrális hagyományokat, hagyományszerű jelenségeket
őriz, illetőleg osztozni kíván bennük" (9. oldal).

Mindezeket csak azért bocsátottam előre, hogy ismervén az egyház viszo
nyát a néphagyományhoz a kereszténység fölvételénél, színkretísztikus törekvéseit
s a népi katolicizmus kohéziós hatását, föltehessem a kérdést: hogyan is nél
külözhettük már eddig is az ilyesféle szellemtörténeti tükröző felületet, a népi
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szakrális hagyományok hatalmas anyagának összegezését. Bálint Sándor három
kötetét olvasván látjuk csak, mennyire szükségünk volt erre a műre, Szeren
csénk is volt, hogy évtizedek kutatásai alapján állíthatta össze s nemcsak a
közelmúlt vallási jelenségeinek szemrevételezése nyomán. Bálint Sándor folklo
rísztíkus beállítottságú történeti érzékének, korai helyzetfelismerésének, azaz fél
évszázados erőfeszítéseinek köszönhetjük, hogy itt fekszik előttünk ez a "dokU
rnentácíö". Olyan summának mondanám, amely számtalan tudományág eredmé
nyeit is fölhasználja, ugyanezen tudományágak számára azonban megsokszo
rozva adja vissza. Pedig a szerző már az első kötetben is hangsúlyozza, hogy
nem iparkodik enciklopedikus teljességre (8. oldal).

Ennek ellenére, a lehetőség szerínt föllelhető-elérhető adatok együttesében
ínterdiscíplinárís szemlélettel és fölkészültséggel tálalja kutatásaít, mivel mégis
csak a jelenségek "komplex jellemzésére" törekszik, hisz "... anagyünnepek
hagyományvílágát, illetőleg népi élményét" szeretné "beleágyazni a hazai liturgia
és ikonográfia, továbbá a patrocíniumkutatás és épületes irodalom világába, de
a kínálkozó közép-európaí, sőt még nagyobb összefüggésekbe, kultuszáramlatok
ba is". Míg Bálint Sándor feszesen koncentrál anyagára, az irodalom, a nyelvé
szet, a képzőművészet, a liturgia, az ikonográfia érdekét is szolgáíja. Am át
lendít a társadalomtudományok területére is, amikor névtörténeti. szállás- és
településtörténeti tényeket, etníkai-migrácíós jelenségeket, vonulatokat érzékeltet.
Mindezeket népek közötti összefüggéseiben a középkori közös orális hagyomány
ban rejtőzködő kapcsolatok szövevényében, Ezért találhatók e könyvben múlt
törmelékek : a magyar nép szakrális tudatából már régen kiesett elemek, egykori
gondolati tartalmakat sejtető képzetek, nyelvi szímbolízmusok, elhomályosult lo
gikai kapcsolatok. Nem, vagy alig ismert adatok az erkölcs, a jog, a gyógyászat,
a szociológía területéről. Míndmegannyí múltat közelünkbe hozó adalék a val
lási szféra gyakran csak a szóbelíség fönntartotta örökségében. Az örökség meg
ismerése nemcsak a folklorista, vagy a vallástörténész számára szükséges, A
társtudományok képviselői számára sem lehet érdektelen az átélt valóság ilyen
vallási ötvözetű lenyomatának szemrevételezése. Az ily együttes-összesített for
rásanyag művelődéstörténeti és folklorisztikai hátteréléssel mutatja be népünk
életének mindennapjait, ünnepeit és mögöttes szabályozóként a vallás kialakí
totta hagyományrendszert. Jelen forrásanyag birtokában derül ki, hogy mennyire
bizonytalan lehet az a kép, mely a népi kultúra összetevőit ilyen ismeretek nél
kül vázolja föl s véli hitelesen megrajzoltnak a népi vallásosság alapvető' "do
kumentáció"-ja nélkül, Ebből derül ki, hogy a nép mennyire a mindennapjaiba
illesztette vallási élményeit, hogy e mindennapi életét hite erejével védje. Ehhez
jussa volt; hite természetfölötti erejéhez: imáihoz, szentjeihez., hármas istensé
géhez és "égi édesanyjáv-hoz, Máriához.

Bálint Sándor munkamódszere: az egyházi év ádventtől ádventig terjedő

rendjében az ünnepek, azaz a jeles napok menetében jár el, mivel úgymond:
"Az ember az esztendőt rníndíg kultikus egésznek érezte, és kozmíkus fordula
tait máig számon tartja. A keresztény egyházi "évnek JéZiUS evangéliumi életéhez
igazodó liturgikus rendje az ószövetségi kultuszból, az antik pogányság és az
európai népek archaikus ünneplő hagyományaiból ötvöződött össze, egyben rá
épült a. csillagászati, illetőleg gazdasági évre" (11. old.). Míg a karácsony, húsvét,
pünkösd rész Krísztus életének főbb mozzanatait tükröző ünnepek hagyományát
és szokásait taglalja, addig az Ünnepi Kalendárium az egyházi év egyéb esemé
nyeit sorjáztatja. Elsősorban az "istenszülő Szűz Mária" és "az égi szentek" ün
nepeiről s járulékos szokásgyakortatokról szól, Először bemutatja az ünnepadó
szernélyt. Jelzi kegyes funkcióját, patrónusi mivoltát, szerepét, különös erejét.
Azután a Legenda Aurea s Temesvári Pelbárt nyomán írt ÉrdY-kódexból - szük
ség szerint máshonnét is - ismerteti a szent élettörténetét. Bőségesen tárgyalja,
főleg Szűz Mária és a "szent atyafiság" ünnepei kapcsán az apokrif hagyományok
éltette mozzanatokat is, melyek a középkor érzelmi fűtöttségű vallásosságában
olyan nagy szerepet játszottak. Foglalkozik a szent kibontakozó nemzetközi,
majd-magyar kultuszával, ennek hazai történeti liturgiában való jelentkezéséről,

rendszerint a Pray-kódex adatai alapján. Jelzi az esetlegesen kötődö irodalmi
nyomokat. a kevéssé ismert verses-prózai megfogalmazásokat: himnuszok, éne
kek, imádságok, példák, legendák, eredethistóriák stb. E kiegészítés már önmagá
ban is jelentős irodalmi antológiának hat. Bálint Sándor a teljesebb láttatás
kedvéért bocsátja közre e szövegeket, továbbá nehezen hozzáférhető voltuk míatt,
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közli az egész történelmi Magyarországra kiterjedő patrocíníumkutatása eredmé
nyeit, és megadja a kapcsolódó ikonográfiai topográflát is. Végül taglalja hőse

szerepét a népi jámborságban, vallásos hagyományaink rendjében, a paraszti élet
ben betöltött funkcióival s ezeknek verbális kapcsolataíval : közismert mondások,
szólások, jóslások, hasonlatok stb., melyek mögött a hitképzetekkel átitatott. va
lóság mutatkozik meg. Mutatkozik ezen túl az a sok száz éves tapasztalat, amely
re csak a természettel ilyen mértékben azonosuló ember tehet szert, Végül is a
könyv a transzcendens erőktől függő ~mber belső történetét is adja, függetlenül
attól, hogy egyéni vagy közösségí keretben szolgálja a természetfeletti lények
kultuszát, ahogy Bálint Sándor mondja: "az ünneplő szokás és hagyomány tár
sadalmi örökségében". "Ez a kultusz - (ll. old.) - az esztendő folyamán »prí
mítív., fokon mágikus kényszerítéssel, az egyházi' gyakorlatban és népi sarjadé
kaiban könyörgéssel, liturgikus szertartással, áldással és szentelménnyel, olykor
böjttel és penitencíávaíl akarja a boldogulást, főleg asszonynak, földnek, jószág
nak termékenységét, bőségét, továbbá elhárítani a természeti csapásokat, beteg
ségeket, késleltetni a halált."

A szerző e munkájával, mint kezdetben írtuk, a magyar néprajzkutatás, ha
ugyan nem szellemtörténeti kutatás régi adósságát törlesztí. Amit nem csináltak
meg több nemzedék fiai, megcsinálja egy ember. aki bő ötven év csöndes szor
galmával szedte össze anyagát, hogy föltárja nekünk a laikus katolicizmus szines
virágát. Eleddig a népi kereszténységről csak mozaikszerű képünk volt. Alig át
tekintett területet járhatunk most be Bálint Sándor kalauzolásával. Különböző

okok míatt elhanyagolt területet. Kétségkívül közrejátszott az elmúlt évtizedek
eszmei merevsége is, de talán az idő sem dobta ilyen igénnyel felszínre, mínt
napjainkban. Főleg azóta, mióta mínd a keleti, mind a nyugati folklorisztikában a
szocíálís antropológíának nevezett tudománykör és szemléletmódjának elvei érvé
nyesülnek. A-népi vallásosság vizsgálata így teljesebben, több irányú megkö
zelítéssel történik. Ennek miértje is kézenfekvő. Először is a népi vallásosság
irreálisnak tűnő vásznán a történelmet élő egyénnek-közösségnek olyan érzések,
remények, szenvedések, vaskos realitások kirajzolta belső ábrázatát láthatjuk,
amelyet ilyen különös hitelességgel - az alanyiság hitelével - semmiféle tár
gyilagos ténysorakoztatás sem tüntethet fel, ahogy ezf Murányi Mihály is meg
állapította hasonló térnával kapcsolatban (Világosság, 1975. 5. 274. old.), Amellett
e vásznon kirajzolódnak két örökös kölcsönhatásban levő kultúrának, a magas
.nak és a népinek ellentétei, ám valamiféle föloldódásra-egybeolvadásra törekvő

ellentétei. Bálint Sándor könyvéből nyomon követhetjük a kereszténységnek né
pünkre gyakorolt erős akulturációs hatását. De láthatjuk azon hitbéli-mágikus,
mítikus tényeket is, melyek az előző kultúra-kultúrák vallás-hitszférájába tar
toztak, s amelyeket az egyháznak valamiképpen föl kellett dolgozni, kiiktatni a
oem szervesíthetót és a magáéba illeszteni a beépíthetőt. A magas egyházi kultúrát
terjesztők kis számával szemben ősi hagyományaikhoz szívósan ragaszkodó tö
megek állottak, kik ha más jellegűt, de saját kultúrát hordoztak. Kultúrát, mely
nek színtén volt magas és népi jellege, netán hivatalos és nem hivatalos vallá
sossága aszerint, hogy ez a kultúra előzetesen mely népektől, népelemektől mit
olvasztott be, szívott föl magába. Ahogy a kultúrákat és hozzájuk tartozó val
lási jelenségeket nem lehet csak önmagukban vizsgální, ugyanúgy nem lehet a
magyar népi vallásosságot sem, csak az egyház szállította magas kultúrával és
az előző hagyományok eleve tagolt szellemi örökségével összevetve, mintegy
mindezek eredőjeként vízsgálni. Mint ahogy nincs a magas kultúra és a népi
kultúra között rnínőségí, csak gondolkodásbeli különbség, ugyanúgy nincs az egy
házi (hivatalos i) és a népi (nem hivatalos?) vallásosság között minőségí, csak
tudati és szemléletí, netán érzelmi eltérés. Mindezen eltérés kölcsönhatást, s
adott körűlmények között egy irányba törekvést (konvergencia) fejthet ki. Bálint
Sándor úgy mutatja be a vallásos tudathoz kötődö néphagyományt, hogy lehetövé
teszi számunkra a fent jelzett akulturácíós folyamatnak-folyamatoknak s mind
ezekben a magas és a népi vallásosságnak kölcsönhatás, illetőleg konvergencia
vizsgálatát. A külhoní szakirodalom képviselője, R. Manselli - akinek eredmé
nyeit kutatásaimban szem előtt tartom és fölhasználom -, "a népi vallásosság
logíco-dialectícío struktúraja teljességének s alkotó elemei egymásbaolvadásá
nak" elemzését.

. Köszönet illeti a Szent István Társulatot. hogy e nagy mű megjelenését le
hetövé tette. Ez, ahogy fentebb érintettem, nemcsak a magyar, de a nemzetközi
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szakirodalomnak is hosszú időn át kiemelkedő alkotása lesz. Az ilyen alapkuta
tási anyag eleve klasszikus folklorisztikai érték, mely világnézettól függetlenül
közérdeket szolgál. Miközben amúltat-múltunkat hozza közelünkbe, a jelenben
népünk jobb megismerését segíti, elkövetkező tudós nemzedékek munkáját teszi
könnyebbé. A jövő tudományát segíti nagyon tárgyilagosan 1978 Magyarorszá
gában.

JÁNOSY ISTVÁN VERSEI

Hódolat ifjúhorom höltőmesteréneh

Adjuk neki· hittel magunkat,
O mégis csak legjobb Kísértet•••

Ady: MenekliIés az Úrhoz

Beh kell nekünk az a nagy Másik Mert nőnek" csak bennünk az árnyak.
ki itt· van minden dolgok alján. Tükreinkből torz, idegen arc néz,
Beh jó valakivel beszélni, idegen fintor. Oly állhatatlan
ha életünk végleg elvásik. az emberben az ősi Allat,

Midőn a Legszeretettebbnek mely mindig a gyilokra leskel.
koporsóján döngőn dörög hant. Mentől több új csodát eszeliink ki
És nem hisszük: találkozunk majd létünk szent boldogítására:
s örvénye húz a Rettegettnek. közibénk kúszik tigris-testtel,

Mikor már nem is tudunk félni, s csodáinkat halálra váltja.
mikor már senki meg nem érthet, Eddig nem volt menekvés Tőle.

(elménkben Tejúton túli képek!), De most már nem akarunk többé
beh jó Valakivel beszélni! fuldokolni vér-, és szenny-árba!

Mert most már mindenestől vesznénk
egy Végítélet-robbanásba.
Beh kell nekünk az a Másik,
éltető Minden, végső Eszménk.

Á.lmomban üsenss

Hitted nemhíve Istened
- ott állt asztalodon a kicsi bibliád.
Hitted gyermekien: ha majd
meghalsz, még befogad szalmatetój'Ú ház,

s ott borozgat a gádoron
kékszemú nagyapád és ama; Berzsenyi
- majd tizennegyedik ki lőn

vértanú Aradon, ám mivel ezredes

volt "csak", rá kegyelem szakadt:
KUfsteinban tizenöt év, zörgő bilincs,
s főstőgette az arcokat,
kik közül sokat elvitt a hideglelés,

mint Vasvári szerelmesét:
klÓTmész-arcú leányt, őzike nagy szem'Út.
férfit szégyenítőn aki
nézett szembe Halál csontvicsorával ott.

Igy idézik a Szent Időt .
fön~~ s hallod szavukat, újra kicsiny

ftu, '"
Igy látlak, s hiszem is: te élsz,
és álmomban üzensz éjszaka harmatán.
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sua GÉZA

SZENT BENEDEK MAI UTODAINÁL
Olykor kinyílik Pannonhalmán a féltve őrzött páncélszekrény ajtaja. A kíván

csi és meghatott látogató odahajolhat a Tihanyi alapítólevél eredetije,. az első

magyarországi oklevél és Szent László pecsétje fölé. Ebbe a helyiségbe alig árad
be fény. A finoman cizellált asztal maga is kincset ér. Az óriási könyvtárból
ide is elér a metsző hideg. A folyosókon festmények sorakoznak a falakon: a
bencés rend legnagyobb alakjai szemlélik tűnődve a látogatókat. Egy kisebb
teremben most készítik nyitásra a galériát: régi festők felbecsülhetetlen értékű
pietáit csodálhatjuk sorban. Az apátsági templomban minden csöndes. Egy-egy
díszítésnél megállunk: ez még a román kort idézi. A másik már barokk marad
vány. Évszázadok messzeségéből üzen a régi mester.

Maga az iskolaépület nem őriz ilyen távoli emlékeket, de az apátság szom
szédsága valahogy ennek levegőjét is meghatározza. Ide nem lépnek be a turisták,
legfeljebb olyankor, amikor szünet van,· s nem tudják másutt elhelyezni a ven
dégeket, csak a hatalmas hálótermekben. Tűnődve nézegetem az egymás mellett
sorakozó vaságyakat, s a falba vágott kis ablakot, melyen a prefektus szükség
esetén rendre utasíthatja a kései beszélgetőket. Négyéves keményedzése lehet
ez a léleknek. A tanárnak és a diáknak nem lehet titka egymás előtt. Belelátnak
egymás életébe. Igaz, a felsősöknek már könnyebb. Ok két-háromágyas szobák
ban laknak. Ezek kiképzése szellős; ötletes megoldás biztosítja, hogy zavartala
nul tanulhassanak: az ágyakat az "emeletre" tervezték, mínt a hajókon. Az is
kola valóban minden lehetőséget megad növendékeinek, hogy felkészülhessenek
a továbbtanulásra. Hogy élnek-e vele? Bizonyára nem mindenki. De a pannon
halmi diákokat általában megbecsülik az egyetemeken. Megállják helyüket az
életben, És visszajárnak a régi iskolába, legtöbben érintetlenül' őrzik magukban
a múlt nosztalgiáít, szép, kedves emlékeit. Innen is kerülnek ki sérült, csalódott
emberek, olyanok mint Maróti Lajos Kolostorának hősei.'Mielőtt elindultunk,
ezt a kitűnő regényt olvasgattam. Néha felvetődött bennem közben a kérdés:
vajon ma is ilyen "elidegenedett" kapcsolatok jellemzik a bencés nevelést?

Nem kétséges: az úgynevezett bencés szellem, a kontempláció és meditáció
igénye némileg ellentétben van a fiatalság dinamizmusával, nyugtalanságával. .A
rend eredeti hivatása szerint nem foglalkozott tanítással (noha felmérhetetlen a
jelentősége a magyar rnűvelődés történetében, a humanista kultúra terjesztésé
ben s a magyarság állami létének megszervezésében), Ezt az ellentétet nehéz
feloldani, s kivételes tanáregyéníségek kellenek hozzá. Az évszázadok során azon
ban rníndig volak ilyenek. Igaz, a pannonhalmi gimnázium nem évszázados in
tézmény: negyven esztendeje indult itt az első gimnáziumi osztály 'húsz növen
dékkel. Olasz gimnáziumnak hívták akkoriban, hiszen az olasz nyelv és kultúra
mínél tökéletesebb elsajátítása állt a tanterv középpontjában. A gimnázium mai
épülete 1943-ban készült el, de 1944 októberében kórház céljára foglal ták le.
Novemberben azonban a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alá került. s a
felszabadulásig majdnem ézer ember nyert itt menedéket. 1945 áprilisában in
dult újra a tanítás, s 1947 júniusában tartották az első érettségi vizsgát,

1950 óta csak gimnáziumi osztályok működnek: évfolyamonként kettő. Teljes
konviktussal, azaz mínd a 320 diák kollégiumi ellátásban részesül. A szülőktől

haví 1000-1100 forintot kérnek. És persze napról napra érkeznek a csomagok
a hazaival, mert a diákgyomrok nagyon kényesek. Pedig jó a koszt. Am a
gyerekek sokszor fintorognak. Belemarkolnak a kenyeres kosárba (a nap bár
melyik órájában vehetnek kenyeret), és rohannak a hálóba, szebába enni. Ha a
kenyér kicsit megszárad, üíért indulnak, s az imént hozott karéjt a szemétbe
dobják. Iszonyú pocsékolás. Csóka Gáspár igazgató elkomorodik, mikor erről be
szélgetünk. Társadalmi probléma ez, s gyökereit valahol az otthoni nevelésben
kell keresnünk. .

Áz igazgatói irodában - az igazgató sem kivétel: ő is a gyerekek között
lakik, s hogy a feje fölött épp. a társalgó van, néha éjjeli álma sínylí - a sta
tisztikákat böngésszük. Először az egyetemi felvételekét, hiszen a legtöbb szülőt
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ez izgatja, s amikor eljönnek a beiskolázás előtt szokásos ísmerkedésre, be
szélgetésre, majdnem mindegyikük megkérdi: "Felveszik majd egyetemre?". Az
egyetemre és főiskolára jelentkezettek 1971 óta a következő arányban nyertek
felvételt:

1971
1972
1973

51,2%
28,9%
30,0%

1977

1974
1975
1976

33,6%

40,0%
32,5%'
41,0%

Az adatok nem tükrözik egész pontosan a reális képet, hiszen azok' is szerepelnek
az adott év felvett jei között, akik másodszori vagy harmadszori jelentkezés után
hajóztak be valahová. így is akadnak jobb és kirívóan gyengébb évek, mint a
legtöbb iskolában általában. A tanárok szerint az arány megfelelőnek mondható.
A szülők szerint rossz. Dehát melyik szülő értékeli egész reálisan gyermeke ké
pességeit? Viszont az is tény, hogy a bölcsészettudományi karok nem nagyon
nyílnak meg a bencés diákok előtt.

Az iskola mindenesetre jó lelkiismerettel bocsáthatja ki a végzősöket. Pannon
halmán nunden lehetőség megvan arra, hogy ki-ki érdeklődése szerint képezze
magát. Számtalan nyelvi különórát tartanak, még "egzotikus" nyelvek tanulására
is van lehetőség. Egészen magas színvonalú a biológia oktatása. Luif Otmár
országszerte ismert szakembere ennek a tudománynak. Aki akar, megismerked-

. het a digitális technika alapjaival, Pintér Ambrus irányításával. A folyosó vé
gében kis szobába nyítunk. itt gépelni tanulhatnak a gyerekek. S ha a tanul
mányi versenyek, a megyeí és országos pályázatok eredményeit böngésszük, mindíg
van a döntőben pannonhalmi diák.

Miközben az épületet járjuk, s megcsodáljuk a szellős tornatermet, a nagy
szeru új zuhanyozót, a szellemes tisztító szerkezetet, a társalgót. a tágas, kitű

nően felszereit olvasótermet, nézegetjük a televíziókat és a többi katolikus gim
názium által bizonyára irigyelt képmagnót. az a kérdés motoszkál bennem, vajon
azért küldík-e ide a szülők gyerekeiket, mert reményük szerint teljesebb emberek
lesznek, vagy azért, mert ismert, neves katolíkus gimnázium? A válasz meglepó:
nagyon sokan vannak, akik azért jönnek ide, mert Pannonhalmára "sikk" járni.
Legenda, hogy csak az elit-gyerekek kerülnek ide, hiszen a létszámnak majdnem
fele munkás-paraszt származású, s Csóka Gáspár újra meg újra megismétli, hogy
aki tisztességes bizonyítvánnyal idejében jelentkezik, rnindenképpen felvételt
nyer. Mit jelent a tisztességes bizonyítvány? Körülbelül 4,4 fölötti átlagot. Ez a
belépő. És persze nagyon örülnek, ha azt látják, hogy az érkező jól ismeri hitét,
otthon alapos katolikus nevelésben részesült. De ez sajnos nem általános jelenség.
Az igazgató megpendítí a templomi hittantanítás problémáit, de ez a kérdés
olyan bonyolult, s messzeágazó, hogy aligha érdemes a részleteibe mennünk. Két
ségtelen, hogy érkeznek ide szép számmal úgynevezett egyházmegyés támogatottak
is. Szóljon ismét a statisztika. Egyházmegyénként ezek száma így alakul:

Pécs
Kalocsa

5
l

Veszprém
(ezek közül nyolc

Székesfehérvár
Esztergom

16
rendszeres segélyt kap)

3
4

S nézzük rögtön, 1970 óta hányan léptek érettségi után szemínáríumba:

1970 3 1974 6
1971 4 1975 5
1972 4 1976 7
1973 3 1977 4

Ha arra gondolunk, hogy a katolikus iskolák biztosítják elsősorban a hazai papi
utánpótlást, az utóbbi adatokat némi aggodalommal kell tudomásul vennünk. Igaz,
a -tárnogatottak közül nagyon sok olyan van, akinek eleve - nincs papi hívatása.
S az is igaz, hogy a bencés vallásosság - ha ez a kifejezés egyáltalán pontos -
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intellektuálisabb, racionálisabb a megszokottnál, Egészószintén meg kell monda
nunk, hogy ezek a számok nem megnyugtatóak. Mint ahogy elgondolkodtató,
hogy az egyik egyházmegye oly kítűnően szervezi meg a támogatást, a másik
ban pedig erre alig fQrdítanak gondot. Az hogy Veszprémből 16 ilyen diák tanul
itt, annak bizonysága, hogy ebben az egyházmegyében nagyszerű munkát végez
tek a magyar papi 'utánpótlás biztosítása érdekében. De mít széljunk olyan pél
dák hallatán, hogy plébánosok beszélik le agyerekeket aITÓl, hogy katolikus
iskolába menjenek, mondván, hogy ott nem tanítanak olyan jól, vagy hogy ott
úgyis elveszíti papi hivatását? A felelőtlenségnek, a távlattalanságnak fájó és ag
gasztó jelenségei ezek. Nem véletlen, hogy a katolikus iskolák vezetői oly nagy
reményeket fűznek a támogatások új rendszerének megvalósulásához. Felmérhe
tetlen jelentősége lesz ennek a papi utánpótlás biztosítása terén.

A jövő évre jelentkezettek felvételi lapjaiba is bepillanthatunk. Akadnak
furcsaságok, Azt a rovatot, melyben a nyolcadikos osztályfőnöknek kell jellem
zést adnia, olykor üresen hagyják. Más lapokon ezt a bejegyzést olvashatjuk:
"Szülei kifejezett kívánságára jelentkezett a bencés gímnázíumba", A jellemzés
rovat egyébként üres. Mintha a volt osztályfónök a "maga mentségét" írná.
Holott a fennálló rendelkezések értelmében jellemzéSt kell adnia. Vajon nem
természetes-e, hogy ~ szülő- irányítja a gyermek pályaválasztását és döntő szava
van abban, milyen iskolát választ? Ha állami gimnáziumba megy, ugyanez a tanár
nem tartja szükségesnek odaírni : "szülei elhatározásából választotta iskoláját..."

Ebéd után ismét az irodában. S egy számomra nagyon izgalmas kérdést
járunk körül: vajon négy évi pannonhalmí diákság nem jelent elzárkózást a
világtól? Nem okoz problémát az, hogy serdülő fíúk négy esztendeig élnek
egymás mellett összezárva ? Nem jár ez nehézségekkel, amikor kilépnek a vi
lágba, s a "hegyről" leszállnak a síkságra? Csóka Gáspár, míelőtt válaszolna,
az ablakhoz lép, elnéz a távolban dalmahodó hegyekre. Igen, itt mindenfelé he
gyeket lát az ember, csak egyik oldalról nyílik kilátás Győr felé. És Pannon
halma olyan a hegy tetején, mínt egy mínden oldalról védett erődítmény.

Azért megpróbálják nyitottá tenni a gyerekeket. Maga a prefektusi rendszer
is ezt szolgálná, persze az emberben azért feltámad a kétség: mí történik, ha
négy éven át egy kevésbé alkalmas prefektus irányítja a növendékek szellemi
és lelki fejlödését? S nem túlon-túl megterhelő-e a prefektusnak: is ez a négy
kemény év?

Győrben vízitelepük van, oda sok diák jár, szerétnek is túrára rnenní. Pestre
is ellátogatnak színházba, hangversenyre. De hangversenyt a Filharmónia Pan
nonhalmán is rendez, a nagyteremben erre is van lehetőség. Hogyne szeretnék
a gyerekek a klasszikus zenét! Ament Lukács, a jeles orgonaművész is' itt tanít!
Az elmúlt iskolaévben Ella István hangversenyezett Pannonhalmán, hallhatták a
Varsói Akadémia Énekkarának koncertjét, a Camerata Hungarica együttesét, s
többször a Győri Filharmonikus Zenekart. A~ iskola énekkarának hetven tagja
van, s a hétfői Collegium Musicum keretében a klasszikus és modem zene tit
kaival ismerkedhetnek.

Rendszeresen hívnak előadókat is, igyekezve minden vonatkozásban kielégí
teni a diákok érdeklődését. Az elmúlt évben Szabó László a Hortobágyról és a
Vértesről adott elő, Jankovics Marcell a rajzfilm keletkezéséről és nagysikerű

filmjéről, a János vitézről, Nádasy Alfonz Kodályról, Bitskey Tibor az irodalmi
színpad előadási problémáiról és saját Bánk bán szerepéről, Gábor Pál filmren
dező pedig saját filmjeit elemezte. Ebben az évben Mensáros László, Bálint
Sándor, B.OTSOS Miklós és Sánta F~renc járt a diákok között, és nagysikerű elő

adást tartott Keresztes Szilárd püspök is.
Van hát esemény Pannonhalmán. S még nem szóltunk a gimnázium irodalmi

színpadáról, mely oly igényes darabokat is bemutatott, mint a Botcsinálta doktor
és Lebovics Az ezredik éjszaka című drámáját. Külön büszkeségük a sakk-kör,
melyet Czakó Dániel vezet, s amely rendszeres nyertese különféle csapatverse
nyéknek.

Még egyszer végigmegyünk a gimnáziumban. A termek most kihaltak, de
mindenütt rend, tisztaság fogad, látszik, hogy gondos kezek ügyelnek erre is.
Érdemes, hiszen Pannonhalmának lehetnek ugyan problémái, de egészen bizonyos,
hogy a katolikus iskolák között ez az intézmény van a legkedvezőbb helyzetben.
Tanulmányi szempontból is, dologi vonatkozásban is.
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:es Győr? - kérdezem kísérőimet, míközben a város felé közeledünk
Győrben vajon mi a helyzet?

A portán fiatalos fürge, kemény arcélű szerzetes siet elénk: Csizmadia Gerő, a
házfőnök. Abba a szobába vezet, melyet Jedlik Ányos bútoraival rendeztek be.
g- hamarosan előkerül a "vezérkar" többi tagja is: a mindig mosolygós, nagyon
-nagyon bölcs Jáki Z~nó igazgató és Pásztory Valter, az iskola gondnoka. Ok
nem üldögélnek oly nyugodtan, mint mi, hol az egyik, hol a másik kér elnézést,
siet ki a folyosóra, ahonnan kalapácsok, szekercék csattogását halljuk be, s egy
-egy ajtónyitásnál némi lakkszag is beszüremkedik a szobába.

:epítkeznek, alakítanak. Szeretnének jobb, tágasabb helyet hagyni a kollégís
táknak. Az állam és egyház megállapodása -szerínt Győr fél-kollégiummal műkö

dík, azaz minden évfolyamból negyven gyerek nyerhet kollégiumi elhelyezést.
Tudnának' többnek is helyet adni, és szeretnének is. A majd harmincéves meg
állapodást ebben' a vonatkozásban érdemes lenne felülvizsgálni. Mert ha van

.kollégiumí hely, az ország másik végéből is szívesen elküldi gyerekét a szülő,

hogy katolikus iskolába kerüljön. De ha nincs, csak negyven? Nyilvánvaló, hogy
ilyen városban, mint Győr, a fennmaradó negyven helyet nagyon nehéz, szinte
lehetetlen bejáró diákokkal betölteni. Hiszen Győrben van másik középiskola is,
mégpedig olyan kitűnő például, mint a Révay gimnázium, S ezzel bizony a
bencések, a Czuczor Gergely gimnázium nem versenghet, már csak azért sem,
mert anyagi Iehetőségel jóval szerényebbek.

Ahogy a felvételi lapokba tekintek, nyilvánvalóvá válik, hogy a létszám a
következő évben sem lesz teljes. Kürölbelül hatvan tanulóra számítanak, ami
nem kevés, hiszen igazán eredményes munkát manapság talán már harmincas
létszámú osztályokkal sem lehet végezni. De ha arra gondolunk, hogy nyolcvan
helyett csak hatvan a jelentkezők száma, s ha ez esetleg másutt is tendencia.
akkor már némi aggodalommal kell tekintenünk az egyházi iskolák jövője felé.
Igaz, Pannonhalmán sosem lesz ilyen gondja az iskola vezetőségének. Jelenleg
nincs a budapesti piaristáknál sem. Talán a többi teljes kollégiummal működő

iskoláknál sem. Mégis: az egész magyar katolikus társadalom ügye, hogy a ka
tolikus gimnáziumoknak ne legyenek létszám-gondjaik. A gyógymódot meghatá
rozni természetesen nem a mí feladatunk. De a tünetek figyelmeztetnek.

A Czuczor Gergelyről elnevezett gimnázium 1976-ban ünnepelte fennállásának
háromszázötvenedik évfordulóját. 1626-ban alapította az intézményt Dallos Miklós
győri püspök. Az első tanárok a jezsuita rend tagjai voltak. A tizenhetedik szá
zadban már tanítottak itt kiemelkedő egyéníségek, mint . például Sámbár Mátyás,
aki szinte az egész országot bejárta, mint vándor rnlsszionáríus, sőt, azt· a tervet
rnelengetté szívében, hogy Julianus barát nyomán ő is felkeresi a Volga mentén
élő magyarokat. Itt járt gímnázíumba Hevenesi GábO'/', a század egyik legna
gyobb hatású jezsuitája, aki az antwerpeni bollandisták nyomán hazánkban is
megindította a jezsuita adatgyűjtő iskolát. Neki köszönhetjük, hogy a XVI. és
XVII. század forrásértékű történeti kútfői fennmaradtak, hiszen ő gyűjtötte

"ÖSSZ~ az okleveleket és emlékiratokat. Vezetője volt annak a munkaközösségnek,
mely elkészítette hazánk első atlaszát, a Parvus Atlas Hungariae-t. A gimnázium
növendéke volt Sajnovics János, a hírneves nyelvész és földrajztudós, a Demon
st1atio szerzője, akit oly hevesen támadtak kortársai a magyar-lapp nyelvroko
nításért.

II. József uralkodása idején a felvilágosodás szelleme ide is behatolt. Az
uralkodó németesítő törekvései ellen felbuzduló nemzeti érzés egyik központja
mégis Győr volt. Az itt tanító Rájnis József mellett Győrben tartózkodott akkor
Révai Miklós, a piarista nyelvész is. Ok ketten álltak a harc élére. Nem véletlen,
hogy a győri gimnáziumból került ki a tizenkilencedik század két nagy alakja,
Kisfaludy Károly és Sándor, akik oly sokat tettek a magyar nyelvű és szellemű

költészet Ielvtrágoztatásáért.
1802-ben Ferenc császár visszaállította a bencés rendet, s nekik adományoz

ta a győri gimnáziumot is. A császári kegy azonban mit sem változtatott azon
a tényen, hogy a győri bencések hazafias szellemű nevelésükkel a szabadságharc
előkészítői voltak. Itt tanult Batthyány Lajos, Deák Ferenc, a tanárok között
találjuk az iskola mai névadóját. aki 1848 decemberében írta sokat emlegetett
Riadóját, melyért másfél évi börtönbüntetést szenvedett Kufsteinben. CzwczO'/'
Gergely működésének, irodalmi szerepének leírása természetesen tanulmányok
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sorát venné igénybe, de az bizonyos, hogy Petőfi népdalainak az ő hasonló tár
gyú költeményei voltak előkészítői és mintái. 1839 és 45 között Rómer Flóris
is a gimnázium tanára volt. Egy évig latint és magyart tanított, aztán kedves
tárgyát a természetrajzot, melyet a rendi növendékek filozófiai tanfolyamán is
oktatott. A szabadságharcban - mínt naplójában jegyzi föl: "a haza parancsá
ra" - önkéntes, majd' utász lesz, a világosi fegyverletételkor már kapitányi
rangban. Nyolc évi börtönbüntetést kapott. "Elveimből - írta az ítélet után -,
miknek a lelki nyugalom megbecsülhetetlen javait köszönhetem, semmi a föl
dön el nem téríthet ... Kínozzák a testet, a lélek független marad." Csak 1857
től taníthatott újra Győrött. Ekkortól ívelt magasra tudományos rnunkássága,
malynek legkiemelkedőbb alkotása a Bakony természettudományi leírása. Nem
véletlenül lett később a pesti egyetemen a régészet tanára.

Jedlik Anyos keze nyoma ma is megtalálható a gimnázium-fizika szertá
rában. Körülbelül negyven olyan eszköz van itt, melyet ő készített. Pannonhal
mán és Győrben végezte iskoláit, s az utóbbi- városban szentelték pappá 1825
ben. Itt kezdett tanítani, legnagyobb óraszámban fizikát. Eredeti kísérleteinek
leírását kis füzetben adta ki. Győrben próbálkozik először a dinamó összeállí
tásával. Pesti évei után már öreg emberként tér vissza kedves városába. A rend
ház első emeletén emléktábla jelzi, melyik volt az ő kis szobája, ahová' vissza
húzódott.i a világ elől, melytől annyi ütést kapott, holott oly sokat tett hala
dásáért, Nyomában nagy fizikusok sora járt. Bierbauer Lipót, a győri vízmű

egyik megalkotója, Ferl}riCzy Viktor, Jedlik életrajzírója és Holenda Barnabás,
kinek oly sok tanulmánya jelent meg lapunkban is.

1935 és 37 között a győri gimnáziumban tanított hit- és erkölcstant Radó
Polikárp. Az ő munkásságát talán fölösleges méltatnunk, hiszen a magyar teoló
gia legnagyobb alakjai közé emelkedett, cikkei és tanulmányai szinte a világ
minden táján ismertek. Azt persze kevesen tudják, hogy költeményeire volt a
legbüszkébb, belőlük órákíg volt hajlandó felolvasni, s félénk gyermek médján
leste a hatást. Póli bácsi' arcképe Pannonhalmán függ a már említett galériá
ban, de szelleme Győrött is termékenyítően hat.

Szándékosan időztünk részletesebben a gyŐri gimnázium fényes múltjában,
mert ez akarva-akaratlanul hat jelenére is. A kivételes szellemi örökség ma is
él, átformálja az intézmény míndennapjaít, meghatározza tanárainak küldetését.
Nem könnyű Győrben tanítani. A gyerekanyag lényegesen gyengébb, mint Pan
nonhalmán, a nagyvárosban való lét azonban bizonyos pluszt jelent: megkönnyíti
a nevelés folyamatát, légkö~ aurát ad a diákoknak, tevékenységükhöz megfe
lelő alkalmakat biztosít. JákI Zénó elmondja, hogy sok diákjuk vesz részt az
öregek gondozásában, s ezt a karítatív tevékenységet a jövőben még szervezet
tebbé szeretnék tenni. Pásztory Valter meg a hálótermek felújításánál nyújtott
hatalmas segítségüket említi, ami bizony jó néhány ezer forint megtakarítást
jelentett a rendnek.

Végigjárjuk a templomot. Csizmadia Gerő ezt is igyekszik' otthonná tenni.
Mert Győrben minden otthonos. Az ablakok nagyobbak, mint Pannonhalmán,
s több napfény fér be rajtuk. Akivel csak találkozom a gimnáziumban vagy a
rendházban, rnínd mosolyog. Mintha természetes létmódjuk volna ez. S ami még
vonzó: rendkívül perspektivikusan látják a jövőt. A gondjaikkal is tudnak
reménykedni.

Itt is a statisztikákat nézegetjük. 1959 óta vezetik, hányan jelentkeztek az
érettségizettek közül szemínáríumba:

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

2
4
6
8

10
7

16
6
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1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

nincs adat
14
13
nincs adat
nincs adat
nincs adat

8
10
9

10
5

Ha átlagszámot veszünk azokra az évekre, amelyekből nem maradtak adatok,
kiderül, hogy húsz év alatt több, mint 160 gyerekben ébredt Győrött papi hiva-

'tás. Azaz: innen került ki a magyar papi utánpótlás jelentékeny hány-ada..Ér
demes volna ezen elgondolkodníok azoknak, akik azt vallják, hogy a katolikus
iskolák nem adnak lelki pluszt növendékeiknek. S azon is érdemes meditálni,
amit Horváth Ciprián írt a gimnázium jubileumi évkönyvében: "Fájdalmas tény,
hogy az első osztályokba egyre kevesebb vallási műveltséggel jönnek diákjaink".
Nem hiányzik belőlük az érdeklődés, fogékonyak is a vallási ismeretek iránt,
de volt már olyan példa - más katolikus gimnáziumban is -, hogy a gyerek
itt lett elsőáldozó, s az évkönyis említi, "tanulóinkat dr. Szennay András fő

apát úr bérmálta meg templomunkban". Olyan tények erek, melyek megint
önvizsgálatra késztethetik a szülőket is, s a plébániákon rnűködő hittanárokat is.

Győrött is, Pannonhalmán is rendszeresek a lelkigyakorlatok. Okos gyakorlat,
hogy az elsősöknek külön tartanak, hiszen az ő érdeklődésük, műveltségük még
alapvetően más, mint a többieké. Persze nem minden lelkigyakorlat egyformán
termékeny. Vannak lebilincselő egyéniségek, de sokan vannak olyanok is, akik
nem tudnak mít kezdeni a gyerekekkel. Hiába, ez is külön tudomány.

A továbbtanulási statisztikákat általában kedvezőeknek mondhatjuk. Termé
szetesen itt is kísért az önismeret és az önértékelés hiánya a jelentkezéseknél, s
a fiaskó után a szülők a bencés gimnáziumot okolják. Pedig a gimnázium mín
dent megtesz, amit tehet. Rendszeresen vannak nyelvi különórák, szakkörök,
vannak olyan diákok, akik a városi szakkörök munkáiában is részt vesznek. A
Rába Művelődési Központ rendkívüli óráira és előadásaira sokan elmennek. Ben
cés diákok énekelnek szép számban a városi' ifjúsági énekkarban, aki pedig
hangszeres zenét tanul, az állami zeneiskolában tökéletesítheti magát. Az MHSZ
keretében jogosítványt szerezhetnek, sót a rákövetkező évben a gépkezelői vizs-
gát is letehetik. .

Egyik legnagyobb gondjuk, mi történjék azokkal, akiknek nem jutott kollé
giumi hely, s a városban albérletben laknak. Bölcs az a megoldás. hogy tanu
lószobaí foglalkozásokat szerveznek számukra, tehát majdnem egész napjukat az
intézetben tölthetik. Igénybe vehetik a kollégísták számára rendszeresített korra
petálásokat, s teljes étkezést kapnak a diákotthonban. Mindez persze nem csök
kenti azt á problémát, hogy több kollégiumi helyre lenne szükség,

Még egy csésze kávé, pillantás az épülő hálókra, tapintás az újuló bútor
zaton. Aztán indulunk vissza, a fővárosba. Összefoglalás helyett hadd idézzem a
bencés szellemiség és a mai bencés nevelés jellemzéséül a volt igazgató, Bánhe
iJlyi Miksa mondataít: "Közös célunk az, hogy minden kényszer nélkül nevel
jünk öntudatos, katolikus férfiakat, akik hazánk szocialista társadalmi rendjét
elfogadva, abba beleilleszkedve, munkás életükkel - napi imádságunk szavai
szerint - ..hazánk, embertársaink és a magunk [avát« boldogulását szol
gál hassák".
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DÉKÁNY ENDRE VERSEI

Utánad kiáltjuk ... !

R. GY. MEGHALT

Hús-vér aranykorok
gyémántszikrázású íve,
a "lehet szép a Főld" híre
t'oltál, minden romok
új él~tét sugalló remény.

Fölöttünk fenséges,
tiszta emberséged állt őrt.

A gazt, ami köröttünk nőtt,

tanultuk ínséges
életünk humuszává élni.

Tőled. tanulmk ezt
s magunkhoz ölelni földtől

égig az Egészet s költő,

teremtő ihletet
életadó erővé tenni.

Budapest, 1978. április 10.

Tücsöks~erenád

Lélegzik, fáit s bokrait az égre rajzolja
a hegyoldal s aranyfényű sugárban dalolja
az est gyönyörű ritmusát száz tücsökzenekar.
Zenéjük hullámain ringunk s áldón betakar
a szépség áhítata. Az aranyló telihold
álomvarázsán lebegve ámulunk s leold
rólunk minden bilincset a szeretet szentsége.
.il békesség szíve bennünk dobog s megértve
titkát örömünk végtelen szabadságra roTUI ...
Egymásba olvad lelkünk s az éj lábunkhoz járul.

Hétfő reggel

Ha kinyitod a szemed és hogy reggel van,
üzeni a lombkoszorúzta fény és már
álomhomályból melegít és Veled van,
Benned ünnepel életem és soha már
nem lehet szilrke egy napnyi, órányi lét:
hiszen mi egymástól boldogan és fénylőn

hívjuk életre a dolgok ünnepi lényét,
mint felhők főlött az ég sugárzik kéklőn.
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MEZEI MÁRIA
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JEAN ANOUILH

A pacsirta

Dráma. Fordította: Galamb György

Vázlat

Készítette és a színpadképet tervezte: M. M.

Jeanne: Mezei. Mária

Beszélő és az összes szereplő: Bánffy György

Rendezte: Pártos Géza

Színre került a Bartók-teremben az fJZetem története című önálló estem III.
"A Gél előtt" tételeként, 1959-ben tizenegy alkalommal.

Bánffy: (Cauchon püspök a tárgyalás vezetője rnegszólal) Jeanne?
Jeanne: (Cauchonra tekint)
B.: Kezdheted.
Jeanne: Ott kezdhetem, ahol akarom?
B.: Ahol akarod.
Jeanne: Akkor... az elején kezdem. Mindenben a kezdet a legszebb... AF.

apai ház, amikor még gyermek voltam: A nyáj a mezőn, amelyet őriztem
és amikor először hallottam a Szózatot! Esti Angelusra harangoznak ... Nagy
kutyusom a szoknyámhoz bújik és hozzádörgöli nedves orrát. Körülöttem
minden olyan jó és erős, és engern oltalmaz. - Hirtelen, mintha valaki
hátulról' megérintené a vállamat. Nem látok senkit, csak egy szózatot hal
lok ...

Bánffy: Ki fogja játszani a szózatot?
Jeanne: (a legtermészetesebben) Azt is én! (folytatja) Megfordulok, és hatalmas,

szétömlő ragyogást látok az alkonyi sötétben. A hang kedves és ünnepé
lyes, de idegen.
"Jeanne, légy jó és okos gyermek és gyakran menj a templomba." Én jÓ és
okos voltam és gyakran mentem a templomba. Nem értettem a dolgot. Félni
kezdtem, és futva menekültem... Ez történt első alkalommal... Azonban
volt még egy másik jelenés is: Akkor a déli Angeluara harangoztak. Akkor
már láttam is!

Ca'UiChon: Kit?
Jeanne: Egy fényes férfit frissen vasalt szép ruhában. Nagy fehér szárnya volt.

A nevét nem árulta el, csak később tudtam meg. hogy Szent Mihály ark
angyal úr az. (Utánozza az arkangyal érces hangját) "Jeanne, indulj segít
ségére királyodnak, hogy visszaadd neki királyságát!" (a saját hangján) De
uram, én egyszerű, szegény leány vagyok, sem lovagolni sem hadsereget
vezetni nem tudok. - "Menj, keresd fel Beaudricourt urat, Vaucouleurs
kapitányát. .. Ű majd ad neked férfiruhát és elvisz a Dauphinhez. Utadon
Szent Margit és Szent Katalin lesznek kísérőid." . (hirtelen megborzad. össze
roskad és zokogní kezd) Kegyelem! Irgalom! Szánj meg, fényességes· uram!
Szegény, együgyű lány vagyok. Én csak a báránykáimért tudok felelni. Az
egész francia királyság túlságosan sok nekem. Könyörülj rajtam, Uram! De
hiába, nem volt irgalom. - Eltúnt a szemem elől, és én ott álltam egész
Franciaország terhével a vállamon.

Cauchon: Óvakodj a kevélységtől, Jeanne!
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Jeanne: (lágyan) Tudom, hogy kevélység van a szívemben... De az Istennek
leánya 'vagyok. És ha az Isten nem akarta, hogy, büszkeséggel teljek el, ak
kor míért küldte hozzám Iángszavú angyalát, és fényes' ruhájú szentjeit?
Miért ígérte, hogy mindazokat, akiket le akarok győzni, le is győzöm 
még az olyan okosokat és bölcseket is, mint önök. - Ha ott hagyott volna
a nyájam mellett, szőni-fonni anyám oldalán, soha nem lettem volna gőgös ...

Cauchon: Fékezd szavaidat, fékezd gondolataidat Jeanne... Uradat, Istenedet
, vádolod!

Jeanne: (keresztet vet) Örízzen meg ettől maga az Isten! Csak azt mondom, hogy
az Úr, ha akar, felmagasztalhat, ha akar, kárhozatra sújthat,.. Mert O
mindent megtehet.

Bánffy: Szülei értetlenül állnak a gyermekkel szemben. Apja megveri. anyja
kétségbeesve zokog. Jeanne imádkozik.

Jeanne: Látod, Szent Mihály arkangyal úr, a szüleím nem értenek meg. Soha,
senki sem értene meg. Talán a legjobb lenne, ha mégsem vállalkoznék. Az
Úr Jézus azt mondta: engedelmeskednünk kell a szüleinknek. (az arkangyal
hangján válaszol) "Előbb azonban az Istennek tartozol engedelmességgel,
Jeanne!" (a saját hangján kérdez) De ha az Isten lehetetlent kíván? (me
gint az arkangyal hangján) "Akkor meg kell próbálni a lehetetlent is. Az
Isten csak azt kívánja tőled Jeanne, hogy kezdd el; a többiről majd ő

gondoskodik. És ha úgy éreznéd, hogy magadra hagyott, majd a segítségedre
siet a legyőzhetetlennek látszó akadályok előtt, mert bízik benned. Mindíg
légy büszke rá, Jeanne, ha az Isten akadályt gördít az utadba. O majd köny
nyít a terheden. Nem míndenkitől kívánja a lehetetlent, tőled azonban azt
kívánja." .

Bánffy: (pontosan nem tudni honnan) Elbízakodott! Kevély!
Jeanne: (összerezzen. Nyugtalanul kérdezi) Ki mondta ezt? (kis szünet után ő

maga válaszol az arkangyal hangján) "Te magad "oltál az, Jeanne! ... Attól
a pillanattól fogva, hogy megkezded, amire az Isten kér, 8Eegész világ ezt
harsogja a füledbe. Fogadd el alázatosan az Isten kezéből a büszke hitnek
köntösét!" (a saját hangján) Nagyon súlyos lesz az. uram. (az arkangyal
hangján) "Az igaz, súlyos lesz. De az Isten tudja, hogy te erős vagy." (csend,
maga elé néz,' majd hirtelen, szinte gyermekké válva, vidáman felkiált és
a térdére csap) Rendben van! Megyek!

Bánffy: Már ott is van az öntelt, nehéz fejű várkapitánynál.
Jeanne: (még lihegve a futástól) Egy lovat szeretnék uram, meg férfiruhát és

fegyveres kíséretet, hogy a nagyságos Dauphin úrhoz mehessek,

Beaudricourt: (dühösen rugást imitálva) És a lábammal, azzal ne csináljak ne
ked valamit?

Jeanne: (mosolyogva) Csinálhat, uram. Meg is pofozhat, - apámtól megszok
tam -, de csak akkor, ha már megkaptam a lovat.

Beaudiicourt: Egy kimustrált vén gebe egy jóképű fiatal lányért - nem rossz
üzlet ... Szűz vagy még?

Jeanne: Igen, uram.
Beaudricourt: Akkor a tiéd a ló... Szép a szemed.
Jeanne: De én nemcsak lovat szeretnék, uram.
Beaudricourt: (vigyorogva) Nocsak! Milyen telhetetlen vagy!... Tetszel nekem,

lány! . " Mit akarsz még a lovon kívül? Csinos pruszlikot őszre? Megkapod.
Jeanne: Fegyveres kíséretet, uram. A nagyságos Dauphín úrral akarok beszélni.
Beaudricou'Tt: Mit akarsz a Dauphin-től?

Jeanne: Hadsereget uram. Én lennék a parancsnoka és felszabadítanám Orleans-t!
Beaudricourt: Ez a lány bolond. (Jeanne elé lép és ordít) 'Mílltom ördög és ezer

villám! Nem félsz tőlem?

Jeanne: (mélyen a kapitány szemébe néz és mosolyogva válaszol) Nem én. uram,
cseppet sem! .

Beaudricourt: Miért nem félsz te éntőlem? Mindenki más fél!
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Jeanne: Mert ön nagyon jó ember, uram. :& ön nagyon okos is. .• ~n azért jöt
tem, hogy mindenkit meggyőzzek arról, amit a szózat tenni parancsolt. És
az első ember, akit felkeresek - akitől az egész vállalkozás sorsa függ -,
annak feltétlenül nagyon okos embernek kell lennie.'

Beaudricourt: Miből gondolod, hogy én olyan nagyon okos ember volnék?
Jeanne: Abból, hogy ön nagyon szép ember is, uram.
Beaudricourt: Persze, ha így nézzük a dolgot... De látod, például én, aki nem

vagyok éppen csúnya... gyakran kérdezgetern magamtól, vajon elég okos is
vagyok-e? Szeretnék egyszer valami nagyon nagy dologra vállalkozni. Vala
mi világra szólóra.

Jeanne: Hát ídefigyel], Róbert! Figyelj rám, kedves Róbert, és ne ordítozzál töb
bet. Hiábavaló! ~n vagyok az, aki azt a nagy feladatot hozom neked. Olyat,
ami híressé tesz ...

Beaudricourt: Mit fecsegsz?
Jeanne: Kedves, nagydarab Róbertem! A te kezedben van a döntés. A te nagy

szerű elhatározásod egyszerre felhívja rád a legfelső körök figyeimét ... Gon
dold csak el, milyen helyzetben vannak ott Bourges-ban. Már azt sem tud
ják, melyík -szent oltalmába ajánlják magukat. A francia hadsereg pedig, te
magad is tudod, mennyit ér. A katonák jó verekedők, de bátortalanok. Du
noís a fattyú jó kapitány, de senki sem hallgat rá. Ertsd meg, kedves Ró
bertem, a háború nem labdarúgás, nem is lovagi torna. Nem elég csak vir
tuskodni. Győzni kell! .... Agyafurtnak kell lenni! Itt belül is kell ám eről

ködni! Te, aki olyan okos vagy, biztos jobban tudod ezt, mint én. Tehát:
neked, akinek jól forog az esze kereke, egy szép napon támad egy gondola
tod. Egy nagy gondolatod, amely mindent megmenthet t

Beaudricourt: (nyugtalanul) Nekem gondolatom?
Jeanne: Persze. Ehol, itt van nálad egy fiatal lány. Neki megjelent Szent Mihály

arkangyal, Szent Katalin és Szent Margit ... Várj! Tudom, mit akarsz mon
dani. Azt, hogy nem hiszel benne. De próbáld csak egy kicsit túltenni ma
gad rajta. Mert te bizony rendkívüli ember vagy. -így szólsz magadban: Ez
egy jelentéktelen pásztorlány, igaz. De tegyük fel, hogy csakugyan vele van
az Isten, és akkor senkise tehet ellene semmit. Akaratom ellenére ide jött
ez a lány és már vagy félórája hallgatom. Ha ~ a gyerek meg tudott győzni

engem, míért ne tudná meggyőzni Dunoís-t, meg az Erseket és a Dauphin-t
is. Elvégre, azok is csak emberek, akárcsak én, sőt (köztünk szólva) talán
nem is annyira okosak. Amire az én embereimnek elsősorban szükségük van
- mondod magadban, hiszen az eszed rnáris világosabban lát, mint másoké_
-, amire szükségük van egy zászló, aztán meg valaki, aki újra lelket önt
beléjük és aki bebizonyítja, hogy az Isten velük lesz ... - íme Róbert, ezért
leszel te csodálatos ember.

Beaudricourt: (szánalmas ábrázattal) Azt hiszed?
Jeanne: Csodálni fognak! Hidd el, Róbert. Most megint így szólsz magadhoz: ~n,

Beaudricourt, nem vagyok olyan bizonyos benne, hogy ezt a lányt az Isten
vezenyelte hozzám, de úgy teszek, mintha hinném és elküldöm a Dauphín
hoz, akár az Isten küldötte, akár nem. Te Róbert, tudod-e, hogy rettentő

okos vagy ám, amiért mindenre gondoltál!
Bánffy: A várkapitány elindítja Jeanne-t a Daupin-hoz, A lány híre szétfut az

országban, s mire az udvarhoz ér, a főemberek és főpapok már félnek tőle,

mert a nép hisz benne. S nem akarják a Dauphin elé engedni. De Jeanne
legyőzi ellenállásukat, s már ott áll jövendő királya előtt.

Károly: Az arcod bizalomgerjesztő. Itt, a sok udvari léhűtő zsivány között, szín-
- te teljesen elfelejtettem már, rnilyen is egy bizalomgerjesztő arc... Ostobák,

papok, és ríngyók, íme, ezek vesznek körül. Hát jó... Rajta... Kezdj el
untatni engem. Kezdd el prédikálni te is, hogy énbelőlem nagy királyt kell
csinálni... "-

Jeanne: (kedvesen, lágyan) Azt, Károly.
Károly: (kíváncsían néz Jeannera) Van valami trükköd?
Jeanne: Igen.
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"Károly: Talán boszorkány vagy?
Jeanne: (mosolyogva) Nem, Károly, nem vagyok boszorkány; de mégis van egy

trükköm.
Károly: Nem adnád el nekem a trükködet?
Jeanne: Neked adom a trükköt.
Károly: (gyanakodva) Ingyen?

Jeanne: Ingyen.
Károly: (bizalmatlanul) Ez gyanús. Az önzetlen embereket nem lehet megtízet

ru .. , űlj íde a vánkosra, megtanítalak kártyázní.
Jeanne: (mosolyogva leül a trón mellé) Ahogy akarod. Aztán majd én tanítlak

meg valamí másra.
Károly: Míre?
Jeanne: Arra, hogy ne félj semmítől!

Károly: Rendben van ... No látod, ítt vannak a kártyák. Különféle figurálsat
láthatsz rajtuk. Éppen 'Úgy, mínt az életben: vannak szolgák, dámák, kirá
lyok. Értéke szerínt az egyík kártya üthetí a másíkat... Szerínted melyík
a legerősebb?

Jeanne: A király!
Károly: Igen ... Az egyike a Iegerősebbeknek, de a kártyában, leányom, annál

még erősebb ís van. Ez látod, amelyiken egy nagy piros szív van. Tudod-e,
hogy hívják ezt?

Jeanne: Persze! Ez az .Isten, aki a királyokat is kormányozza.
Károly: (idegesen) Dehogy, te szamár!... Hagyd békén az Istent. Legalább öt

percre! Most kártyázunk! : .. Ez az ász!
Jeanne: Kícsoda?.. Az ász?.. Bolond dolog ez a te kártyajátékod! Hát kí

lehet erősebb a királyoknál, ha nem az -Isten?
Károly: Az ász!... Ha úgy tetszik: az Isten ... Szóval: ez a legerősebb. Miért

akarod, hogy az Isten Francíaországgal tartson, amíkor ennek az országnak
semmije sincs?

Jeanne: (lágyan) Talán éppen azért, mert semmije sincs.
Károly: (vállát von) Nem ismered te az Istent?!
Jeanne: De ismerem, Károly. Jobban, mint te. Isten sohasem azokkal tart, akik a

legerősebbek, hanem azokkal, akik a legbátrabbak. Nagy különbség: Isten
nem szereti a. gyávákat!

Károly: Tehát: engem se szeret. És ha nem szeret, míért akarod, hogy mégis sze
ressen ...? Adjon nekem bátorságot... Jobbat nem is kérhetnék tőle!

Jeanne: (szígorúan) Azt hiszed, .dajkád ő neked, hogy csak veled foglalkozzék?
Hát nem tudnál te magad segíteni egy kícsít magadon azzal, amid van? Igaz,
az Isten nem adott neked erős karokat. A lábad is vékony, de adott egyebet
a te kobakodba. Egy kis szíkrát, szellemet. Ez téged Öhozzá tesz hasonlóvá.
Felhasználhatod arra, hogy kártyázz, vagy arra, hogy helyreállítsd családodat
és királyságodat, amit mindenkí elvár tőled. Az Isten téged királlyá tett és
azzal terheket is rakott a válladra '" Felelősséget! Ne síránkozz, mert csak
jó az, ha az Isten megterhel valakit,

Károly: (szinte reszketve) De mondom, hogy én mindentől félek!
Jeanne: Majd kíoktatlak, Károly. Atadom neked a trükkömet. Azt hiszed, én nem

féltem? .. , Dehogynem! Nagyon is! De úgy tettem, mintha nem félnék ...
Csak egyszer próbáld meg. Egyetlenegyszer. Mondd ezt magadban: "Am jó,
én félek. De csináljuk tovább a dolgot!" És te tovább csinálod s észreveszed,
hogy már nem is félsz í Ime a nagy titok.

Károly: (kíesit csalódottan) Hát ez nem ís olyan nagy boszorkányság!
Jeanne: (mosolyog) Nem bizony, Nem boszorkányság. De éppen elegendő. Az Is

ten nem kíván rendkívülit az emberektől. Csak egy kis bízaimat Öbenné,
Csak azt, hogy egy kicsít szedjük össze magunkat. A többit ó vállalja magára.

Károly: (kis csönd után) Megpróbáljam ezt a te trükködet?
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Jeanne: Az ember mindig próbálleozzék.
Károly: Úgy félek, hogy majd a fene esz meg.
Jeanne: Hívom őket. (a háttér felé fordul) Érsek úr, La Trémouille várparancs-

nok úr!... A Felséges Dauphin beszélni akar önökkel!
Károly: '(toporzékolva, pánikszerűen kiabálni kezd) Félek!... Félek! ...
Jeanne: Szedd össze rnínden erődet, Károly!
Károly: (fogvacogva) Nincs elég erőm!

Jeanne: Nyert ügyünk lesz! Az Isten szeme" rajtad! Barátocskám! Nyolc nap
múlva Orléans a miénk! - Uraim!

Károly: Uraim! Elhatározásra jutottam, Érsek úr. Királyi hadseregem parancsnok
ságával ezt a lányt bízom meg... (hirtelen kiabálni kezd) Aki ezzel nem ért
egyet ... Ietartóztatoml

Jeanne: (tapsol) Brávó!... Brávó, Károlykám! Látod, milyen egyszerűt Nézd
csak nézd!... Majd meghalnak a félelemtől. (hirtelen térdre borul) Köszö
nömneked, Istenem!

Banffy: Jeanpe megkapja a kardot, a fővezérséget, A tiszta lég pacsirtája bátor
ságot dalol katonái lelkébe s felszabadítja Franciországot. Az egyház nem
ismeri el a Dauphint királynak, szövetkezik az angolokkal s vadászni kezd a
kis pacsirtára. A kis pacsirta fogoly. Ragyogó kártyáit kijátszotta. Károly és
egész udvara szó nélkül elhagyta őt, a kis üdvöskét.

Cauchon: (rákiált) Királyod elhagyott, Jeanne! Miért véded hát olyan makacsul.
Jeanne: Királyom ő.

Cauchon: Jeanne, a te királyod nem a rní királyunk. A mi királyunk VI. Lan
easter Henrik őfelsége, Anglia és Franciaország királya. Miféle jelt nyilvá
nítottál ki azelőtt, akit királyodnak nevezté!, hogy bízza rád serege parancs
nokságát?

Jeanne: Mondtam már önnek, hogy nem volt semmiféle [elem,
ügyész: Adtál neki a mandragórádból?
Jeanne: Nem tudom, mí az a mandragóra.
Vgyész: Tudni akarjuk, mít adtál neki, hogy egyszeriben visszanyerte a bátor

ságát?
Jeanne: Ön kimondta az imént. Bátorságot adtam neki.
Cauchon: És az Isten, vagy akit te Istennek nevezel, nem működött közre, azt

hiszed?
Jeanne: (ragyogó arccal) Én hiszem, hogy az Isten mindenkor közreműködik, püs

pök úr. De az Isten takarékos: ahol két jószívvel adott krajcár is rnegteszí,
nem fog vagyont költeni a csodára.

ügyész: (ríkácsolva) Hallják?! Azt mondja, hogy _nincsenek csodák!
Jeanne: Én éppen azt állítom, hogy vannak. Csak nekem úgy tűnik, hogy az

igazi csodák nem bűvészmutatványok, nem szemfényvesztések. Effélét a fa
lumbéli csavargó cigányok is tudnak csinálni ... A valódi csodák azok, ame
lyek mosolyra fakasztják örömében. az Istent, ott fönt az égben. A valódi
csodák azok, amiket az emberek, Istentől nyert értelmükkel és bátorságukkal
maguk hajtanak végre.

'Cauchon: Jeanne? Egészen nyíltan azt vágod a szemünkbe, hogy az Isten egyet
len igazi csodája ezen a földön maga az ember... Az ember, aki csupa bűn,

csupa tévelygés, rosszindulat és tehetetlenség.
Jeanne: Az! De egyúttal erő és bátorság és tisztaság is ... Ugyanakkor, amikor a

leghitványabb. Én láttam őket a háborúban!
Cauchon: Szóval Jeanne, - te az embert, az egyént védelmedbe veszed? Azt

hiszed, ő az Isten legnagyobb csodája?
Jeanne: Azt uram.
űgyész: (szinte önfeledten rikácsol) Káromkodik! ... Az ember -maga a tisztáta

lanság! Fajtalan és ocsmány a fantáziája. Az ember még éjjel, ágyában is,
állati gyötrelmek .zsákmányaként vonaglik ..•
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Jeanne: Úgy van, uram! ts vétkezik, és nyomorult, mert az a mocskos ember
úgy szeret élni, és örülni, de egyszerre csak nem tudni, míért, tűzes lóra kap,
kilovagol a rosszhírű házból, hogy megmentsen egy szegény gyereket, s
azután nyugodtan meghal, Ő, aki annyi kárt okozott magának szennyes éj
szakákon.

Vgyész: Mint egy disznó, úgy hal meg vétekben, mocsokban, kárhozottan és pap
nélkül!

Jeanne: Nem, uram! Tündökölve, tisztán hal meg, az Isten pedig mosolyogva
várja. Mert kétszeresen élte az életét: rosszat is tett, meg jót is tett. ts az
Isten bizonnyal erre az ellentmondásra teremtette az embert.

Inkvizít01': A1lj fel, Jeanne és felelj... Most én kérdezlek!
Jeanne: (felemelkedik és az Inkvizítor felé fordul)
Inkvizít01': (közömbös hangon) Keresztény vagy?
Jeanne: Az vagyok, uram.
InkvizítOr: (kemény hangon) tn itt a szent inkvizíciót képviselem. 0, uraim, hogy

elérzékenyültek, Vádolnak egy fiatal lányt, aki nagy, kerek, tiszta szemével
önökre néz, maga a megtestesült jószívűség, a megtestesült ártatlanság, és
önök márís szinte készek felmenteni. De ne higyjék, hogy fiatalság és bátor
ság kedvességet találnak a hit elszánt védelmezői előtt. Fiatalság, merészség
és emberi gyengédség, igen ártalmas fogalmak. A szent könyvekből, - ha
elég oktalanok volnánk a kezükbe adni, a prímítívek pusztán az embersze
retetet olvasnák ki. Már pedig, aki az embert szereti, nem szeretí az Istent!

Bánffy: Jeanne bűne tehát, hogy az Embert szerette. Hallgassák csak, hogy be
szél egyik katonájával.

Jeanne: La Hire? Drága UJ. Híre-m! Vén csataló... Te vagy az? .. Hát hogy
érzed magad?

La Hire: (kis zavarban) Egy kupica pálinka, meg egy fej vöröshagyma, ez volt a
reggelim. De ne jöjjön olyan közel hozzám, hiszen büdös vagyok.

Jeanne: (hozzásimul) Dehogy! ... Nem is vagy bűdöst Jó szagod van, La Hire,
jámbor szagod van, emberi szagod.

La Hire-: Ugye, az a vereshagyma, nem is olyan nagy bűn?

Jeanne: Semmi sem bűn, ami őszinte. Te nagy medve, te, hozzád illik a meleg
veríték, a nyers hagyma, meg a pálinka. Minden ártatlan emberi. illat illik
hozzád. Te mackó, te, te csak igyál, csak szítkozód], csak gondolj a lányokra!

La Hire: (nagy zavarban) Igazán? ..
Jeanne: Mit csodálkozol, fickó? .. Az lsten szemében te mégis- tiszta vagy.
L'a Hire: Igazán kisasszony? .. Hát azt hiszi, bejuthatok a mennyországba ezzel

a bitang élettel?
Jetmne: Várnak ott téged, La Hire! Az Isten paradicsoma tele van az ilyen fara

gatlan fickókkal, rnínt te!
La Hire: Igazán?
Jeanne: Már az Úr Jézus megmondta, hogy a Paradicsom az együgyűeké... Ta

lán nincsenek is benne mások, mint a magadfélék. A többiek annyit vétkez
tek a piszkos eszükkel, hogy ácsorogva várakoznak a kapuk előtt. A- Para
dicsomban csupa jó cimbora van együtt.

La Hire: (nyugtalankodva) Nem lesz ott nagyon unalmas, egyre csak jól visel
kedni? .. Nem lehet egy kicsit verekedni is néha?

Jeanne: Akár egész nap! ...
La Hire: (egyszerre komolyan) Megálljunk csak! ... De ha a jó Isten észrevesz

minket?
Jeanne: Te buta!... Az Isten mindenkor lát téged... ts mindent lát! Hát ...

mosolyogna rajtatok. így kiáltana feléd: "Ne hagyd magad, La Hire! Usd,
vágd, nem apád! No, most mutasd meg, hogy legény vagy a talpadon!"

La Hire: Igazán?
Jeanne: Persze, egy kicsit finomabban mondaná!
La Hire: (újra megtöri a csendet) De kisasszony!? Ha kinyírjuk az angolokat, és

ha igaz, amit maga mondott, akkor ők is egyenesen a Paradicsomba ke
rülnek? ..
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Jeanne: Persze, hogy ők is odajutnak! ... Hát mit képzelsz? (térdre borul) Uram!
Ű jó, mínt a falat kenyér! Jó, mint katonáim közül bármelyik, aki iszik és
erőszakos és káromkodik ... ő olyan jó, mínt a te farkasaid, Istenem, ame
lyeket ártatlanoknak teremtettél ... Én felelek értük! ... Mindnyájukért.

Bánffy: Felharsan a püspök hangja: Mégis elhagytak ők is, Jeanne. Csak mí
menthetünk meg téged: az Egyház! Alázd meg magad, és ő kézenfog és fel
emel. Meg vagyok győződve, hogy a szíved mélyén te még mindig az Egy
ház gyermeke vagy.

Jeanne: Igen, én az Anyaszentegyház egyszeru gyermeke "vagyok.
Cauchon: Bízd hát rá magad Anyádra fenntartás nélkül!
Jeanne: (kis' szünet után) Hitem kérdéseiben alávetem magam az Egyháznak, De

abban, amit tettem, abban nem! -
Inkvizítor: Most láthatják, uraim, a makacs, önfejű embert! Most már megértik,'

hogy ki fölött bíráskodunk? Nagyon szeretném én is, ha csak az ördögről

lenne szó. Hamarosan végeznénk az üggyel. Hiszen 'az ördög - így is mond
hatnánk - szövetségesünk, Az ember azonban sokkal veszélyesebb. Nézzék
ezt a leányt! ... Lefegyverezték, övéi elhagyták, tehetetlen, mégis szembenéz
a kínzásokkal, a megaláztatásokkal. a csapásokkal, az állati nyomorúsággal
és börtönének nyirkos szalmáján szemeit a bersejében rejtőző legyőzhetetlen

képre függeszti. (mennydörögve) Arra a képre, amely az ő egyedüli istene ...
önmagára! Látom, Jeanne, majd meghalsz a vágytól, hogy újra mondhasd:
"Ami pedig a tetteimet illeti ..."

Jeanne: (csendesen, de határozottan) Önmagamat sohasem fogom megtagadní l
(megfordul, háttal)

Inkvizítor: (ádáz gyűlölettel ismétli Jeanne szavait) Hallották, uraim? Hallották?
Ezeket a szavakat mondogatják a kínzókamrák mélyén, a vérpadon, a mág
lyák tetején! Ezeket a szavakat ismétlik majd századokon át, hasonlóan ar
cátlanul, mert ennek a hajszának sohasem lesi vége. Míndig akadni fog
valahol egy pártütő. aki szemérmetlenül nem-et kiált. Meg kell tanulnunk
igen-t mondatni az emberrel. Nem számít, hogy miféle eszközökkel, s legyen
bár ára az emberiesség! _E'fért követelem Jeanne kiközösítését. Vessük ki őt

Egyházunk kebeléből, és adjuk át a világi hatóságoknak. bánjon el az vele ...
Bánffy: Most a lágyszavú püspök- veszi át a szót: Ismered-e ezt az embert,

Jeanne?
Jeanne: (megfordul és egész testén remegés fut végig)
Cauchon: Ez a roueni hóhér. Az ő zsákmánya leszel rövidesen, ha nem vagy

hajlandó nekünk; adni a lelkedet, hogy megmentsük azt... (összeesik) Hal
lottad, Jeanne?

Jeanne: (halkan) Hallottam, uram.
Cauchon: Még egyszer, utoljára nyűjtom neked a kezet... Hatalmas, gondos ke

zét az Anyaszentegyháznak. Ne habozzál tovább ...
Jeanne: (aggodalmasan felkiált) Igen, én vissza akarok térní az Anyaszentegyház

ba! .. ~ Szeretnék rnegáldozní, de megtagadták tőlem!

Cauchon: Aldozhatsz majd. Csak annyit mondj nekünk, hogy "igen". Tudjuk, te
bátor vagy, de a tested gyenge... Nem félsz hát a haláltól?

Jeanne: (halkan) Igen, félek ... De mi köze ennek ahhoz?
Cauchon: Csak azt mond: "Alávetem magam önöknek". Egyszeruen csak igen-t

mondi, és békében leszel.
Jeanne: (fáradtan, elgyötörten) Miért kínoznak engem sima szavaikkal, uraim?

Jobban szeretnérn, ha ütnének-vernének. .
Cauchon: Én már megöregedtem, Jeanne ... és az Egyház védelmében annyi ha

lálos ítéletet hoztam, mínt a többi urak itt együttvéve ... Elég volt! Belefá
radtam. Mielőtt örökre lehunyom a szemem, nem akarok még egy fiatal lányt
is megölni ... Segíts nekem te is, Jeanne ...

Jeanne: Mit kell hát felelnem?
Cauchon: Most három fontos kérdést teszek föl neked. Az első kérdés a legfon

tosabb. Ha erre igennel válaszolsz, a többi már magától megy... Aláveted-e
magad alázatosan a római katolikus apostoli Anyaszentegyháznak, hogy ügye
det megvizsgálják s ítéljenek fölötted? Elég, ha egyszerű igenne! válaszolsz.
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Jeanne: (a beállott csendben tanácstalanul nézz körül, majd végül megszólal)
Igen ... Azonban ...

Inkvizítor: (sötéten) Semmi "azonban", Jeanne! A mí Urunk Jézus Krísztus, meg
alázó és igazságtalan szenvedéseiben vitatkozott-e, vagy alkudozott-e, amikor
arról volt szó, hogy meghaljon éretted? Hol vagy te Ötőle?

Jeanne: (kis szünet után halkan, könnyes szemmel) Bocsássanak meg, uraim. Nem
gondoltam rá, hogy az Úr Jézus ezt kívánhatja tőlem. Nagyon igaz, hogy ő

sokkal többet szenvedett, mint én. (megint egy kis szünetet tart, majd így
szól) Megadom magam!

Cauchon: (meghajol az Inkvizítor felé) Meg lehet elégedve inkvizítor uram, az
ember igent mondott! Ime Jeanne. A te Egyházad ünnepet ül, amiért vissza
tértél hozzá. Csupán arra ítélünk kegyesen, hogy hátralévő éveidet fogság
ban töltöd és tévedéseid fölött bűnbánatban magányosan elmélkedj. Mehetsz
békével.

Bánffy: Jeanne a börtönben egyedül Imádkozík;
Jeanne: (egész halkan) Szent Mihály arkangyal úr, Szerit Katalin és Szent Margit

kisasszonyok, hát miért nem szóltok hozzám? Miért hagytatok . magamra,
amióta az angolok foglya vagyok? Ott voltatok velem, amíkor :a csatákban
diadalra vittétek, de most, szerencsétlenségernben is szükségem lenne rátok.
Jól tudom, könnyű dolgunk lenne, ha az Isten míndig. fogná a kezünket.
Kezdetben fogta a kezemet, mert akkor még kicsi voltam. Most már bizto
san azt gondolja, elég nagy vagyok ... Én még nem vagyok elég nagy,
Uram. .. Amiket a püspök úr is mondott, azokban olyan nehezen ígazodtam
el. Azzal a megvadult kanonokkal, az ügyésszel. könnyű dolgom volt. Szívesen
odamondogattam neki, csakhogy bosszantsam. A püspök azonban olyan lá
gyan, kedvesen beszélt, hogy néha az volt az érzésem, igaza van... Biztosan
Te akartad ezt így ... Meg azt is Uram, hogy megijedjek a szenvedéstől,

amikor a hóhér azt mondta, majd nem tud hozzámférni, hogy megfojtson...
Valóban azt akartad, Uram, hogy életben maradjak? (csend... Figyel, mint
ha feleletet várna az égből) Jól van... Erre a kérdésre is magamnak kell
megfelelnem. (kis szünet) Nem voltam talán túlságosan elbizakodott? .. Ta
lán éri találtam ki az egészet? Szófogadónak kellett volna lennem, veszteg
maradni, dolgozni otthon, szép csendesen húzni az igát napról napra. (újabb
szünet) Bizony ez az egész história felülmúlta az erőmet. (hirtelen zokogní
kezd)

Bánffy: Most belép a finom Warwick gróf.
Warwick: Maga sír?
Jeanne: (összeszedi magát) Nem, uram.
Warwick: Gratulálni jöttem. Szerencsésen végződött az ügy.
Jeanne: Szent Mihály arkangyal úr! Szent Margit! Szent KataUn! Ti most hall

gattok. " Én abban a percben születtem meg igazán, amikor szóltatok hoz
zám. Én csak attól a perctől fogva éltem, amikor megparancsoltátok. hogy
üliek lóra és fogjak kardot a kezembe ... Ez a Jeanne itt, a régi Jeanne ...
Nem az a másik, aki zárdába megy meghízni és ett penészedni, Nem az, aki
kicsinyes kényelemben akar tengődni. Nem az a Jeanne, aki majd könnye
dén rászokik arra az életre... Te hallgatsz, Uram. ugyanakkor meg a pa
pok mindent össze-vissza beszélnek. Ez az a pillanat, amikor hagyod, hogy
egyedül cselekedjem! (hirtelen feláll és kihúzza magát) Vállalom, Uram!
Készen állok! Visszaadom Neked magam, azt, aki voltam, és azt, aki marad
tam! Visszavonom a nyilatkozatot... Készítsétek a máglyát, meg lesz az

. ünnepük! Katonák! ... Angolok! Katonák! Hívjátok ide a papokat! (elmegy)
Bánffy: S a feldühödött papok a lázadó Jeanne-t máglyára vetik.
Jeanne: (már a máglyán) Keresztet adjatok! ... Könyörgök: egy keresztet!
itgyész: Boszorkánynak nincsen kereszt!
Jeanne: Könyörgök: keresztet! (kiált) Keresztet!
Bánffy: (egy angol katona két fadarabot keresztté illeszt össze)
A katona: Várjál csak lányom... Utálatosak ezek a papok. Ennek a lánynak épp

annyi jussa van a kereszthez, mint másnak!
Jeanne: (mohón magához szorítja a keresztet és megcsókolja)
Inkvizítor: Sietve kell' Cselekednünk, mert öt perc múlva mindenki

618



az Ő pártján lesz. Két perc múlva elborítják a lángok! Nem fél. (szinte pana
szosan) Mintha még mcsoly is játszana az ajka körül. Sohasem. fogom le-
győzni tudni! .

Jeanne: (vergődve) Ó Rouen, Rouen! Hát te leszel az én végső lakásom!? (fel
sóhajt) Jézus!

Kent: A várkapitány előretört.

Beaudricourt: (lihegve törtet a színre, a tömegen át) Megá11jatok! Várjatok! Nem
lehet ezt így befejezni, püspök 'Úr! Nem játszották el a koronázást! Azt
mondták, hogy mindent eljátszanak! Ez nem igazságos! Jeanne-nak joga
van eljátszani a koronázást. Ez hozzátartozik a történetéhez! '" (a hóhérra
kiált) Azonnat oltsd el a tüzet, ember! ... oldozd el Jeanne-t! Adják vissza
a kardját és a zászlót a kezébe! (Mindenki önfeledten rohan a máglyához és
szedi széjjel a rőzsekötegeket) Zene! Harang! / Jeanne nem az, akit szégyen....
letesen és barbár módon elégettek Rouen piacán!... Jeanne a szabad, a
tiszta lág pacsirtája! Jeanne az, aki glóríásan áll a reimsi dómban! ...
Jeanne történetének vége örömteljes vég!... Jeanne d'Arc históriája olyan
história, amely jól végződik!

(sötét) .

A zene felerősödik

(világos)

Mezei: (vörös köpenyében) Jeanne, a tiszta lég pacsirtája nem halhat meg, mert
nem halhat meg ezután az Igazság a földön! Nem, nem pusztulhat el a kö
zönytől ezután egy új József Attila, nem ölhetí meg ezután a gyűlöl~~ az új
Radnóti Miklóst vagy Szerb Antalt, a sok nagy és névtelen Igaz Embert. A
haladó vílág az Igazságért küzd. És az élen a mai modern "szentek" haladnak:
a tiszta, erős, jókedvű, bátor harcos emberek - óh, mennyien vannak már
-, akik magukat felejtő szerétettet telve, önzetlenül dolgoznak a másikért:
a közösségért. S nem hősiesen meghalni, de hősiesen élni tanítják az embe
reket. ,József Attila a drága-drága Aldozat így mondja ezt:

Uvegön&ók

Az üvegöntók nagy tüzeket raknak
És vérükkel· meg veritékükkel
Összekeverik az anyagot,
Mely katlanukban átlátszóvá forr.
Azután meg táblákba öntik
S erős karjwk fogyó erejével
Egészen simára hengerelik.

És amikor megviTTad a nap,
A városokba meg a tanyai viskókba
Elviszik vele a világosságot.

Néha napszámosnak hívjátok őket,

Néha pedig költőnek mondjátok,
Noha nem több egyik a másiknál.
Lassan egyformán elfogy a vérük,
Ok maguk is átlátszókká lesznek,

(zene indul:
Les Preludes)

Ragyogó, nagy kTistályablakok
A belőletek épülő jövendőn.

(Zene felerősödik)

sötét

világos

taps alatt és végig a ruhatáríg és az utcáig kísérí a zene a hallgatókat
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ZARSZO

1978 április, Budakeszi. Az atomtavasz sokadik napján.

Hetven esztendős barackfam teljes virágpompájában napok óta itt
zokog az ablakom előtt. Szépséges szenvedését, gyümölcstelen halálát
csak én látom. De megvigasztal elmúlt évtizedek roskadó termésének
JÓÍZű emléke. Szerény. tökéletessége másokért csendesen hozott áldozata
a tanitás. Bár ne álcáztam volna tulipánfává magam valaha, ma könnyebben
hinnék el, hogy termésem, ha hullott is, de ehető.

"A néptanítók az igazi hősök" .,..... mondta mindig Apám.
Anyám tanítónő volt.
Hátha mégsem estem messze a fáj uktól.

RESTÁR SÁNDOR VERSEI

Iíö~ér~et

a szél táncolni kezd
és AMEN
az imakönyv becsukódik
csak a kitépett könyvjelző helye
jelzi az életet

el't'álaszt gondolat - háncsaidtól
és megemészti minden titkodat
az ökölbe szorított kéz
IZ hajnalba ásitó mozdulat

a dalban szétfoszló hang
a fájdalom -
- mit kiirni kézből nem lehet
a szavak disszonanciája
akár egy pontosvessző

karom vagy tű a papiron

megérint lágy kéz
ajtó csukódik
nem ugyanott -
- nem ugyanabban a percben

.4bs~orpcióh

felébredt reggel
még álom volt szemében
te mellette sírtál
egy másik mesében

.4~ "álom 8~erhe~ete

(B. E.-nak)

bekötött szemű hajnal
csend
útmenti vadgesztenyefák rozsdát vedlenek
egy kéz indwl lehalkitani a tenger morajlását
a parton már látóközelben
atomjaira bomlik az első csepp eső - a reggel
az ablakban levágott fejű lakáj vigyorog
ágyadba hozza tálcán
az ébredést
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DOKUMENTUM

R.4FF.4ELLl R.4F.4EL.4 LEVEL,ElBŐL

Sík Sándor két levele Raffaelli Rafaela nővérnek.

Kedves Rafaela Nővér,

hétfő reggel 8 óra, - 9-kor kezdődik a kollokvium (9-1 és du. 4-8: órán
kint 10-10 főiskolás) - de fel akarom használni ezt az órát, mert nagyon sze
retném, ha a szentestére már megkapná ezt a levelet, Jézuska-zörgetésnek, ha
zulról.

Hát először is nagyon örülök annak az idilli békességnek, amelybe odalent
belekerült: azt hiszem, a testi-lelki újjászületésnek, pihenésnek, újrahangolódás
nak ez a legbiztosabb módja. Minél távolabb van hazulról az ember, és minél
hermetikusabban elzárva a világtól, annál jobb. (Hát még ha olyan szörnyűsé

gesen izgalmas napokban lehetséges ez, mint a lefolyt négy hónap volt!) Ne
sajnálja ezt az időt semmiképpen, még ha idővel unalmassá;' vagy terhessé vál
nék is: kitűnő befektetés ez a jövőre! Mindnyájunknak jót tenne valami efféle,
főleg, míkor kezdünk rájönni, hogy alaposan túljutottunk a mezzo del' cammin'
di nostra vita-n!

Két szép nagy levelét megkaptam, - sajnos, a rokoni címet elhánytam. és
így nem tudom hova visszaküldeni. (Mea culpa l) A szép, békés leírásokat, déli
hangulatokat nagyon élveztem belőlük.

Abból, hogy ilyen nehezen jutottam el a válaszlevélig, ne csak nehézkessé
gem (helyesebben talán Iustaságom) jelét lássa, hanem annak a keserves, ideg
feszítő időnek nyomát is, amelyet átéltünk ezekben az időkben. A történelem
most igazán az idegeinkben dolgozott. A kétszeri hajszálon-rnúló háborús vesze
delem, az elnyúló, félbemaradó, kiújuló, megalázó tárgyalások, a magyar társa
dalom kétségbeejtően éretlen viselkedése, a kormány három fronton való élet
halál küzdelme, az egyre növekvő, egyre butább és egyre aljasabb nyilas-izga
tások, - persze mindez az egyetemen belül is, nyugtalanság, tüntetések, vere
kedések stb., stb., - mindez éppen nem volt alkalmas a nyugodt elmélyedéshez.
Szabad perceimet pedig - a szó betűszerísrtí értelmében - éjjel-nappal Páz
mány-könyvemnek kellett szentelnem, mert így is elkéstem vele a megállapított
időről (már nem is jelenhetik meg karácsonyra!). Ehhez még családi nehézségek
is járultak: Olga unokahúgom állás nélkül maradt, - 'hála Istennek, már elhe
lyezkedett azóta. Saját külön izgalmaim István királyom reprízével kapcsolatban
találtak meg.. Dec. 5-én, a Kormányzó névnapja előestéjén díszelőadásként hozta
a Nemzeti. Életem legnehezebb napjai közé tartozik a próbák egy hete. Hosszú
volna részletesen leírni a dolgokat. A lényeg, hogy Németh Antal és a nyilasok
elkeseredett harcban állnak egymással, amely akkortájt talán a legkiélezettebb
periódusban volt. Komolyan félni lehetett, hogy botrány .lesz az előadáson, vagy
hogy megtámadnak lapjaikban. Baj volt két színésszel is, így az előadás két
oszlopával. .. aki bizonyos dolgot nem akart eljátszani benne (amiben azonban
én is igazat adtam neki), - a vad-macska Németh csak azért is követelte, ("mert
ezeket a gazembereket provokální kell!" - kiáltozta). Nagynehezen tudtam csak
személyes' beavatkozással elsimítani az ellentéteket. Aztán a két új nőszereplő

őszített meg. Tasnády Ilona nem akart Gizellát játszani, (mert nem akart öreg
lenni a színpadon - persze, nem ezt mondta). Az új Gyöngy pedig oly kelle
metlenre modernizálta az alakot, hogy viszketett a tenyerem. Végül a jó Isten
(és Táray kedves, okos, türelmes munkáía, aki a rendező volt) megsegített, és
minden remekül ment: gyönyörű előadás volt, nagy siker és teljes nyugalom. A
színészek felülmúlták önmagukat. Ezen kívül még a rádióban olvastam fel verse
ket december elején. Egyébként a Pázmány-könyvön dolgoztam lázas tempóban.
Sikerült is befejeznem, és a nyomdába adnom. Azóta az esztétikáé vagyok, mást
nem is csinálok az órákon kívül mint ahhoz olvasok és elmélkedem.

Azazhogy - képzelje csak! - van néhány nap óta egy új terv is. Megfog
a mínap az utcán a Takáts: "Régóta akarlak már kérni: írhatnál nekünk egy
imádságos könyvet felnőttek részére, az borzasztóan kellene!" Mikor szabódtam,
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hogy nem érek rá, avval búcsúzott, hogy a "reluctálás" - ami valaha a pápa
választás első feltétele vo\t, már megvan. egyelőre ez is szép eredmény, reméli
a továbbiakat is. Beszéltem róla néhány embernek (Ilmítől kezdve) és mindenki
olyan hevesen követelte, hogy ez mennyíre kell, és hogy ezt nekem kell meg
csinálni, hogy már-mármegingattak. Mit szól az eszméhez? Azóta, akik tudnak
róla, egyre hozzák a gondolatokat és az anyagot: "ennek is benne kell lenni",
- "erről is kellene lenni pár intésnek" stb. Majd a karácsonyi szünetben végig
elmélkedem.

Egyébként az idén nem. megyek sehova karácsonykor. Kedvem sincs a mai
időkben, meg valószínűleg jan. elején el is kezdődik az egyetem. ("pótfélév" a
Felvidékről jövők és a bevonult katonák számára: jan.-feb.-ban. Az idén dupla
munkánk lesz!). Hát így a szent napokon megyek csak Ilmihez, aztán hazajö
vök dolgozni.

Igaz szeretettel kívánok boldog ünnepeket a szép Monasteróban, - és kérek
"egy Miatyánkot annak, az ki ezt írta".

Mit is. szeretettel viszonoz, meg is tetéz emberséggel

a Gazda

Szeged, 1936. dec. 19 (du. 4, a kollokvium előtt)

szeged, 1939. ápr. 4.

Kedves Nővérem,

a lelkigyakorlatunk máSodik napján, kedden, végre hozzájutok, hogy írhas
sak. Nem könnyű ez a mostani idő. Al1ít6lag kínai átokformula: "Élj történelmi
időkben!" Ha így van,' meg tudom érteni. A nyugtalanság, idegesség a levegő

ben van, háború és béke borotvaélen ,táncol, minden reggelre végzetes történel
mi események ébreszthetnek, itthon existenciák tízezrei mennek tönkre. (Miklós
.öcsém is bizonytalan az öt gyermekével.) Mindenki rníndíg izgul, újságolvasás és
rádíóhallgatás, hírek lesése az emberek főfoglalkozása. A magamfajtáké meg,
természetesene lelket tartani, vigasztalni, tanácsolni, - (ez utóbbit vajmi ritkán tu
dok, persze!). - Higgye el, boldog vagyok, hogy épp ebben az évben élhet
Monasteróban: legalább' egy jóemberemet tudom kívül ezen a világfertőzésen.

Ami engem illet; persze, nem- szabad, nem is akarok panaszkodni. Az Isten
engem míndig csodálatosan megőriz az efféle tömeginfekcíótól, "kedélyem derűs"

.......... ffilndl az egyszeri piarista novicius írta szüleinek, mikor kitették szűrét a
rendből. Az esztétika nagyszerű védőoltás az ilyenek ellen: annyira elméleti és
annyira szép és érdekes, hogy függetlenné teszi az embert a körülményektől.

Mindössze kicsit fáradtabb vagyok, mint máskor,· egyéb bajom nincs. (Ennek,
persze, kézzel fogható okai vannak: nem volt karácsonyi pihenésem, egyrészt
a történelmi események, másrészt a január elején kezdődő felvidéki "pótfélév"
miatt. Az óráim száma is nagyobb egy nem-könnyűvel (összefoglaló irodalom
történet a felvidékiek számára. Most húsvétkor sem mozdulok ki otthonról: Ilmi
nincs Pesten, hát inkább dolgozom, és alszom idehaza. Majd pihenek a nyáron,
- ha a Vezérek engedik). Egyébként azonban semmi bajom. Egy kurta kis
háromnapos influenzán én is átmentem, meg néhány hete egy hétig őriztem az
ágyat egy balbokabéli csonthártyagyulladással (rándulásból), de ez igazán tűrhető

adó a betegségnek. Sem jókedvem, sem munkakedvem és bírásom nem bénult
meg. Pázmány sajtó alatt van, a könyvnapra megjelenik. Az esztétikán vígan
dolgozem. Az imakönyvet (már a tervét) most veszem elő a húsvéti szűnetben,

mert Takáts sürgeti. Mit szól ehhez a beosztáshoz: I. Isten és én / napi imák,
gyónás-áldozás, keresztség, bérmálás, szentséglátogatás, ker.. élet, elmélkedési lel
kiolvasmány, keresztút, olvasás, imádás./ ez az, amit ajánlott levelében is! / stb.
Persze, itt is, és mindenütt sok rövid és tömör tanítással! / - II. Család I
házasság, gyermekek, szülők, barátok, stb. - III. Egyiitt az Egyházzal / mise,
liturgia, ünnepek, parancsok, tilalmak (Párbaj, index stb.) bőjt, predikáció, Actio
Cath. stb., - IV. Hivatás és felelősség (munka, szolgálat, szoc. kötelességek, imák
másokért). - V. Szent magyarság (magy. hivatás, hazafias kötelességek, magyar
szentek stb.) - VI. Szentek egyessége. (egyházközségi élet, kat. megnyilatkozá
sok, missziók, egyházi rend, ima a papokért stb. - Szentek, imák a szentekhez).
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Igy valahogy gondolom. Sok utalással jó könyvekre (míssale, zsoltárok, Szent
Vagy Uram, Kempis, Filotea stb.)

Közben megesett az 50 éves ünneplés is. Díósy kollégám leleplezett a sze
gedi újságban, átvette a Nemzeti Újság, és elkezdtek "ünnepelni". A Dugonics
T. gimnázium még mellszobrot is készíttetett rólam, - a Klosz (bizalmas kör
ben), a hazáért ezt is elviseltem, szerencsére nagyobb nyilvánosságot él tudtam
kerülni. Sok szép üdvözlést kaptam, közte a Ranolderból két szép művészi lapot
(egyiket a prepáktól). - A sienai üdvözlés pontosan a napra érkezett: jól ki
volt számítva. Meghatva köszönöml A babérleveleket odatűztem a Donatello
Annunciatiójának képéhez, ami az íróasztalom fölött függ. (Annunciatio napjára
most - levele nyomán visszahatólag ímádkozgatokl) - Felolvastam verseket
Komáromban, szép ünnep volt. A bevezető beszéd kapcsán Bíró Lucián bencés
átnyújtott egy fiú- és l~ány-dolgozatot: 5 éve a Hajnal szerelmeséről írtak érett
ségi írásbelit. Kedves gondolat volt. Aprilis 15-én Győrben fogok szavalni, az
Orsz. Irod. és Műv. Tanács rendezte irod. ünnepélyen, 23"-án Kassán (Actio Cath.).
Laetare-kor a pesti Zeneakadémián a Klosz tavaszi estjén olvastam tavaszi ver-
seket. Hát így zajlik az élet.' -

Az Egyetemen a rendes üzem folyik. Sajnos, Kratochfill, a tanársegédern
újra Párisban van,ösztöItdíjjal. Paku Imre a könyvtárnokom, most SChmidt
prof. leánya (III. éves bölcsész) is segít neki. Néhány kedves felvidéki hallga
tóm is lett, közte három derék katolikus ~ssai leány is. Most az idén Kezdtem
egy új műfajt: szövegolvasást és magyarázátot. Az első félévben középkori pró
zát, most széphistériákat, Nagyon jól beválik. Szeretik.

Hát most már annyit írtam magamról, hogy szinte szégyellem. Dehát tudom,
hogy a távolban az ilyen érdekli legjobban az embert.

Nagy együttérzésselolvastam, amit nővérének válságáról írt, és még inkább,
amit kedves édesanyjáról." Ha valamit, akkor ezt megértem és átérzern. - És
átérzem a hidegről szóló helyzetjelentéseket is, ezt is próbáltam Rómában és
Firenzében (igaz, hogy mire Sienába értem, már tavasz volt l), De talán már
vége is van a hidegnek. Most aztán igazán szép lesz a virágos vidék! (Ugyan
hol lehetnek a leutazó magyarok? Nem sejtem. Ellenben szomorúan olvasom a
hírt Pestről, hogy valószínűleg meghiúsul a szép gondolatom, hogy találkozzék
Ilmíékkel. Kár! Kedves gondolatom volt. - Egy percig gondoltam rá, hogy velük
menjek, de hamar el kellett ejtenem kettőnél több okból. Köztük nem a leg
fontosabb, de elég- erős az is, hogy nem érzem magam képesnek most arra a
nagy strapára, amit az ilyen rövid idő alatt nagy utat bejáró expedícíó jelent,
főleg a múzeum-járás, (ahol elsősorban kellenék kalauznak). De vannak erősebb

okok is, erkölcslek és anyagiak egyaránt. Igy most itthon allelujázom, illetőleg

a két ünnepre kimegyek Szegvárra a szoc. testvérekhez misézni, az ide egy ugrás.
Ilmiék a körülményekhez képest jól vannak. Katit meglátogattuk együtt

Baján a múlt hónapban. Szépen fejlődik, ha nem is viharok nélkül. Most szom
bat este náluk voltam, mikor megjött á vakációra. Rémesen nő! - Ilmi regénye
(Éviék a Balatonon) megjelent, volt is sikere, bár én nem érzem olyan jónak,
rnint az első volt. Sokkal jobb nekem az a regénye, amely most folyik a Nagy
asszonyunk-ban (A kis nagynéni története). Most különben merész terven: fel
nőtteknek szóló regényen töri a fejét.

A kilenc novénát nagyon szépen köszönöm, nagyon rámfér a jó lelkek imád
sága! - Ellenben van a levélben "egy mondat, amelyet nem értek: hogy t. i.
"a verseimről semmit sem akarok mondani", De hát hiszen nekik maguknak
kell megmondaniuk mindent! És mikor nem feleltem még kérdésre rájuk vonat
kozólag . ha tudtam? -. Mo13t nem küldök új verset, mert nincs, - csak ezt
a régit, - mert most ez az aktuális:

Orült vilXígok, őrült emberek
Bódult zűrben kerengenek.
Jőjj, drága nővér, add a kezedet,
Mondjunk ma csendet.

Az édes Isten nagy meleg kezén
Megbú két árva lélek,
És elcsitul és orgonálni kezd
a zűrős élet.

Ebben az érzésben kíván kegyelemteljes ünnepeket testvéri szeretettel

a Gazda
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Reményik Sándor három levele Raffaelli Rafaela nővérnek.

1939. nov.

Kedves Rafaela Nővér!

Sáfrán Györgyi Szegedről küldött nekem most egy kis "Csodásérmet", amely
évek óta, nála van, de csak most, ittlétem alatt tudta hozzám eljuttatni ...

Hálásan köszönöm. Magammal viszem. Semmi egyebet nem lehet már ma
Erdélybe bevinni, de ezt még lehet. S úgy lehet, nagy szükségem lesz még rá.
Nagyon sajnálom, hogy most nem volt lehetséges az Intézetbe ellátogatnom,
ahol, mint hallom, úgy szeretik verseimet. Meleg szeretettel gondolok Mindnyá
jukra, Tanárokra és Növendékek.re, így ismeretlenül is, - és várok egy boldog
találkozásra,

Mély tisztelettel

Reményik Sándor

Kolozsvár, 1940. .április 18.

Kedves Rafaela Nővér!

Köszönettel vettem ápr. 4-én kelt kedves sorait, meghívásukat intézeti ünne
pélyükre. Szomorúan kell tudatnom, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy
szíves és nagyon jóleső meghívásuknak eleget tenni tudjak. És pedig két okból
sem tehetem. Először azért, mert / a tél folyamán egészségi állapotom sajnos,
sokat romlott ismét. Másodszor pedig azért, mert útlevél-ügyem nagy nehézsé
gekbe ütközik, és ki tudja, mikor jutok hozzá új útlevélhez. így le kell mon
danom egyelőre, a tavaszra amúgy is tervezett pesti útról.

Fáj, hogy nem tudok örömet szerezni. De, hogy némi kárpótlással mégis
szolgáliak, kérem, engedje meg, hogy csatoljam néhány legújabb versemet, amit
ott még nem ismerhetnek. Különben új könyvem készül. amely itt valószínűleg

május hó folyamán már meg is jelenik. A könyvnapon. június elején, talán ott
ís kapható lesz már. S hátha akkor én is künt lehetek, rövid időre legalább.

Szíves elnézését kérve késedelmes és kedvezőtlen válaszomért, vagyok egyéb
ként szelgálatára kész híve

mély tisztelettel:
Reményik Sándor

Kolozsvár, 1941. április 28.
hétfő reggel

Kedves Jó Rafaela Nővér!

Nem tudom, egyáltalán, van-e mentség Isten és ember előtt számomra azért
a minősíthetetlen magatartásért. hogy olyan égetően sürgős, számomra annyi
megtisztelő szeretetet mutató leveleire nem tudtam hamarább válaszolni. Lát
szólag talán nincs ilyen mentség, de Isten, aki mindenek tudója. aki mindennek
legbelső okát és a legkegyetlenebb törvényszerűségeknek is talán célját látja
hátha megadja a felmentést nekem is.

Nem is hetek, de hónapok óta halmozódnak asztalomon s fiókjaimban az el
nem intézett levelek, írások, köz- és magánjellegű dolgok, s nekem nincs egy
szíkra erőm ahhoz, hogy határozzák, döntsek, nekifogjak valaminek, kiválasszam
a nagy anyag 'közül a legsürgősebb tennivalókat, és a legkedvesebbeket. a leg
inkább szívem-Ielkem. szerint valókat, a legnemesebb szolgálatra hívókat és köte
lezőket. Úgy látszik, az idegek végső kimerülése ez. Tessék elképzelni: naponta
háromszor járok orvoshoz injekciók végett, hogy egy kis erőt, s legalább órákra
nyugalmat szerezhessek magamnak. Néha az őrület, néha az öngyilkosság hatá
rán érzem magamat, de tudom, hogy ez utóbbit elkövetni nem volna úgysem
erőm; s érzem azt is, hogy voltaképpen nagyon szeretnék még élni, az eddigi
nél Istennek tetszőbb életet. nemcsak versben, hanem általában lélekben, igaz
ságban és másoknak örömet szerző munkásságban. Bocsásson meg kérem, hogy
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mint ismeretlennek - de talán egy. kicsit mégis ismerősnek írok le ilyen soro
kat, de kell magaviseletem magyarázatahöz. Kicsoda értse meg a szív és az ideg
zet legszösnyűbb gyötrelmeit, ha nem éppen az, aki hivatásánál fogva egészen
Istenben gyökerezik, akinek mintegy gyónni lehet, ismeretlenül is. Nem túlzás,
és sajnos, nem képzelődés az, amit írok. Egész életemben rossz idegzettel küsz
ködtem, de különösen 18 év óta alig volt egy évben pár hónapom. mely túrhe
tőnek, vagy jónak, és igazán munkaképesnek lett volna mondható. Végigpróbál
tam a legkülönbözőbb kezelési módokat, néha segített, legtöbbször nem. -S mikor
valami orvosi kezelés segített, akkor is olyan rejtélyes módon, hogy valóban csak
azt a kifejezést. tudtam találni reá: Kegyelem. Bár nem vagyok igazán hivő

lélek, sőt legtöbbször nagyon távol érzem magam ettől, csak nagyon' szerétnék
azzá lenni - mégis mindég, a nagy szabadulások idején azt éreztem kimond-
hatatlan- hálával, hogy nemcsak ember segített, nemcsak orvos. •

öt hónapi pesti kezelés embertelen szenvedései után, viszonylag jó telem
volt, háromszor voltam künt a régi Csonkamagyarországon felolvasni, s még a
Kisfaludy Társaság ülésén, ahol találkoznunk volt szerencsém, még ott is tűrhe

tően voltam, bár már akkor éreztem, hogy erőltetett verseim felolvasása. Úgy
le tudom már. mérní magamban hajszálnyi pontossággal, hogy mikor bírom tük
röztetni a felolvasás keretében a vers eredeti mély hangulatát, s mikor tér el
messze tőle a lélek. Március közepéíg-végéig körülbelül még tűrhetően voltam,
március 23-án Nagybánván olvastam fel, s azóta nincs többé erőm és nyugal
mam. Pesti útra gondolni sem bírok, de ezt akkor még nem mertem így meg
írni Kedves Nővérnek, míndég reméltem, hogy a kezelés következtében jobban
leszek, s szolgálatára, mely különösen ilyen kedves keretben nekem nagy öröm
is lett volna, - képes leszek. Mind nyilvánvalóbbá vált, hogy nem fog menni
a dolog. Oszintén megvallom, hogy- közben meg is feledkeztem az egészről, a
sok gyötrelem között, különbözö meghívásokat voltam kénytelen elhárítani
magamtól.". Igy Erdélyben, az én drága, most csonka-Erdélyemben is. Székely
udvarhelyre, Sepsíszentgyörgyre hívtak, azt is csak lemondással tudtam fogadni
már. Ezt a levelet is egy jó nyugtató injekció hatása alatt írom. Orvosom azt
mondja, hogy bizony ez még hetekig így fog menni. Tehát az annyiszor ter
vezett kedves együttlétről 'a Ranolder-intézetben, az idén megint le ken monda
nom. Ha tudná jó Kedves Nővér, hogy "világos" és világosan fájó pillanataim
ban mennyire fájnak nekem magamnak ezek a dolgok, bizonyára elnéző lenne.
Hiszen tudom, rnindenképpen az. Azért írok ilyen bizalommal míndenről, ami
velem kapcsolatos. Ilyen körülmények között csináltam a Rendezőségnek még
egy nagy bajt, azt, hogy Tamási Aronnak is elfelejtettem szólni, igaz, nem igen
találkozunk, mert őt másfelé köti le hivatása. Különben is azt hiszem, nehezen
vállalta volna, mert egyedül nem igen szokott ilyesmit vállalni, inkább, ha vala
melyik erdélyi irodalmi csoport; például a Helikon rendez közös felolvasó kör
utat. Legutóbb Nagybányára kellett volna jönnie, s az utolsó percben vissza
mondta, akkor talán ő is betegsége miatt. Igy most nagy zavarba hoztam a
Rendezőséget, Nagyon szégyenem, főleg a késői értesítést, ezt próbáltam meg
magyarázni, s reá mentséget keresni. Csatoltan küldök néhány olyan költeményt,
meíyet ott nem igen ismerhetnek, s küldöm főleg legutolsó, pár nappal ezelőtt írt
versemet, mely sehol meg nem jelent még. Azt hiszem, híven tükrözi utolsó he-

o teim vissza-visszatérő motívumát is.
Vasárnap múlt egy hete, a budapesti Angol-Kisasszonyok intézete volt ná

lam: öt nővér, gondolom, három világi tanár és 65 leány. Úgy szerongtak két
szobámban, mínt a heringek, de jobban szorongtam én belül, mert egészen lé
lektelen voltam, ahogy a vers mondja: Üres kardhüvely. Ök pedig jöttek látni
s hallani a "nagy költöt". Soha keservesebb kontraszt! Az egyik tanár beszédet
mondott arról, hogy mí voltam én 22 éven át az erdélyi és az egész magyar
ságnak!! - Hallgattam a megtisztelő kedves szavakat, s közben gondoltam: én?
Ezek a szavak egy idegen embernek, nundenesetre egy távollevő léleknek szól
nak. Aztán autógrammokat adtam a lányoknak, s nem értettem, hogy minek
örülnek úgy.

Az utóbbi hetek részben sötét és fájdalmas, részben dicsőséges eseményei,
de az egyéni és általános, saját és magyar sors átgondolása nagyon elmélyítették
az én betegségemet is. Volt úgy, hogy ismét nem tudtam szembenézni a dolgok
kal, egyszóval a Lélek hiányát éreztem, s mikor tudtam, - bár egy sóhajjal 
lélekért imádkoztam. Az utca, melyben lakom: Szentlélek utca s hogy vissza-
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· kapta régi magyar nevét, eszembe jutott, hogyén ezen soha sem gondolkoztam :
szírnbolikus utcanév ez, velem kapcsolatban is. A Szentlélek utcájában lakom,
s valóban míndíg Ö simogatott, vagy ragadott meg, mikor igazán éltem. De mi
lyen borzasztó volt annyiszor tapasztalni hiányát. A katholikus hivőknek van
erre nagyon jó szavuk: "lelki szárazság". Az enyém több ennél, nem tudom
meghatározni.

Most ismételten bocsánatot kell kérnem, hogy a hosszú nem-írás után ennyi
sokat írtam, s mind magamról. Olyan önzővé válik az ember, legalábbis én
bizonyára az ilyen betegség hatása alatt. Magamra nézve nem hiszek az ilyen
szenvedés nemesítő és felemelő hatásában. Sőt· rosszá, búnössé teszi az embert.
És valami célja mégis kell, hogy legyen vele az Istennek. De én úgy szeretném
még látni az Ö verőfényes egét egy kicsit. S ma reggel pld. már láttam is, kü
Jönben nem tudtam volna megírni ezt a levelet. Sokszor gondolok szegény Teleki
Pálra s az ő mártírságának titkára. Vajon mért kellett ennek így lennie, S' vajon
mi menthette volna meg őt önmagának és nemzetének??

Ismételten elnézést kérve, maradtam mély tisztelettel

Kedves Nővérnek! igaz híve:

Reményík Sándor

REMÉNYIK SÁNDOR VERSEI

Üres kardhüvely ssól

Kereslek, Lélek 
Szomjazam Reád -
Nem lehetnek szomjasabbak a fák
S a füvek szomjasabbak nem lehetnek:
Harmat s eső után
Mint ahofi:y én aszottan epedek
Lélek, u.tá1U1d.
Mert ime, megüresíttettem megint 
Hogy ne legyek egyéb
Mint hüvely, melyből kiröppent a kard 
Valahol fényesen és véresen
Kbrilűumioztatik:

Biztatni s erősíteni

EO csillagtalan mindenség-homályban
L's a veszedelemre inteni
Minden magyart.
Ahol magyarak élnek, "valahol"
S ta.lán mindenfelé
KÖTÜlhordoz:tatik
V éresen és fényesen a kard.
És én megűresittettem megint
S talán véglegesen,
Hogy kóboroljak sírón, gyáván, gyermekesen
És test szerint.
Valahol én mindenkivel vagyok
S itt i nincs senki velem.
Mivél megüresittettem megint
Kóborolok síránkozón
A beteg testnek törvénye szerint.
Van-e szomorúbb, s nevetségesebb
Egy élőn s .érzőn földbeásott,
Eltemetett
Rozsdás és üres kardhüvelynél?
Mondjátok, én édes testvéreim,
Van-e szomorúbb ennél?
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Én is hogy megvetem!
S lassan mindenki vállvonogatva
S szánakozón legyint -
Mivel megüresittettem megint.
Nincs mit kezdeni
A rozsdás kardhüvellyel
E testi s lelki fegyverekkel
Felfegyverzett zord világ közepén,
Hiába jajgat ez a költemény
S hasztalanul jajgatok
Én:
Aki kettészakadtam.
S tán hasztalanwl szomjazom Reád
Lelkem, messzetűntLélek -
Mint harmat után a füvek s a fák.
Elszállt fényes káprázatod
Nyomán hiába futkosok
Hiába keresem
Fel-felvillanó szikrácskáidat
Ú lelkem, Lélek

A velem rokon tükör-arcokon.
Lehervad róluk megtört mosolyom.
Ijedten és idegenül
Nézem őket

És csupán test szerint,
Mivel megüresítiettem megint.
S Lélek s világ törvénye tán,
És kettészakadt én-emé,
Hogy megüresítve megint
Kóboroljak gyáván és együgyűn,

Test szerint.
S feküdjem: földbeásott kardhüvely,
Aki mellett szánakozón
S tán megvetéssel megy mindenki el.
S valahol véresen és fényesen
Körülhordoztassék a kard
S -része legyen
Parányi része minden diadalban
Mely ég/elé visz embert

. és magyart.

Kolozsvár, 1941. április 23.

Félly-torony
BABITS MIHALYNAK

Jaj, Költótársam, máig legnagyobb,
Utolsó Fárosz az előttem járó
Nagy nemzedék fény-tornyai közül,
Mondd, szíved e kíetlen, vad világban,
A szenvedés újuló viharában
Minek örül?
Szeretném megtanulni
Ki művészeted márványcsarnokát
Jártam és fel nem foghatónak láttam
S meg nem tanulhatónak a csodát 
Szeretném, ki költő-művészetet

Tőled tanulni meddő harcnak véltem 
Szeretném megtanulni MűvésZ, Tőled:

Hogyan fogsz ki a szenvedésen?
Hogyan fogsz ki rajta, ki nem ereszt?
Micsoda rózsát fakaszt a kereszt,
Mely terebélyesedik rajtad, s nő 
Bocsásd meg ezt a bús kiváncsiságot:
Alkotni s mosolyogni
Honnan van benned most is erő?

S vajjon, mibe kapaszkodsz? .
Hallom, hozzádméltó klasszikusokkal
TárS'alogsz keresztfádnak éjjelén
Zárt ajakkal és néma hanggal -
S hajnalra kereszfádról rózsa hwll
S keskeny csíkokból elibéd hull a fény.
A Fény-
Ú Fény:torony -
Utolsó Fárosz az előttem járó
Nagy nemzedék fény-tornyai közül 
frgy örülök, ha szíved még örül.
Maradj még velünk, utolsó Orom 
A másodízben állig fegyveres
Vad világban - Roppant Fegyvertelen 
Maradj velünk, sugárzó Fény-torony 
Nagyon sötét lett künn a tengeren.

Budapest, 1941. febr. ll.
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ÁGOSTON ÉVA

IRO, MESEMOHDO, HUMORISTA
Romániában él egy magyar író, aki tarisznyájából már sok míndennel meg

ajándékozta a gyermekeket. Itt van mindjárt a tündérkírály, aIki "kora tavasszal
ráül egy díszes fatuskóból faragott trónusra, megtömi pipáját száraz bazsalikom
levéllel és rágyújt". Miközben jókedvében bárányfelhőket ereget, sajátos módon
varázsolja elő a hóvírágok, ibolyák, nárcíszok leánycsapatát. Csizmájának ibolya
cipőpaszta szagáról bárki fölismerheti, tele van vele a tavaszi erdő...

Vagy amott, "a hóvirágok hagymája mellett, - az alvó hagyma fülénél 
lakik egy egész apró csergőóra. A hóvirág csergetője fől van húzva márcíusra...
A csergőórát a tudósok míndezídeig nem találták meg. De jól tették, mert elvitték
volna kísérletképpen és azóta össze-vissza ébredeznénk..." Mégis, rníként lehet,
hogy "a bókoló, fehér virág míndíg tudja a kellő időt, holott még az eszes em
bereik közt is ritka az olyan, aki saját erejéből mindig pontosan jár". A titok
nyitja a hóvirágméz. Aki megevett egy bödön hővirágmézet, minden titok !tudója
lészen. Bajor Andor azóta is a hóvirágrnézet keresi, és úgy véli, nem találja, nem
találhatja soha... Én pedig gyanítom, mégiscsak sikerül valahol rábukkannia,
és időben meglelte a "kis csergő titkát" varázslataíhoz. Különben hogyan is
tudná "a világ szépségeit és meglepő képeit úgy megírni, hogy mindenki lássa,
és. az élet a földön szebb legyen".

A Hóvirágméz (Bukarest, 1975) karcolatai, meséí nem dídaktikusak, nem a
"pedagógia" termékei. Mégis minden sorában intelem, ízlésátalakító szándék fe
szül. A teljes emberré válást ugyanis nem Lehet kívülről létrehozni, azt csak az
ember saját maga, megküzdve érte a körülményekkel, harcolhatja ki saját magának.
Ehhez' a harchoz vértez fel Bajor Andor gyermeket, felnőttet egyaránt.

Különösen a Tükör (becsüld önmagad, hogy mások is becsüljenek), a Mivel
mérik a tudást? (a tudás "abszolút" mérhetetlensége), a Radír és ceruza (az
eszközök kezessége, engedelmességre szektatása) , A sZ4rkakirály története (ké
szülnünk kell a tudás és öröm befogadására), a Sötét erdő (a hivatástudat ébre
dése) erkölcsi tartalmával ; a Jóska, meg aZ'igazi okos kecske, nemkülönben a
Hajdaní ískola megható gyermekalakjának - már a "Kis másoló"-színeivel látta
tásával -, a Hová lett február vége? "detektívsztorija", a Köszöntő a szomszé
dunkban lakó kíslányhoz - (a nő és hivatás) megfogalmazásával tűnik ki. A
felnótté válás sóhaja szakad ki a· Télapóhoz írt sorokból : "Drá~a Télapó! Nekem
már nem kell teleszkóp, sem a veresdrót. sem az akvárium! Kérlek, hozz eg(}'
akármilyen kicsinyke darab szappant, Csak azért, hogy mutasd: nem haragszol,
s emlékezel még rám. Abból az időből, amikor még három ügyetlen vonallal
rajzoltam a hintalovat és Te mégis azonnal megértettél."

Kevés olyan író van, akire gyermek éS felnőtt egyaránt "odafigyel", akinek
hangját "minden hangszeren" '(műfajban) egyformán élvezik az emberek. Túl
zásnak is, általánosításnak is tűnhet ez a meghatározás, pedig hiteles; filozófus
nak, moralístának, ráadásul istenáldotta humorral rendelkező irodalmárnak kell
lenni ahhoz, hogy a kartársi kórus a felsőfokú méltatásokat (előrendelés nélkül)
oly osztatlanul tolmácsolja, mint ahogyan ez Bajor Andor esetében történt. Csak
néhány szemelvényt idéznék:

"Még arasznyi glosszáiban is elkápráztat bennünket nagy humánumával...
tökéletes ritmikájú, pontos fogalmazásával. . . de a szatirikus hangvétellel is
úgy, hogy valamit egyszerre könnyesen megmosolyoghatóvá tesz és ugyanakkor
sóvárgast ébreszt bennünk a nagy kék távolságok iránt... Valójában nem leplez
le semmit - a kifejezés hagyományos értelmében -, hanem egy mozdulattal
rászabadítja a tudás fénylő folyamát az embertelen rnarhaságok telepeire. s
-egyszerre minden biztosan vélt építmény és ékítmény meginog, örvénybe kerül
és a szemünk láttára tovasodródik... Világgal viaskodó moralista, aki egy-egy
újabb erőpróba előtt mosolyogva leveszi a szeművegét, de csak azért, hogy köz
ben tísztára, szíkrázóan fényesre törölje..." (Bálint Tibor: Útunk 39/77).

"Velünk együtt azt szeretné, hogy a humánum, az erkölcs alapelvei, a józan
ész követelményei maradéktalanul érvényesüljenek a míndennapok gyakorlatá
ban... Figyelmeztet látszatok és lényegek ellentmondásaira, emberségünk és éle-
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tünk bulktatóira, a céljukat vesztett eszközök, az embertelenség csapdáira.' Számon
kéri tőlünk a vox humana hangján a XX. századot." (Gálfalvi Zsolt: A hét
39/77).

"...Irigylésre méltó szenvedője a komor Igénynek, az eszményihez való ra
gaszkodásnak..." - írja Sütő András az Igaz Szó 9/77. számában. Ugyanitt Rácz
Győző megállapítja: "... A romániai magyar irodalomban páratlan és sajátos
tehetség... vívja ,világmegváltó csatáit'... Irodalmunk egyik legnagyobb igérete
Bajor Andor." Ugyancsak itt Farkas Arpád: " ... Bajor nem faggatózó férfiú,
ő csak időnként gyermekivé hunyja le vesékig látó tekintetét. Egyik Iegkatartí
kusabb izzású, egy népközösség szerelmével megvert földönjárónk,"

Csíki László szerint (Igaz Szó 9/77): ". ..Bajor annak rendje-módja szerínt
idealista. Tulajdonképpen lírai költő. Egy klasszicista igényeket vallé ember, lá
tásmódja drámai, mint minden Idealistáé,"

Utoljára hagytam a nékem legkedvesebb nyilatkozatot, Marosi Péter tollából:
Csak azért is költő címmel. "...Bajor ars poetícájának lényege: nem fogad el
semmiféle irodalmat, amely nem harcol humanista eszmékért és teljes emberségért.
Ez Bajor líraiságának kulcsa is. Költészete belső vísszhangot, hallhatatlan és
mégis messzire hangzó zengést, jajkeserves szépséget lop szatíráiba, novelláí
ba, minden rendű és rangú vallomásaiba."

Bajor Andor őnvallomásában foglalja össze ars poeticáját: " ... úgy gondo
lom, nem képzelhető el semmiféle művészet erkölcsi tartalom és az élet elkö
telezett jobbításának szándéka nélkül. Márpedig a világ érdeklődése elfordult
az emberért felelőséget érző irodalomtól. Dániken pótistennek hamis históríájára,
olcsó hitre, kúsza kalandra, bűnök izgalmas leírására vágyik.".. Az irodalom föl
adata, hogy föltárja az ember jó szándékát és botlásait, ami által valódi emberré,
a kor gyermekévé és a míndenség érzőjévé, hűséges részévé legyen" (A hét, 66/39).

Vallomását azzal zárja, hogy ez néki nem sikerűlt, de ez nem vigasz, hanem
súlyosbító körülmény.

Túl szígorúan láttatja saját magát, hiszen életműve dúsan példázza eredmé-
nyeit: ,

Az 1927-ben Nagyváradon született ; szülővárosában és Kolozsvárt járt isko
lába. A Bólyai egyetemen filozófiai szakot végzett. Dolgozott könyvkiadói lekto
rátusban és újságszerkesztőségében. Publicista, szépíró, humorista, ifjúsági regé
nyek írója, fordító. Művei: Kerek perec (szatírák, humoreszkek, karikatúrák,
1955 és 1957), Egy bátor egér viszontagságai (paródiák,1960, 1967), Hétméribldes
csizma (ifjúsági regény, 1962), Répa, retek, ~ogyoró (paródiák, szatírák, humoresz
kek, 1962), Napiparancs a hegedűhöz (publicisztikai -írások, 1963), Garázda Karcsi
rokonsága (ifjúsági regény, 1966), Főúr, írja a többihez (szatirikus karcolatok,
1967), Pokoli különkiadás (paródiák, karikatúrák, 1968), Tücsök és bogár (szatírák,
humoreszkek. 1972), Lelkek és pasasok, (humoreszkek, szatírák, 1975), Hóvirágméz
(ifjúsági történetek, mesék, karcolatok, 1975); Az éjjeliőr nem tud aludni (hu
moreszkek, szatírák, prózavers. ~977). És még sorolhatnám, folytathatnám színda
rabjalval. széles körű publicisztikájával. Azok számára, akik még nem ismerik, hadd
nyújtsak át egy darabka színes szőttest műveiból.

A jövő a számtantudósoké című szatirikus önéletrajzában írja: "A kérdést
ugyanis már régen egy napkeleti bölcs tevéjének a púpjáról szem1élem, ahová
egyébként egy kis átszervezés következtében jutottam. Előzőleg - míntegy másfél
esztendeig - kengyelfutó voltam e-gy kimondottan pogány szektorban, őfelsége

I. Augustus császár egyik alakulatánál. De fölvettek egy szamarat, a posztokat
összevonták és engem áthelyeztek egy tevére. Sokáig abban a hiszemben ültem a
tevén, hogy én vagyok rajta a második púp. Mígnem tisztázódott, hogy; nem a
púp vagyok, hanem a napkeleti bölcs. Egyébként a kollégáím véleménye szerint
ez tökéletesen míndegy, mert a bölcs is oda tart, mint a teve púpja... Az én
nevem jelen pillanatban Boldizsár, egyébként Gáspár és Menyhért is így került
a helyére: az egyik előzőleg főkönyvelő volt, a másik pedig csak 'Úgy léphetett
le a pusztáról. hogy elfoglal egy helyet a tevén. És azon röhögtünk, hogy a
számtantudósoké a jövŐ, és bámulunk egy csillagot, ami nappal is fénylik, mint-
ha minket próbálna, vezetni a napkeleti útakon." .

És hiába írtak föl számára "pontos szemüveget" ; a hű "pásztor" szemével
enélkül is - vagy éppen ennek ellenére - messze lát: "Állok a helyemen, mint
barátom, a szikla, s azt mondom, távoli a Völgy, és idáig érző mérgeket lehel.
Mérgezett az ég, és fehér porral van behintve a város. Azt mondják, egerek ellen,
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-de a por főként a hegyeket pusztítja megöli a sast, az énekeseket, a forrá$t.
Ha mérgekkel telik meg a völgy, jöjjenek ide a nyáj maradékához. Mert a
.;pásztor a pásztorságot nem fogja abbahagyni."

Nem hagyja abba, még akkor sem, ha· a régi barátokból olykor bürokrata
lesz, ha nem hisznek önzetlenségben az emberek (Szeretnék: május éjszakáján,
Boldog újévet); ha valahol botcsinálta, lélektelen a vezetés (Múzeumlátogatás
túriStavezetővel, Amit az ember főz, Aszfaltozzák-e ki a L6vásáneret?); ha a
munkafegyelem kívánnivalót hagy. maga után (Helyi időszámitás, Aki.ka tal
ponálZók előtt ülnek, A csészealjak mindenre képesek); ha egyes emberek tár
sadalomszemlélete még nem -a legmegfelelőbb (Okapám érdemeire tekintettel, Az
ember, aki zabálja a kar/iolt, Délelőtt van etika); ha a butaság károkat okoz
(Individualista paszwlyleves, Illemtan, Szerdán mindenki kiiteie« mosdani); ha
Kajmán elvtárs, a diktatórikus vezetés megtestesítője időnként "jeleskedik" (Jankó
Jenő elhibázott álma, Szökőhónap, Üvegtörpe); ha az irodalom terén sincs míndíg
minden rendben (Ismered-e Gazdula Izsót?, Költői hűség, Kisérleti szinház);
ha a szemlélet és gyakorlat eltér egymástól (Jóság és szeretet, Tiizérek -és civilek,
Virslit az önzetleneknek, Ki nem lop ruhaszárító kötelet?); ha még előfordul

önmenedzselés (Egy képzőművészeti kritikusnak, Ön mit ábrázol?); ha egyesek
"előre mossák" kezüket: -

"Ecce homo sapíens... Úgy beszélik, az volt a helyzet, hogy Jézus ott állt
Pilátus előtt, aki ez alkalommal a maga szempotjából nem látta világosan ten
nivalóit, feladatait. El kellett ítélnie Jézust, magasabb szempontból, noha Jézus
teljesen bűntelen volt, még magasabb szempontból. Ezért Pilátus kínlódott, mert
nem tudta a különböző magasabb szempontokat összeegyeztetni. így az a mentő
ötlete támadt, hogy nyilvánosan megmossa a kezét. Evvel kívánta érzékeltetní,

-hogy Jézust hivatalosan elítéli ugyan, de mínt magánember tovább is ártatlan
nak tartja. Amikor ez a szerenesés megoldás eszébe jutott Pilátusnak, ·azonnal
mosdótálat kért, s amíg a kezét mosta, Jézus rámutatott, és - ha jól tudom 
így szó1t a hagyomány szerint: ..Ecce homo sapíens!« Ami azt jelenti görögül,
valamint más antik nyelven is, hogy íme az okos ember! Ugyanis a talpraesett
embernek míndíg sikerül összeegyeztetnie a különböző szempontokat. Ezért az
eseményekből. ha nem is tisztán, de mcsott kézzel kerül ki; Az ostobák a bűn.
után próbálnak tisztálkodni. Akinek van magához .való esze, az megmosakszik!
előre. " Én magam is tisztába vagyok vele, hogy a mondás latinul van, és más
körűlmények között hangzott el, mínt ahogy leírtam. De . pillanatnyilag így van
a környezetemben elterjedve ~ nem kívánok senkit sem megsérteni. Viszont ha
rnegbírálnak, amiért pontatlanul idézek és kissé hamisítok: akkor mosom kezeimet."

Nosztalgíája és számvetés csendűl ki a Főúr, irja a többihez kívánalmaiból.
Elszámolás 1.) volt: gyermekkor - píllangókal, 2.) szívárvány-csodálkozás, 3.)
bombakörítés-rohamsisak feltéttel. Cserében visszajár: ifjúság, - és vonják le,
hogy a tükör nem mutatta a dolgok igazi formáját. Visszakéri a hegedűt, a friss
levegőt - a felelősséget írják a többihez -, és amit a földből-égből elfogyasztott.
Igen. Időnként számvetést készítünk rní is, amikor "...a süket csend már elvi
selhetetlen, amikor hang tör föl a szívből, ellenálhatatJan erővel". Mások ezt se
gélykiáltásnak nevezik, "holott fohász, panasz és könyörgés, a Vox Humana, ami köny
nyú lepkeszárnyakon a pókhálók között is elér a napfényhez" (Lelkek és pasasok).

Ugyanez az alaphangulat járja át az Oszólecke a Kórösön, az Ének a fürdő

kádban lírai szövetét: "Lalla falevele I trallala fülemüle I meg az er-dei I csend
-ben I a szív" - énekli a szerző az iskolai kórussal együtt, de a torkában la
puló drágakő (amit egy angyal lőtt a Tejúton a, torkába) Domiszol karnagynak
nem tetszik. Ki akarja rázni belőle. de ő nem hagyja elvenni. A ,.Cis'?:-.!ti~z"-ek

nem' értik őt, de megérti egy ló-Mecénás és a fecskék meg a zeneértő lények.
Hiába' próbálja elénekeIni barátainak egy vendéglőben titkát a drágakőről. azt
hiszik, megőrült: ;,Azt hitték, el vagyok romolva drótszempontból". A nők sem
értették: "De azért mondhassal" - mondták. Azóta csak a fürdőkádban énekel.
És "énekel a tűznek és víznek. gyermekkori ellenségeinek és cimboráinak. akik
nemcsak meghallgatták. de kitartóan közbecsobbantak, hozzázümmögtek. Persze,
ők is a magasságból jöttek. emlékezhettek valamire csillag- és semrntkorukből,

amikor O is közöttük kóvá'ygott, mínt csillag és semmi, az irdatlan család egyik
tagja, bátyja minden csillagnak és öccse minden semminek."

Amikor Bajor Andor harcol a lelket megnyomorító erők, a kisszerílség, a
butaság, a cinizmus ellen, harcol a "pótolhatatlan értékek" megmentéséére is, a
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Talált Tárgyak Megyei Kirendeltségén, ahol mint. helyettes raktárnok ügyködik.
Titokban a régi könyveket fényesítgetí és dugja el; kisvárost teremt újjá porai
ból (és szíve fölé dugja); az. elfelejtett dalok hangjait, szavakat. hajdani utakat,
az eltúnt madarakkal, és a gyermekkorát őrzi. Jön az ellenőrzés. hiánylistát
rendel a pótolhatatlan értékekről. Bajor összeírja: az Atlantiszt, a kékpe1;tyes tejes
esuprot, az Inkák kincsét, a Milói Vénusz karját stb., és jól elrejti a Iistát,
nehogy lába .. keljen. Mikor el.öakarja venni; sehol sem találja. Poeegér megette,
huzat kivitte? Tiszta lapot vesz elő, és éppen felírja: "Tejescsupor - kékpettyes"
("A konyha kövén eltörött" - amikor újfent jön az ellenőr és kéri alistát.
Örül, hogy csak ezt az egy tételt találja és·"a naprendszerrel kapcsolatban

. nincsenek komolyabb észrevételek", majd megígéri, hogy a hiányzó tételt be
szerzi. A csupor meg is érkezik, fehérben, "a pöttyöket majd pótolni fogjuk"
ígérettel, A szerző zavarában leüti könyökvédőjével a kipótott pótolhatatlan
értéket...

Bajor Andor paródíáíból egy csokorra valót a hazai közönség is olvashatott
a Nevető Parnasszus (Magvető, 1975) összeállításában (Szalay Károly kitűnő

munkája), Remélhetőleg egyszer majd színdarabjaít is megismerheti a magyar
közönség,

HAJÓVSZKY LÁSZLÓ VERSEI

Halálon túli érték

Ugyan mi értelme van iL javak mohó
- Nemegyszer vérre menő - hajszolásának.
Hisz a koporsók, első "agy háts6 soron
Mind egyformák, szigorúan egy szobásak.

Vaksötétek, hidegek és hallgatagok.
Tehetnek beléjük aranyat, eziistöt,
Ékkáoes fegyvert, felségjelet, balzsamot.
Lak6juk ott ezekkel már nem lesz különb.

F:s csak egyetlen gazdagságra törekvést
Ismerek, melynek célja az lehet csupán:
Hogy a lélek 1Mrátos emberiesség

Drágakincseivel legyünk Dáriussá.
Ennek a halálon túl is értéke lesz.
-Azzá teszi az isteni emlékezet.

.If káprá:z;at útjain

Ha minden csillag napfényes lenne,
Az sem ragyoghatná túl az Istent.
Hisz Ű oly nagy fényességge( ragyog,
Hogy szemeinket elkápráztatja.
És mint a világ világtalanja,
Akként botorkálunk az utakon,
Melyek végül is haza téritnek:
Ahol látható lesz majd az Isten.
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Álomtestű élet

A "megálljra" minden percen készen vagyok.
Nagy, fényes holnapokról már nem álmodom.
A sziirke kis tegnapocskák az enyémek.
Az édes, bús és majd megfeledt emlékek.
Azok az elidőtlenedett világok,
Amelyek innen vannak még a halálon,
De már túlontúl az eleven életen.
KicsU tán már poklok, kicsit tán 1nIÍr mennyek.
Am közülük ':- a lelkemmel - mindenképpen,
A holnapoknál sokkal messzebbre nézek.
Mert úgy érzem, az nem teljesen kizárt,
Hogy létezhet valahol egy olyan világ,
Ahol, mint a legmagasztosabb emlékek:
Szent és sérthetetlett álomtestben élnek.

Egy szolidáris érzés

Csüggesztő napok után, fájó esteken,
Elő-előveszem öreg hegedűmet,

És vigaszul sosem hallott lélek mélyi
Melódiákat rögtönzök a húrokon.

És ha már úgy érzem, hogy az invenció,
Szinte fölékerekt;dett a halálnak:
Azt szeretném, ha ama percen, mindazok
Velem lennének, akik magukba estek,

Hogy. a muzsikában együtt oldódjunk fel.
És aztán szép, nyugalmas álomba ringjunk,
Legalább egy Sámsonkává töltekezni

Reggelig, hogy könnyebb legyen támasztani
A világ pilléreit, mert oly brutális
Minden holnap, ha csak hg,nytorgunk az éjben.

..

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő rnargóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra rnurrkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kézíratmásolás többlet-költségeitől.
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M~SZÁ~OS ISTVÁN

AZ ANYANYELV SZERETETE
SZÉCHENYI BÉLA IFJÚKORI

LEVELElBEN'
A korszeru anyanyelvi nevelés alapvető feladata: tegye képessé a növendékeket

arra, hogy szóbelí és írásbeli kífejezőkészségét egyénileg, önállóan is fejleszteni
tudja; alakítsa ki benne az anyanyelvhez való ragaszkodás érzését, az anyanyelv
szeretetét. Mindezek megvalósulása jelzi az anyanyelvi nevelés eredményességének
mértékét. S az is a nevelési hatékonyság mutatója, ha növendékünk az iskolán
kívül és az iskolán túl is - saját elhatározásából, saját választása és döntése
alapján - értékes, jó műveket olvas, keresi az irodalmi élménylehetőségek alkal
mait.

Széchenyi István fia, Széchenyi Béla eredményes anyanyelvi nevelést kapott
édesapjától, nevelőitől. Ezt tükrözik egyetemi tanulmányai alatt Pestre küldött
levelei, melyeket a magyar történelem egyik legsötétebb korszakában, 1854-1857
közott írt Tasner Antalnak, Széchenyi titkárának, aki ekkor a Széchenyi-fiúk
gondviselője," ügyintézője volt. (l)

E szép magyarsággal Irt.Jevelekböl kitűnik, hogy az ifjú Széchenyi Béla szen
vedélyesen szerette anyanyelvét (egyébként kora gyermekkorától jól tudott né
metül, franciául, angolul), s távol hazájától is mélységes vágyódás élt benne a
magyar nyelvű irodalmi alkotások iránt; nagyon szeretett ' olvasni, mégpedig az
akkori kortársi magyar irodalom legjobb műveit. Az olvasmányaiből kikerekedő

kép nemcsak egy fogékony ifjú irodalmi érdeklődésére.világít rá, nemcsak édes
apjának szuggesztív nevelői egyéniségét bizonyítja, hanem a szabadságharc bukása
utáni nehéz évek hazai könyvkiadására, az akkor megjelent irodalmi művek

olvasóközönségére. e művek olvasásának lélektani rugóira. ugynakkor politikai
índítékaira is fényt vet.

BÉCSI LEVELEK 1854-BOL. A 17 esztendős Széchenyi Béla 1854 elején kezdte
meg felsőfokú tanulmányait a bécsi egyetemen. Először innen kereste fel leveleivel
a pesti Tükör utcai Széchenyi-házban lakó gondviselőjét.(2)

"Az ön küldötte könyvek, tisztelt Tasner út, kezeimben vannak, sőt azok né
hányait már át is lapozgatám - írta 1854. február 6-án kelt levelében többek
között -. Valóban élvezetes olvasmányt nyújtanak nekem, általuk nem csekély
szellemi hézag levén betöltve." -

Nem tudjuk, milyen könyvekről van itt szó, viszont ugyanebben a levélben a
"Csendes haza" és az "Eszter" című regények megküldéset kéri, "első rangú
regényírónktól" valók e művek. Érdeklődik Degré Alajos "Két év egy ügyvéd éle
téből" című könyve után is: "Mit szólnak Pesten hozzája? Mi nem ismerjük.
Tasner úrra bízzuk azon kérdés eldöntését, valjon czélszerű és élvezetes olvasmányt
nyújtand e nekem vagy nem? Jókai Mórnak Török világ Magyarországban első

kötetét birom, a második és harmadikat szinte megküldeni szíveskedjék.."
Érdeklődéssel olvassa a magyar nyelvű lapokat is. "Pesti Napló, Családi lapok

és a Vasárnapi újság most rendesen járnak - írta 1854. március 17-i levelében 
s őket figyelemmel olvasom." S mellékeli a kért művek 'Új listáját:

"Nagyon óhajtanám, ha következő könyveket minél elébb megküldeni szí
veskednék: . I. Török rnozgalmak 1730 (Jókaitól), II. Kemény összes regényeit és
beszélyeit, áll 5 kötetből. III. Török birodalom leírása (Fényes Elek). IV. Jósika
Miklós összes regényei, Czenken nincsenek meg. V. Atyám Stadiumát és VI. Né
hány szó a lóversenyekről, szinte atyámtól."

Élénk figyelemmel kiséri a 17 éves ifjú a magyar irodalmi élet nehéz helyze
tét. "Ha még nem olvasta, Tasner Úr - írta 1854. március 29-én -, úgy ajánlom
önnek a vasárnapi újság 4-dik számában Jókai által írt »Magyar költők sorsát«,
hol ő Garay, Vörösmarty, Bajza, Czakó, Nagy Ignácz jellemét, életét és sorsát
olly jóravalóan írja le néhány szavakban és olly élénken mutatja, hogy nálunk-a
költőnek mílly kedvetlen a sorsa, hogy mindenkinek csak szive fájhat, de mínd-
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amellett én nem csüggedek, sőt hiszem, hogy Magyarország elhunyt nagx költői

ről nem fog elfelejtkezni, sőt hogy egykoron büszkén [fogja] mutathatni az ősz ma
gyar [a] fiának: - Nézd fiam, itt van Vörösmarty, itt tovább Berzsenyi, meg itten
Kisfaludy, Garay, Petőfi, Bajza s még több nemes költőnek emléke, kik meg
őszültek, dolgozva honuk nyelvéért, boldogságáért és Magyarország nagyságáért."

Ugyanezen a napon még egy levelet írt az ifjú Széchenyi Tasnerhez, ennek
végéhez fűzte a következőt: "Küldendő könyveimhez -Paulikovits »Hét vár« czímű

történeti regényét mellékelni szíveskedjék". A következő levélben, 1854. április
10-én már a megérkezett könyveket nyugtázta: "Fogadja szíves köszönetemet a
küldött könyvekért. Kemény regényeit végig olvastam. nem különben Jókainak
Török mozgalmaít, Magyar és Erdélyországot képekben átlapoztam, atyám Sta
díumát pedig megkezdtern," S egy kis - ma sem ritka - bonyodalom: "Tévedés
ből Abafi regényét két 2-ik kötetben kaptam, szíveskedjék tehát ezt az első

kötettel kicserélni és minél elébb megküldeni. - Ha addig Jósika egyéb regényei
is megjelennének, azokat is kérem megküldeni." ,

1854. június 20-án Nagycenkről írt levelében - anyja kérésének közlése után
- így folytatja a levélíró: "Részemről pedig szekott kérésemmel terhelem önt,
hogy e következő munkákat számomra megvenni méltóztassék: I. Sirály (Szath
máry) , II. Hét vár (Paulíkovits), III. Vadászok könyve (8zalbek György), IV.
Keleti utazás a magyárok őshelyeinek kinyomozása végett, írta Jerney János.
V. Néhány szó a lóversenyről, írta édes atyám. VI. A Vasárnapi újság 7-ik szá
mát, melly kimaradt. VII. Kalandornő (Degré Alajos), VIII. A Pesti Napló 27-ik
számát." '

BERLINI LEVEL:EK l854-BÚL ÉS l855-BÚL. 1854 októberétől 1855 áprilisáig
a berlini egyetemen folytatta tanulmányait az ifjú Széchenyi Béla. Innen írt leg
első levelében - ez 1854. október 6-án kelt - már szükségesnek tartotta meg
jegyezni: "Kérem Tasner urat, legyen olly szíves a Pesti Naplót minél előbb

ide küldeni s ha lehet, egy néhány magyar könyvet is, de valami könnyebb
olvasmányt, mível komoly tanulmány úgy is van elég. Itten nem lehet kapni
semmi magyar könyvet, nem is tudnak Magyarországról mást, mint hogy ott
jó bor terem."

S a 17 éves fiatalember már komoly felelősséggel gondol öccsére, Ödönre:
"Sokszor gondolkodom Ödön öcsémre, kívánesi vagyok, hogy hogyan lelendem én
őt, ha viszsza jövök? adja Isten, hogy jól. Szíve és esze jó, csak a. hon iránti
szeretetet kell benne nevelni, ha annak alapja egyszer téve, akkor minden nyerve
van, mert az fog adni neki új életet s mínden nagyobbra és nemesbre az fogja
serkenteni."

1854. november 7-én írt levelében megható szeretettel és bensőséges tiszte
lettel említi édesapját: "... atyám nemes példája és fáradhatatlan kitartása
mínden nagyban és nemesben szűntelen előttem lebeg. Ha ez nem buzdítana s
nem emelné keblemet, és ha édes atyámról gondolkozom,' ha akkor nem dobogná
sebesebben szívem, s nem vernének erősebben ütőereim, akkor nem volnék méltó
és érdemes arra, magam egy illy család tagjának 'nevezni és még kevésbé e család ne
vét örülvé hordani, melly honát szereté és érette valamit tett."

Az 1854. október 16-i levelében közli: "A Pesti Naplót rendesen kapom, s nagy
örömmel olvasgatom belőle az édes hazámban történteket." S már itt is kész a
könyvlista: "Ha majd egy csomó könyvet küldend, szeretnérn, ha meg kanhat
nám: L-ször Janicsárok végnapjai (Jókai Mórtál), 2-szor Erdélyi képeket (novel
lák Jókai M.), 3-szor Kárpáthy Zoltánt, ha majd egészen megjelenik szinte (Jókai
Mórtól) s 4-szer Magyar utazást Afrikában, kitől, azt nem tudom."

Gondviselője - úgy látszik - széba hozhatta, hogy miért kér ilyenféle
,,könnyű" olvasmányokat, míért nem inkább a tudományos művekben mélyed el.
1854. november 3-án ugyanis a következőket írta gondviselőjének az ifjú Szé
chenyi: "Hogy én öntől regényt kértem olvasás végett, ennek oka következendő:

Dolgom itten olly temérdek sok és az ember egész figyelmét igénybe veendő,

hogy ha haza jövök, nem vagyok képes semmi komolyabb dologhoz fogni, mivel
azon kevés időmet kipihenésre szentelem, hogy újabb erővel foghassak az újhoz.
Ennek következtében át fogja látni Tásner úr, hogy ha már valamit olvasok,
szeretném, hogy az valami magyar 'könnyebb olvasmány volna. A regényekből

újjat úgy sem tanulhatok, és az elveimet sem fogják megváltoztatni,
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Én, ha valamit olvasok, leginkább az írásmodorra fig'y'e1mezek, hogy azt te
hessern jó alaposan sajátommá. Nekem Jósika és Jókai írásrnodora legjobban tet
szik, mióta én Jókaitól többeket olvastam, könnyebben írok és jobban tudom
gondolataimat kifejezni."

Az ifjú Széchenyinek hiányzik a magyarul beszélő honfitárs, egyedül van az
idegen országban, legalább a könyveken keresztül szeretné érezni-élvezni szere
tett anyanyelvét ---< ezek a gondolatok járják át az 1854. november 29-én kelt
levelet: "Egy dolog hibázik nekem e távol földön,hogy egy magyarul beszélő

és érző lény sincsen, kivel gondolataimat cserélhetném és eszméimet közölhet
ném." S az újabb kívánság-jegyzék:

"Megint egynéhány új könyv jelent meg: L A szegedi boszorkányok (Eszther
szerzőjétől), II. Kárpáthí Zoltán (Jókaitól), III. Valami új Podmaniczky Fri
gyestól és végtére IV. Jávor orvos (Fáy Andrástól). A mi jó, nagyon szeretném,
ha megküldené."

S 1854. december 13-án megy Pestre a Tükör utcába a híradás: "Ma érkez
tek meg az ön küldötte könyvek, fogadja érettök köszönetemet. Podmaniczky
Frigyes írt valami úiat, meg Kálnoky Dénesnek is megjelent rnunkája, hallom,
hogy jó."

Széchenyi István fia büszke volt magyarságára az idegenkömyezetben, li
igyekezett kihasználni azokat az alkalmakat, amikor magyar voltát kinyilvánít
hatta. S elkeseredett aggodalommal figyelt fel a bécsi kultuszminisztérium ren
delkezéseire, amelyekkel az a magyar iskolákat németesíteni törekedett. 1855.
január 19-én írta a következőket: "A hideg .itt nagyon szígorúan beállt, ma egész
nap -10 foknyi hidegünk volt Réaumur hévmérőie szerint ... Talán csak magyar
szűrömmel ki fogom tudni magyarosan állni e hideget. Igaz e, hogy minden ma
gyar iskolában a németr nyelvet behozták? ha igaz, akkor segítsen Isten, máskép
oda van édes nyelvem és még kedvesebb hazám."

Ekkor zajlik a farsang, "két udvari tánczvigalomnál jelen voltam, magyar
ruhában - írta 1855. február 13-án -. Az utolsó könyveket, mellyeket ön olly
szíves volt "küldenl, átolvastam. Podmaniczky Frigyes "az alföldi vadászok ta
nyáját« átolvastam, nem ér sokat, de van benne néhány jó dolog is, mi a szer
zönele becsületére válik."

1855. április 8-án írta Berlinból utolsó levelét az ifjú gróf, így zárva sorait:
"Éljen a haza!".

BP:CSI P:S NAGYCENKI LEVELEK 1855-1>857 KÖZÖTT.•A berlini tartóz
kodás után újabb egy évi bécsi egyetemi tanulmány következett Széchenyi Béla
számára.

Idéztük már azt a korábbi, 1854-i bécsi levelet, amelyben levélírónk a leg
nagyobb magyar költők közöte említette Petőfit (az egykori rajongók legtöbbje
most mélyen hallgatott Petőfíről, nemhogy a nevét szóbahozta vagy levélben
leírta. volna); de' még figyelemreméltóbb, hogy Vörösmártyt - halálhírének! vé
telekor - egy Petófi-versrész1ettel siratta el:

"Bécs, 1955. november 22. Most veszem Vörösmarty halála hírét, könnyekkel
borítom e sorokat, mivel érzem s jól tudom, hogy mit veszít ez által honom és
nemzetem. - Oh! szegény hazám. mí lesz belőled, ha annyi bal szerencse közt
és annyi sanyarú csapás után elveszted még legjobb és leg hívebb gyermekeid!

Nem rég még. hogy Garay hagyá el barátai köret, már gyógyulni kezdett
nemzetünk sebeiből. mivel emléke örökké élni fog dicsőült műveiben; most
Vörösmartyt szinte elragadja körűnkből a kérlelhetetlen sors. Szebbet nem mond
hatok, mint ha Petőfi verseit rája alkalmazom:

N em méltó e rá, hogy a haza
Szívében hordja annak emlékét
Ki a hazát szívében hordozá?
Emlékezést! emlékezést neki.
S ha sírhalmához mentek,
Ejtsetek rá egy könnyűt,

Mert megérdemel egy könnyűt az,
Ki annyit szárított fel,
Meleg lelkének hó sugárival s. a. t."
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E versrészletet a "Vajda Péter halálára" című, 1946-ban írt költeményból
való amelyet Széchenyi Béla minden valószínűség szerint "kívülről", "könyv
nélkül" tudott s itt· emlékezetére támaszkodva idézett. Ha ugyanis könyvből
másolta volna e részletet levelébe, 'akkor nyilvánvalóan pontosan követte volna
a költemény sorainak rendjét, így:

Vagy nem méUó-e rá, hogy a haza
Szivében hordja annak emlékét,
Ki a hazát szivében hordozá? ..
Emlékezést, emlékezést neki!
S ha sírhalmához mentek: ejtsetek
Reá egy könnyet, mert megérdemel
Egy könnyet az, ki annyit szárított föl
Meleg lelkének hó sugárival!

S míntha Vörösmarty "Szózat"-ának - ugyancsak "kívülről" tudott - sorai
visszhangoznának a levél idézett második mondatában: "Oh! szegény hazám,
mi lesz belőled, ha annyi bal szerencse közt és annyi sanyarú csapás után el
veszted még leg jobb és leg hívebb gyermekid!" (ugyanez a gondolat Vörösmarty
nál: "És annyi balszerencse közt, / Oly sok viszály .után, / Megfogyva..."),

1856. január 15-én fontosnak tartotta megjegyezni, hogy édesanyja Deák Fe
rencnek levelet írt ,,,még pedig magyar nyelvben". Majd így folytatja: "Vörös
marty első kötetét már átolvastam, rendkívüli élvet nyújtott nekem. Vas Gereben
Régi jó időire már előre örülök." Február 7-én már jelzi: "Vas Gereben »régí
jó ídők« regénye meglehetős, atyámról sokat· ír benne." Február 23-án köszönte a
küldött könyveket, ezt is hozzátéve: "ha nem családom, Jókai. Mór írt valami újját,
rní nem rég hagyá el a sajtót. Vas Gereben szinte valami új irattal gazdagítá
a magyar regényirodalmat,"

Széchenyi Béla 1856 októberében befejezte egyetemi tanulmányait s hazatért
a családi birtokra, Nagycenkre, Ettől kezdve megváltozott levélpapírja: jól szem
beötlő vízjele a teljes oldalt betöltő magyar- címer, alatta "Magyarország" felirattal. E
Ievélpapírokat még alighanem 1848-ban készíttette és használta édesapja.

Hazatérve a legelső teendők között 1856. október 7-í levelében a követke-·
zökről intézkedett: "A »rnagyar sajtón« kívül egyetlen egy újság sem érkezik
Czenkre, legyen tehát oly szíves minden magyar lap szerkesztőségének meg
üzentetní, hogy eeen túl az újságokat Czenkre küldjék." 1856. október 31-én
pedig jelzi: "Jövő hó vége felé Bécsbe rándulunk, ott télen át sok dolgom lesz,
mível a most fönnálló törvényeket akarom sajátommá tenni, mind szinte a volt
alkotmányunk egész szervezetét s életbehozását Sz. István királyunk korától
fogva". S ebben az újabb tanulmányban legfőbb mestere: édesapja. 1.857. "ta
vaszelő" (február) 8-i levelében ugyanis a következőket írta: ,,Atyám, hála Isten.
jó tanácsaival nem szün oktatni, tanítani s valahányszor Döblíngbe megyek, gaz
dagon térek vissza. A mínap a volt hatalmas alkotmányunknak rövid vázlatát
mondá el gyönyörű rnagyarsággal, össze kötvén annak mivoltát történelmünkkel,
melyből úgyszálván eredt." S a magyar címeres levélpapírra írt levelét így zárta:
"Igaz magyar barátja, Széchenyi Béla."

Széchenyi István fia 1857 februárjában betöltötte huszadik életévét, férfivá érett,
felnótté vált, s maga vette kezébe saját és családja ügyeinek Intézését.

AZ OLVASOTT MOVEK. Széchenyi Béla leveleit olvasva rögtön szembetűnik.
hogy elsősorban a korabeli divatos regényeket szerette olvasni. De hangoztatta:
nemcsak -a szórakozás, a jó időtöltés, nem is csupán a pihenés, illetőleg a fel
frissülés céljából vette kezébe a kért könyveket. Gondos figyelemmel tanulmá
nyozta az olvasott írók stílusát, nyelvét is, hogy ezáltal saját stílusát, saját szó
beli és írásbeli kifejezőkészségét csíszolja - idéztük 1854. .november 3-án kelt
levelét.

A kor modern irodalmi és köznyelvi stílusát akarta Széchenyi Béla elsajá
títani, nem véletlen, hogy a kért regények szerzői mind kortársak, s 'maguk- a
művek mind friss kiadásúak:

Jósika Miklós: Eszther. Pest 1853.
Jósika Miklós: A szegedi boszorkányok. Pest 1854.
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Jósika Mikij,ós: Abafi. Pest 1854. (Korábbi kiadások után 1854-ben két8zer is
kiadták.)

Jósilta Miklós regényei. Pest 1854.-1871. (Egy korábbi összkiadás után 1854-
ben újra elkezdték Jósika Miklós regényeinek .sorozatban való kiad~t.)

Degré Alajos: Két év egy ügyvéd életéből. Pest 1853.
Degré Alajos: A kalandornő. Pest 1854.
Kemény Zsigmond regényei. Pest 1852-Í855. Hat kötet.
Podmaniczky Frigyes: Az alföldi vadászok tanyája. Pest 1854.
Paulikovics Lajos: Hét vár. ~eSt 1854.
Szathmáry. Károly: Sirály. Pest 1854.
Fáy András: Jávor orvos és szolgája Bakator Ambrus. Pest 1855.
Vas Gereben: A régi jó idők. Pest 1855.
Kálnoky Dénes: Karacsai Indár. Pest 1856.
Jókai Mór: Törők világ Magyarországon. Pest 1853.
Jókai Mór: Török mozgalmak 1730-ban. Pest 1854.
Jókai Mór: Janicsárok végnapjai. Pest 1854. (E két utóbbi regény azonos, az

1854-i legelső kiadás "Török mozgalmak 1730-ban. Janicsárok végnapjai" címen
jelent meg.) . .

Jókai °Mór: Kárpáthy Zoltán. Pest 1854.
Jókai Mór: Erdélyi képek. Pest 1854.
E könyvek zöme romantikus történelmi regény. Nyilván ezek olvasása ösz

tönözte az ifjú Széchenyit a következő müvek áttanulmányozására:
Fényes Elek: A török birodalom leírása, történeti, statisztikai és geographíaí

tekintetben. Pest 1854.
Jerney János keleti utazása a magyárok őshelyeinek kinyomozása végett 1844-:-

1845. Pest 1851. .
Magyar- és Erdélyország képekben. Kiadta és szerkesztette Kubinyi Ferenc és

Vahot Imre. L kötet. Pest 1853., II-IV. kötet, Pest 1854.
Brindley Charles Hieover: Vadászok könyve. Fordította és részben átdolgozta

Szalbek György. Pest 1854.
1855. január 15-i levelében Széchenyi Béla Vörösmarty műveinek első köte

tét említette, amelyet "már átolvasott", Ez valószínűleg már korábban birtoká
ban volt, s nem más, mint a "Vörösmarty mínden munkái. L kötet", amely Bajza
József és Schedel (Toldy) Ferenc kiadásában látott _napvilágot 1845-ben, majd
1847-ben. 1855-ig azonban további kötetek nem jelentek meg ebben a sorozatban.

Két emlitett művet -nem sikerült azonosítanunk: az egyik a "Csendes haza",
a másik a "Magyar utazás Afrikában".

A levelekben kért könyvek megjelenéséről nyilván a hírlapokból értesült az
ifjú gróf, a következőket olvasta rendszeresen: Pesti Napló, Családi Lapok, Va
sárnapi Újság, Magyar Sajtó. (3) o

A JÖKAI-HATAs. Az ifjú Széchenyi maga említette - idéztük é levélrész
letet -: elsősorban Jókai műveít szerette, úgy vélte, hogy nyelvét főként az ó
műveinek értő-élvező olvasásári keresztül fejlesztheti. Nem meglepő ezért, hogy a
Jókai-miivek stílustalakitó, kifejezőkészséget művelő hatását ezek a levelek is
tükrözik. Illusztrációképpen három példát emelünk ki. -

Hangulatos tájrajZ, színesen részletező, élményszerű útibeszámoló keretében:
"Tegnap tértem vissza Hamburgból ; nem mondhatom önnek, hogyan tetszett

nekem ezen kis London. A kikötő telve volt hajókkal, az egyik készen volt New
Yorkba vítorlázní, a másik Rio-Janeiróba, a harmadik Kelet-Indiába s. u. t. Nagy
volt vágyora ezen hajók egyikére felmenni, szebb országokat keresni, hol még
az ember szabadon lélekezhetik s hol a gyönyörű természet bájai közepette két
szeresen tudja imádni Istenét. Nagy és olthatatlan volt azon benyomás, mellyet
azon árbóczok erdeje reám gyakorolt." (Berlin, 1855. április 8.)

Emlékek-érzések romantikus áradása, közben meditáció a hazáról:
"Bonn környéke gyönyörű, s hasonlít a balatoni vídékhez, t. i. ha Keszthely

ról Somló, Badacsony s Tihanyra tekintünk. Ablakaini alatt hullámzik az örökké
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nyugtalan Rhenus. Minden szép, csak egy hiányzik s ez az: hogy e környék
nem fekszik édes honomban, hogy nem halihatom hazám csengő nyelvét s nem

,látlak benneteket, kedveseim.
Itt is élvezhetni a csalogánykéjtelte énekét, de 'Úgy érzem. mintha hazám

bérczei közt szebben hijná társát a bájdalár; itt is szépen tornyosulnak ég felé
bérczek s hegyek. de a Kárpátok hegylánczal még büszkébberr állanak; itt folyik
a Rhenus agg gödrében, e folyó melly sokat beszélhetne a fáradt vándornak
romjai titkáról, hol egykoron a rablás által gazdag zsarnokok lakodalmaikat tar
tották, de Dunánk nem mondhatna e többet egy nép hon iránti szeretetéről,

egy népről, melly a Magyárok Istene segedelmével ezred éven át harczolt s vér
zet e földért, mellyben apáí hamvai feküsznek? nem mondhatna e többet azon
fajról, me1ly minden sanyarö viszonyok közt fen tudá magát tartani, háromszor
közel levén az elsüllyedéshez s háromszor támadván új s ltettős erővel fel? S
mi adá e nemzetnek az erőt? - az erények leg szebb s leg dicsőbb erénye: a
hazaszeretet."(Bonn, 1855. április 25.)

S végül egy érzékletes" hangulatában is jól megragadott, ügyesen alakított,
kerek formába keretezett apró miniatűr:

"Tegnap nagy öröm volt. - 10 óra tájban valaki csendesen kopogtatott aj
tómon; ilyen időben már két órát tanulván az egyetemben, haza szoktam jönni
egy kissé kipihenni és a Pesti Naplót (mely rendesen jár) olvasni. Nem akarván
magamat más valaki által zavartatni, rendesen bezárom az ajtómat; - többszöri
ismételt kopogás után, utoljára vesztvén türelmemet, hangosan kiáltám: ..ki az",
s legnagyobb meglepetésemre e szavak jönnek válaszul: "magyar vagyok«.

~n, mint szíven talált, úgy ugrék fel az ajtó felé helyemből, s azt fel rántva,
nyilt karokkal honfi keblére fogadott Zsedényi. '

Nem képzelheti ön magának, édes barátom [Tasner úr], mily jól esik! az
killföldön honfitársra találni.

Zsedényi három órát töltött nálam, s csak azért állapodott meg Bonnban, hogy
engem láthasson. E néhány órányi magyar csevegés oly jól esett; ha e szel
lemi élvet anyagival hasonlíthatnám, azt mondanám, oly érzés volt, mint midőn

a lankadt vándor Zahara nap hevítette homokján éltetadó oasra talál." (Bonn,
1855. június 7.)

•
Az anyanyelv szeretete, a magyar irodalom szeretete, a haza szeretete 

mindez egybeötvöződött az ifjú Széchenyi szívében, lelkében, értelmében. egész
személyíségében. ~letútja bizonyítja, hogy felnőttkorát is ez hatotta át. Megszív
lelte azokat az intelmeket, amelyeket édesapja hozzá írt legelső levelében fo
galmazott meg. (4) A levél kelte: 1847. augusztus 22; a címzett ekkor tíz eszten
dős volt.

"Kedves Bélám, - írja fiának Széchenyi István ..:... többszer akartam Néked
már néhány sort írni, de eddig elé míndig kifogytam az időbül. ;Ma vett 
f. h. 16-ikán írt - soraidra azonban köszönettel akarok válaszolni. Mikor elfe
lejthetetlen Atyám nékem írt legelőszer, nem mondhatom, milly nagy örömöt
éreztem, s így azt gondolom, Néked sem lesz közömbös, Atyádtul - ki egyszer
smind leghűbb barátod, néhány sort kaphatni.

Hogy erős akaratod van, mint dolgozó méh, becsületesen. szolgálni az em
beriséget és kivált Honunkat, melly Ú!W is rémítőleg nélkülözi az őszinte mun-
káló kezeket, azon igen örvendek. "

Hidd el: a becsületes és munkás ember, mínden mindenbevéve, a legboldo
gabb is, míg azért éppen. a here csak terhül szolgál a világnak, sőt maga magának!

Már most, Isten segítségévei nemsokára meglátjuk egymást és viszonylag
[víszonosan mindketten] örülni fogunk; te hogy Atyád még meglehetősen 'meg
van'; - én pedig hogy Béla fiam nőtt, erősödött és tísztán megóvta szívét!"

LábJegyzetek: (1) Széchenyi Béla ifjúkori leveleit a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárának Széchenyi-gyűjteményébenőrzik, K 306/133-174. jelzettteI. - V. ö. Körmendy Kinga:
A Széchenyi-Gyűjtemény. Bp. 1976. 227. - (2) Az idézett szövegekben mai központozást
alkalmaztunk. Jókai és Jósika neve következetlenül "Jokai" és "Josika" alakban is szerepel

638



az eredeti levélszövegekben, mi egyöntetilen a ma elfogadott névalakokat használtuk. 
(3) Túl a pedagógiai tanuíságokon, két magyar szó első írásos rögzítését is Széchenyi néla
ifjúkori leveleinek köszönhetjük. Az új Történelmi-Etimológiai Szótár anyagával egybe
vetve ugyanis megállapítható, hogy írásban itt fordul elő először felvillanyoz szavunk,
illetőleg magyar szóként a spo~ kifejezés. (... "Időmet vadászattal, hajhászattaI, szóval
Sporttal töltöm leginkább." Nagycenk, 1856. október 31.; -' ". .. Meissen, Lipcse' s Altenburg
környékét egészen beutaztuk. Ezen gazdászati szemle érdekes s egyszersmind tanulságos
is volt. Hajnik urat ezen kis utazás egészen felvillanyozta-, látván, mennyire vagyunk mi
még hátra, s mennyi teendőnk'vagyon magunk gazdaságát illy pontra emelni." Berlin,
1855. április 8.) - (4)Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Széchenyi-gyűjtemény,

jelzete: K 199/8.

NAPLÓ

~RDEMES~E VERSET laNI?

"Mi a szó? - kérdi izgalmas esz
széjében Vasadi Péter, és így próbál
válaszolni -: .A kijelentett lét. A
csönd forráspontja. A szó a Teremtő

mikrokozm.oszából érkezett. Az ember
szavának az ember míkrokozmoszáböl
kell érkeznie. Ha a ma kimondott sza
vainkon nem lehet fölfedezni a szó
genezisét, ha szavaink mögött nem
érezzük a csönd emlékezetét, akkor
nem szavakat mondunk, hanem betű
vagy hangjeleket. Pedig a szótól az 'Út
egyenesen a szívíg vezet." Legalábbis
az igazi szótól. A költő és a próféta
szavától. S ha úgy érezzük, hogy a
költő ígéi nem visszhangoznak szí
vünkben, nem feltétlenül bennünk van
a hiba... Akkor az a bizonyos vers
írógép működik, amelyről Domokos
Mátyás írt egy esszéjében oly meg
vesztegető hitellel, és iszonyú perpat
vart keltett őszinteséggel.

Bizony, nem könnyű tájékozódni a
verseskötetek dömpingjében. Sok olyan
gyűjtemény kerül kezünkbe mostaná
ban, melyek valóban inkább hangje
leket rögzítenek, anélkül, hogy mé
lyebb benyomást tennének aa olvasóra;
lelkünkben csak olykor-olykor rezonál
hasonló hullámhesszon a költői szán
dék. A hatalmas termésből most még
is sikerült kiválasztanunk hármat, Fo
dor Andrásét, Vasadi Péterét és Ta
más Menyhértét. Mindhárom izgalmas
kérdéseket vet fölolvasójában, tehát
biztos, hogy célt ért, hisz "szívtől a
szívig" ért. A negyedik: Vasadi Péter

esszéinek, riportjainak és cikkeinek
gyűjteménye* amelyből az előbb

idézett gondolatokat merítettük - in
kább kétségeket ébreszt: vajon a mű

fajok sokfélesége kelthet-e egységes
benyomást? Nem lett volna-e a kötet
hasznára, ha a szerző kissé szígorúbb
kézzel rostálja írásait, s a riportok,
rnűfordítások helyett nem válogathatott
volna-e bőkezűbben az Új Emberben
megjelent izgalmas tanulmányaiból ?
Csak helyeselni lehet, hogy a Szent
István Társulat ilyen bemutatkozási le
hetőseget adott a kitűnő katolikus köl
tőnek és gondolkodónak (bár hasonló
lehetőséget adna másoknak is, némely
fölösleges másodkiadásai helyén), érzé-:
sem szerint ezúttal Vasadi nem élt a
Iegszerencsésebben a nagyvonalúan fel
kínált lehetőséggel: amilyen mély, meg
gondolkodtató, önvizsgálatra késztető

írásokat adott közre a "Hogy lássunk"
ciklusban, amilyen fontos dokumen
tuma egyfajta költői világszemléletnek
és érzésnek némelyik tanulmánya,
olyan alkalmi benyomást tesz az Em
berek, tájak, templomok" címszó "alatt
összeválogatott riportsorozat, s ha ih
letének forrásvidékeihez közelebb visz
nek is műfordításai, nem hiszem, hogy
e gondolattöredékeket éppen ebben a
kötetben kellett elhelyeznie.

De térjünk vissza a verseskönyvek
hez, és mindenekelőtt Fodor Andrásé
hoz.** Mert a költő újra és újra meg
érdemli kettőzött figyelmünket, annál
is inkább, mert míg indulásának osz
tályos társait glória övezi, őt érdemte
lenül hátrább szorították. Szívós kitar
~sal, kötetről kötetre kell bizonyíta
ma..~alán "gyanússá" teszi, legalábbis
a kritikusok szemében, hogy sok min
dennel foglalkozik, a zenében _ugyan-

·Vasadi Péter: Tüzjel (Szent István Társu lat, 1978)
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úgy otthon van., mint az írodalomtör
ténetírásban, ugyanolyan magától ér
tetődő természetességgel szél Bartókról,
József Attiláról, Sztravinszkíjról, mint
amilyennel beleépiti verseibe jelenté
keny műveltséganyagát, Elsősorban en
nek köszönhető, hogy lírai kifejezés
módja, témavilága változatos, s hogy
olyan makacs szenvedéllyel, elkötele
zett indulattal hirdeti a soha meg nem
elégedés., a mindig többre, nagyobbra
törekvés igazát:

Arra való a rejtély,
hogy mit· nem ért a szem,
ösztön s a fürge szellem
bogozza szüntelen,

(Fölösiegek füzére)

Szemlélődő költő. Feldolgozza benyo
másait, lelkének falára vetíti emlék
képeit, s olykor, az álomtalan órák
kísértésének engedve, versbe foglalja
őket Ez az emlékekből és hagyomá
nyokból épülő világ azonban telve van
nyugtalan vibrálással, titokzatos sejtel
mekkel, megérzésekkel. Látszólag ki
egyensúlyozott képekből. nyugodt tem
póban tovafolyó mondatokból épülnek
költeményei, de majdnem mindegyik
ben ott lappang a dráma árnya is.
Sokszor egyetlen szó közbeiktatása
hozza felszínre:

I1:s estetájt, ha jobban odanézünk.
ahogy a parti hegyeket eléri,

olyan ijesztő hirtelen
tud Iebukní a nap.

(~áziskülönbség)

Máskor a pontos, csak a lényegre kon
centráló, az olvasó hasonló élményeire
számító leírás tartalmazza a drámát.
Nem pillanatnyi eseményeik egyszeri
történések dramatikus töltése ez, ha
nem az egész életé, a "táguló tér"-é
és a "lóduló sebesség't-é, melyet Fodor
András rninden különösebb mutatvány
nélkül fel tud idézni, kézzelfoghatóvá
tud tenni.

Sűrítései, hasonlatai a magyar líra
hagyományaiból fakadnak. Am e ha
gyományokat csak mínt struktúrát ve
szi át, a tartalom, a képvilág. a lát
vány szekatlan eredetisége már mín
denestől az ő sajátja. Azért igazi költő,

mert közhelyekkel dolgozik, a minden-

kori líra sztereotipiáival, de ezeket
egyéniteni tudja:

Forog a napok körhintája.
És mínden este égetett

rőzse HIatában úszik a város.
A kotlósszárnyú lombok

fülledt tövében titkos
tüzeket szít a kuporgók

tfzezeréves mozdutata.

(Napok körhintája)

Fodor András nem látványos költő.

Lírajára azonban érdemes figyelni. A
kor színvonalán, annak égető kérdé
seit fejezi ki, s közben megmarad sze
mélyiségének intakt tisztasága.

Vasadi Péteru • a teremtés igéit
szeretné megtalálni. Verseit mintha kő

sziklából faragná, Nem érzelmes, nem
lágyul el, hanem saruját megoldva ha
lad egyre beljebb és beljebb a szen
telt ligetben. Fölötte madárrajok húz
nak, lába alatt perzselően meleg a ho
mok, ő azonban az égő csipkebokrot
keresi makacs eltökéltséggel.-

Izig-véríg költő. A világ eseményeit
átfolyatja magán, átgyúrja őket alkata
törvényszerűségei szerínt. Mindenben
igyekszik megtalálni a Teremtő keze
nyomát, s a lüktető, gazdag vegetáció
ban a teremtés hatalmas pillanatát. A
zsinat utáni magatartás hatja át, s
ugyanakkor az első keresztények ki
tartásával, elhivatottságával vall az
Igéről. Költészete első kötetétől folya
matos párbeszéd, melyet Istennel, az
emberi lélekbe rajzolt istenképpel
folytat. A világ felvérzi, megsebzi,
visszatartja, indák csavarodnak lába
köré, ő azonban lángoló szívét a ma
gasba tartva keresi a "szabadság. vé-

'res mesgyéjét", Úgy érzi, minden te
remtmény égen és a földön hasonló
utat jár. A bűnös, de megazentelt vi
lág hatalmas harca ez az üdvösségért,
És titkos éji órákon, amikor a lélek
megtalálja végre áhított csöndjét, be
következik a régen várt csoda:

Éj van.
Elődövögnek a fenyők a.
téli erdő kerengő]éből.'

Boltíves a havas csend.
Zizeg fehéren a nagy
matutinum az ágon.
Fönt az óriás kottakönyv
becsukódik, lámpája kialszik.
A sötétség frigyszekrénye

·"Fodor András:
···Vasadi Péter:
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el6tt csillognak a törzsek.
Imájuk puha volt, mint a moha.
Most pirkadat van s füszagot áraszt.

(Jirzi Wolker érkezése)

Ez a kiragadott néhány sor is jél,:i,
hogy építőanyaga a reális valóság, ~e~

peit, mellérendeléseit azonban !1tszo~l

a keresztény kegyelemtan. Bun es
bűnhődés, szeretet és üdvösség a kö:
ponti motívumaí lír~já.nak. Sötétség' ~S

fény vívja nem szuno harcat versei
ben. S hogy nem reménytelen, az azért
van mert a kegyelem lámpása előbb

utóbb minden zugot bevilágít, s mi~
denütt megtalálja az igazakat, a va
'lasztottakat,

Vasadi Péter költészete mínduntalan
a balga szűzekről szóló példabeszéd~e

emlékezteti olvasóját. O az okosak ko.
zött van: Iámpásában míndíg van olaj,
éberen várja a gazda érkezését. I\. vá
rakozás legfeszültebb perceiben bele
mélyed az Isteni titkokba, ilyenkor fa
kadnak fel Iírájából azok a misztíkus
hangok melyek például a Péntek,
szombat ciklust olyan méllyé, súlyossá
teszik.

Már korábbi köteteivel kapcsolatban
is fel merült olykor az az érzés ben
nem, hogy még míndíg nem :>i~erült

egészen maga mögött hagynia :Pilinszky
Jánost. (Az előbb idézett néhány sor
ból sem volna nehéz néhány jelleg
zetes áthallást" kíernelni.) Ezért rend
kívül 'fontos állomás pályáján a Tizen
öt sejtelem, melyben e hatásokat le
vetkőzve a kifejezés új lehetőségeit,

útjait próbálgatja. :römören, .szinte..a
legvégsőkig csupaszirva aszot, megis
részletező aprólékossággal szól itt a
lélek útjáról, mely egyre közelebb visz.
- vihet - a tökéletesedéshez.

Vasadi Péter személyes, költői útja
is hasonló. Kötetről kötetre válik krís
tályosabbá, tisztábbá, áttetszőbbé. Nem
kell hozzá jóstehetség, hogy az igazán
jelentős költők közé várjuk ~rkezésé.t.

ramás Menyhért**U - akinek ko
tetei valahogy nincsenek szinkronban
költői érlelődésével. fejlődésével (az
elmúlt év végén néhány nagyon szép,
karakterisztikus verse jelent meg, me
lyek azt jelzik, hogy már következő

gyűjteményének összeállítása is idősze

rű volna) - szmtén drámai alkat. Ná-

la azonban nem a bűn és bűnhődés

nagy küzdelme folyjk, hanern az élet
maga van telve balladai árnyakkal. s
a költő kimondatlan, félig elharapott
"fájdalmakkal..

Mintha két énje volna. Ezek szün
telen harcban állnak egymással. Az
egyik különösen a világos színekre ér
zékeny, beszéde dallamos és tiszta. A

. más ile zordon tekint a világba, ritkán,
szentenciózusan szól, talán túlságosan
is puritán. Hogy lelke legmélyén ez
az énje is telve van költői nosztalgíák
kal azt csak a mesterien halmozott
alJÚerációk sejtetik:

közegek közönye
fullad fehér falba
hovátlan hulláma
hulló hó hatalma

hulló hó hatalma
virrad világokra
körülzárt koponyám
réseit pántolja

(AlIiterációk)

Tamás Menyhért egyike azoknak a
költőknek akik maguknál tudhatják a
marsallbotot. Vonzó erkölcsi tisztaság
gal, megalkuvás nélküli köv~tkez~tes

séggel járja útját. S talán meg kony
ny~bben, felszubadultabban lépde}het:
ne ha a kifejezést nem bonyolítaná
feieslege~,en, ha szikár mondatait ~éh~
az áll ítmányok világosságára bízná.
Természetesen a költői világ öntörve
nyű, nehéz volna beleszólni, mit, mi
ért, hogyan fejez ki. De Tamás Meny
hértben lehetetlen észre nem venm AZ
ösztönös költői erőt, mely a megraga
dott valóságot rögtön gyúrni és izzítani
kezdi kohójában. Épp ez a spontán
erő az amit mintha maga fékezne
művi" eszközökkel holott ez költé

~zetének legnagyobb' ereje, szuverén
önkifejezésének legnagyobb biztosítéka.
S nagyon téved, amikor egyik versében
arról ír hogy harminchat évét eltéko
zolta --: még ha ezt a kifejezést a Jó
zsef Attila-versre felelő formaválasztás
indokolja inkább -, valójában szinte
versről versre tapintható fejlődése,

szüntelen kernényedése, kiteljesedése.

SIKl GEZA

····Tamás Menyhért: Küszöbök (SzépirodaJ rní, 1978)
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KOCSIS ZOLTAN, RANKI DEZSŐ ~S
lSCHIFF ANDRAS (lJ LEMEZEl

Amikor ifjúságomban gyűjteni kezd
tem a lemezeket, mindig arra vágy
tam, hogy me,}'szerezzem Bach zongo
raversenyeinek teljes felvételét. Thu'TZÓ
Gábor segített hozzá, vagy talán egy
szédült pillanatában ő ajándékoztIL ne
kem a két-három és négy zongorára
írt műveket. Igaz, ezen a felvételen
cembalo helyettesíti a fortepianót, de
olyan nagyszerű művészek játsszák
mint a 'stuttgarti Pro Musica Kamara~
zenekar és Rolf Reinhardt. Aztán har'
madéves egyetemista koromban négy
lengyel művész elő is adta ezeket II

több zongorára írt koncerteket. Emlé-'
kezetem szerint "sziinetben. a közönség
nagy része a helyén maradt, olyan iz
galmas ,látvány volt, amint a negye
dik zongora kiemelkedett a Zeneakadé
mia pincéjéből.

Most, amikor annak a hallatlanul iz
galmas sorozatnak, melyen Kocsis Zol
tán játssza Bach összes zongoraverse
nyeit, záróakkordjaképp megjelent II

három- és a négy zongorára. írt ver
senyeket tartalmazó tasak", ifjúságom
nosztalgiáit is keresni kezdtem. Vajon
ez a szándékosan puritán, lecsupaszí
tott előadásmód alkalmas arra, hogy
varázslatot keltsen?
Mindenekelőtt azt kell előre bocsá

tanom, hogy a négy kitűnő zongora
művész - Kocsis Zoltán, Schiff And
rás, Falvai Sándor és Rohmann Imre
- nagyszerűen játsszanak együtt, és
kicsit talán lágyabban is, mint a so
rozat eddigi lemezein a szólista Kocsis
Zoltán. Mondhatnám: poétikus felvétel
ez, igaz, ez a költészet a gépek lírája.
A technika korának embere a múltba
tekintve keresi a szépség és a humá
num gondolatának felvillanó fényjeleit.
Am ugyanakkor ez az ember a maga
korának gyermeke, olyan koré, mely
nek ideálja a matematikai gondolko
dás. Talán ezért is mutatja fel oly
pontosan a bachi muzsika szövetében
rejlő eHenpontot, me ly még a nagy
szerű Vivaldi-muzsikát is pontosította,
áttetszőbbé tette Bach műhelYéb~n, A
zene tudomány úgy tartja szá7]wn eze
ket a koncerteket. mint átiratokat. De
hallgassa meg csak valaki egymás wtán
II Vivaldi-műveket majd a. Bachokat!

Két külön világ, melynek teljesen sa
játo$ törvényei vannak. Bachnak talán
még jobban sikerült megtalálnia. azo
kat az arányokat, kombinációkat, me
lyek megszüntetnek minden "üresjára
tot", s teljesebbé, zengőbbé teszik a
zenei szövetet. Felejthetetlenül szép a
három zongorára írt C-dúr verseny
utolsó tételének lebegő-rohanó megszó
laltatása, s a négy zongorás a-moll
verseny most is úgy hangzik, mintha
angyalok éneke lenne.

Valaha - lehet annak másfél év
tizede is - azt kértem az illetékesek
től, adassák elő minél többször Bach
zongoraversenyeit, a több zongorára ír
takat is. Most arra kérem a szép lemez
barátait, hallgassák minél többször ezt
a nagyszerű felvételsorozatot, melyet
egyszer. még úgy emlegetnek majd.
mint egy kor és ízlés jellemző doku
mentumát.

Schiff András leült ahhoz a hang
szerhez, melyen Beethove~ jdtszott va
laha (most a Nemzeti Múzeumban őr

zik a Broadwood márkájú zongorát), s
néhány igen ritkán hállható Beetho
ven-darabot vett lemezre.·· Mintha
csak azt az utat akarta volna végig
járatni a hallgat6val, melyen Beetho
ven maga is járt, 'amikor a bagatellek
ben felvetett művészi kérdéseket az
után sokkal magasabb szíii.vonalon,
mesteri kézzel válaszolta meg a nagy
szonátákban. A bagatellek, az Öt kis
zongoradarab vagy a Polonaise aligha
a beethoveni zongora-oeuvre csúcsaira
vezetnek, mégis hallatlanul izgalmas
muhely-problémákat vetnek fel, arról
nem is szólva, hogy a hajdan divatos
hangszer az előadást sokkal egyszerűb

bé, sallagtalanabbá teszi, s arra figyel
meztet, hogy az a Beethoven-kép, mely
a hangszer nagy mestereinek keze
nyomán kialakult, bizonyos vonatko
zásban kiegészítésre, korrekci6ra szarul.
Karunk előadóművészete hajlik arra 
és részben a közízlés nyomása alatt -,
hogy a művekben magát a szerzőt szó-'
laltassa meg. Az értelmezésnek hatal
mas lehetőségei rejlenek itt, de óhatat
lanul fenyeget a hangsúlyeltolódás ve
szélye is, hiszen - maradjunk Bee
thovennél - nem mindegyik mű ké
szült önarcképnek, sok az alkalmi mű

helymu'nka, egy-egy izgalmasabb zenei
kérdés fölött való meditáció. Schiff
András előadásának az a legnagyobb

"Bach: zongoraversenyei. Hungaroton, SLPX 11752.
""Beethoven: Bagatellek. Op 119 és 126. öt kis zongoradarab. Polonaise Op. 89. Hunga,

roton, :::LPX 11885.
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irdenw és erénye, hogy a figyelmet
egyértelműen a zenei problémákra össz
pontosítja. Meglehet, hogy a megszó
laló műalkotások a szokottnál kevésbé
fenségesebbek és romantikusak, ám an
nál izgalmasabbak azok a zenei folya
matok, melyek mds előadásban inkább
t'ejtve maradtak.

Ránki Dezső Debussy-lemeze·"
igazi gyönyörűség. Kénytelen vagyok
ismét egy régi emléket Eilőbányászni a
múlt kútjából: még gimnazista voltam,
amikor Rózsavölgyi kirakatában meg
;elent Walter Gieseking előadásában

"Az elsüllyedt katedráHs". Dehogy volt
abban az időben annyi PénzÜ17,1~, hogy
megvehettük volna! Később jött Ri<;h
ter, s megint csodálatos felfedezéseket
kínált. De ez már más világ vott. Gie
seking akkor érkezett Budapestre, ami
kor az irodalomban Proust hódított, s
• fiatalabbak mohón indultak Alain-

A SCHOLA HUNGARICA EGYUT'rES
ESTJE

A TIT budapesti művészeti szakosz
tálya rendezésében az Európa-szerte
ismert Schola Hungarica együttes (Ma
gyar Gregoriánum lemezfelvételük nagy
Iriker volt az utóbbi években) Szendrei
Janka és' Dobszay László vezényletével
június l-én hangversenyt adott a Kos
suth Klwbban. Programjukat a kiizép
kor magyar. zenéjéből válogatták, a
gregoriánból.

Hogy mit jelentett ez. a zene - s
mit jelent ma. is - a magyar kultúr
förténetben, Dobszay László, kiváló ze
netudósunk tömören összefoglalta. Elő

adásából kiderült: az egyszólamú gre
goriánum nem valamiféle, Magyaror
szágra Róma által rákényszeritett. ze
ne, hanem a középkornak a XV. szá
zadig terjedő szakaszában a magasren
dű zene, ami természetesen nem jelen
A a többszólamúság hiányát hazánk
ban. A gregoriánum az, amelyre a ze
nei nevelés épűlt, s benne összefoglal
ták a tapasztalatokat, megfogalmazták
általa a zenei ábécét. Tehát a zenei
műveltséget jelentette. A gregDTiánu-

Fournier csodavilágának felkutatására.
A lélek mélyvilága tárult fel ezekből

a művekből, hogyne lett volna revelá
ció "Az elsüllyedt katedrális"!

A háború azonban végét vetette II

csodáknak. A mai Debussy-kép talán
még a Giesekingénél is szikárabb va
lemelyest, de éppen Ránki Dezső ;áté
ka nyomán fogalmazódik meg a h,all
gatóban a kérdés: vajon újra II köl
tészet időszakába lépünk? Beteljesedik
Jean-Marie Domenach reménysége, s
Európa újra spiritwális korszakát kezdi?

Ki tudhatná? Ahogy azonban Ránki
Dezső előadásában II "Fén1lek a vizen"
játékát vagy a "Harangszó a lombo
kon át" impresszionisztikus lebegését
halljuk, halvány, bátortalan igen fén1/
lik fel tudatunk mélyén.'

mot nem központilag ter;esztették 
gépies módon. Amikor nálunk meg.-
gyökeresedett sajátságos történeji
környezetben intézményes szelek-
ciót nyert. (Vannak darabok, melyeket
többször énekeltek, ;obban kedveltek.)"
A válogatás kialakította a magyaror
szági változat-kört, s ez jól méghatá
rozható, elválasztható az európai egy
szólamú gregorián-kultúrán belül
körülírható logikával. Megtermette azo
kat a magyar szerzőket is, akik saját
ságosan magyar műveket alkotta7c.

A hangverseny-műsoron szerepl.
anyag eou: Magyarországon meggyöke
resedett speciális gregorián repertoár,
amely - ahogyan Dobszay IJászló ki
fejtette (s ez egyre világosabb a zene
tudósok előtt) - rendkívüli erő1Jel és
társadalmi szélességben meggyökerezett
zenei kifejezési mód. Nevezetesen: az
az erős szakosodás, amely Európában
virágba borította a polifóniát, annak
virtw/5z és olykor elvont játékait, ná
lunk kevésbé érvényesűlt. Igy aztán
megmaradt nekünk ez az egyszólamú
ság, de olyan társadalmi mélységben
elterjedve, s a magyar tradicióho:l
olyan szívóssággal kötődve, amelyre

"'Debussy: Images I-II. Gyermekkuckó. A boldogok szígete. Hungaroton SLPX 118".
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példa EUrópában aligha található. A
hazai többszólamúság sem volt önálló:
az egyszólamú gregoriánhoz illeszkedett.
Dobszay plasztikus kifejezésével: ez az
egyszólamúság annyira mindennapi ke
nyerünkké vált, hogy falvanként kimu
tatható naponkénti művelése a XVI.,
de még a XVII. században is.

A ciklikus elrendezés, amelyben az
előadás során az egyes tételek elhang
zottak, történeti szempontot követtek.
Dobszay László kifejtette: lemezfelvé
teleken előadási .stílusokat figyelhe
tünk meg, de az adott .kor térben, moz
gásban, szereposztásban, recitálásban
reprodukálhatatlan. A gregorián előadá

sa nem pusztán zenei elemek hiteles
megfogalmazásai előq.dók részéről, .ha
nem több más is, melyek nélkül korhű

megszólaltatás el sem képzelhető. Ma
rad a probléma: ha ebben az egyete
mes, gazdag örökségben zenetörténeti
érték van, márpedig van s ezért el
nem hanyagolható, nem hullhat ki az
európai zenei tudatból, a nem zenei
elemek pótolhatók-e a mai előadásban?

A zenetudós három előadói (h~ng
szerelésit kérdést vetett fel: a cüaue'
kérdését, amely ,együtt képes felidézni
valamit a változatosságból - koncert
nek megfelelő sűrítettséggel, a hang
szerelés kérdését: az egyfajta Ge
samtku'nst-igényt szerepek. elosztásában,
mozgásformákban, az előadás, az ének
mód kérdését, amelYTől ma is vitat
koznak: melyik a hiteles? Egyik sem,
hiszen nincs egyetlen feljegyzés sem.
s hiányzik a megszakíthafatlan előadási

hagyomány.

A Schola Hungarica együttes előnyben

van: eleven népzenei ő..rökséggel ren
delkező kultúránk gyakorlati megoldá
.okat is nyújt. Inspirációkat kap~k a
hazai gregoriánumban a formai egysé
gek nagyobb összefogására., a kis rész
letek ehhez való hozzá rendelésére.

A sokszínűség, az egyes részek sok
féle kífejezésmódja gyönyörködtetett
ezen az estén. Négy ciklusban hang
zott el 25 tétel. Az énekelt részek ja
varészt megtalálhatók már két Arpád
kori forrásunkban: a székesfehérvári
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Codex Albensisben és a Németújváron
látható Missale Notatum I.-ben. A leg.
fontosabb anyagot változatlanul meg
őrizte a hazai gyakorlat egészen a XVI.
század közepéig, így aztán a későbbi

kódexekbe is belekerült, s ez komoly
segítséget jelent a kutatóknak. Klasszi·
kus értékű az esztergomi Anjou-kori

'Missale NotatumII. és a Bakócz gra
duálé. A ciklusok ekként következtek:
a nagypéntek énekeibő~ (pl. "Gloria
laws", amely megvan a Codex Alben.
sisben és a Bakócz graduáleban, külön
figyelmet érdemelt. a lamentáció díszes
dallama, s az esztergomi Passionale
rendkívüli szépségű részlete), húsvéti
énekek középpontjában a - "Krisztus
feltámadása" kezdetű, első följegyzett
magyar nyelvű népénekünkkel, amellf
a Ludus Paschalis - húsvéti játék zá
róénekeként hangzott fel. A játék 
finoman stilizált mozgáselemekkel, ek..,
ként láttatva is az eseményt - példa
és inspiráció lehetne templomi gyakor
latunknak: a húsvét liturgiája több
színt nyerne ezáltal, pünkösdi énekek
(a pünkösd-péntek miséje egy nemzet
közileg ismert ciklus hazai dallamvál
tozata, míg a "Pünkösdnek jeles nap
ján" - Kodály kórusmúvéből ismert fő

ként - Európában elterjedt dallama
háromszólamú feldolgozií.sában), végül II

magyar szentek ciklusa zárta a prog
ramot. Felhangzott az Esztergomi Anti
fonále "István király köszöntóje" (Ave
beatae rex Stephane), ez a szent ki
rálYTól szóló officium legkorábbi da
rabja, az öt antifóna Szent Imre tisz
teletére, László király híres dicsérete
(Regís regum civis ave), amely kvali
tásos vers és dallam szövedéke, s a
László ének, a nemrégiben előkerült

dallammal. Megcsodálható benne az
egyszerűség-swgallta monumentalitás.

Az együttes óriási feladatot vállalt.
- külön dicséretes a gyermekek eleven
hangzásképe s ha a még kissé
egyenletlen hangzást okozó nehézsége
ket legyűrik, felejthetetlen lemezfelvé
telt vehetünk majd kézbe erről az
anyagról is.

TÓTH SANDOR



Tájékozódás

A KüLFÖLDI MAGYAR KATOLKUS
KÖNYVKIADAS ÚJDONSAGAl

Olvasóink nem is egyszer találkozhatnak
lapunk hasábjain Rezek Román. nevével. A
Braziliában élő, Murubi Bencés Főiskolán ok
tató kitűnő filozófus, Telhard-szakértő újabb
-munkával gyarapította a magyarra fordított
Teilhard de Chardin-művek sorát, P. Rezek
ezúttal Pierre Leroy "Lettres familiéres de
Pierre Teilhard de Chardin mon ami 1948
1955" címü, 1976-bán megjelent könyvét, s
Teilhard Ravierhez írott leveleit fordította- le.
(Ezek a "Teilhard bizalmas levelei" első kö
tetéből hiányoztak.) Rezek Román laRunknak
írott levelében elmondja: • Robert Spaight
"Teilhard de Chardin élete" címü fordításá
nak jietejezésénez közeledik. Spaight könyve
- mint írja - "nagyon segítheti a magyar
olvasót Teilhard életének és írásainak meg
értésében".

Zsinati megújhódl\li (Opus Mystici Corporis).
1zléses képes albumban kapunk válogatást
a "Fetes et Saisons" francia folyóirat két
számának anyagábóí, míntegy a Szent István
Társulatnál _megjelent s hamarosan új kia
dásban remélt "A II. Vatikáni Zsinat ta
nítása" kíegészftéseképp, A kötet szerkesz
tője népszerűsítő szándékkal válogatta anya
gát, mely így minden érdeklődő számára ap
rópénzre váltja a zsinat korfordító tanításait.
A cikkek, tanulmányok és a kitűnő illuszt
rációs anyag azt a gondolatdt mélyítt el,
hogy a Zsinat nem szakítást jelentett a ha
gyományokkal, hanem a lelki fejlődés és el
mélyülés további útját jelölte ki vonzó ön
kritikával.

Kis közös zsolozsma (Opus Mystici Corpo
ris). A hön várt hazai Zsolozsmáskönyv egye
lőre nem jelent meg, így érthető, hogy a
kiadó előző hasonló kötete, a "Kis zsolozsma"
- melyet megjelenése idején ismertetillnk _
gyorsan elfogyott. A hiány pótlásául adták ki
a kis könyvet, mely nagy segítséget nyújthat
a templomi zsolozsmázéshoz,

Két új könyvvel gyarapodott a Rómában
megjelenő "Teológiai kiskőnyvtár" sorozat.

Kereszty Rókus: Krisztus. A folyvást vál
tozó világban éló s a környezetével együtt
alakuló keresztény ember Krisztus-képét
igyekszik felrajzolni a szerzö: "A keresztény
ség - mondja a többi között - elsödtegesen
nem tanrendszer vagy erkölcsi magatartás.
-szabályzat, hanem egy élő, valóságos sze
mély. Minden ember - felismerve vagy -fel
nem ismerve - számtalanszor találkozik ve
le; ő vár mindannyiunkra útjaink végén;

s most is mindannyiunk ajtaján kopogtat."
Ezt a folyvást velünk levő, életünket alakító
Krisztust követi nyomon a könyv. Az első

részben a Szentírás Krisztus-képét mutatja
be, nemcsak az események kronológiai rend
je .szerint, hanem azoknak teológia hátterében
is. A második - személyes - részben azt' a
folyamatot követi nyomon, ahDg""y az egyház
a történelem változásaiban értelmezni pró
bálta a krisztusi üzenetet. Végül egy "rend
szerező krtsztolögíaí alapvetésv-t olvashatunk,
melynek csúcspontján a megváltottság álla
.potanak ismérveit taglalja a könyv.

Horváth Tibor: A kinYilatkoztatás kritikája.
A sorozatnak egyik legérdekesebb, legmoder
nebb könyve. "Feladatunk...az - foglalja
össze törekvésetnek lénYE:gét a szerzö -, hogy
megvízsgaijuk, csakugyan téved-e az egyház.
míkor azt hiszi, hogy a történeti Jézus nem
volt más, mint akit az első keresztények
hittel megvallottak. Más szóvaí : ki kell rnu
tatnunk, hogy nemcsak a hivők lelkében dol
gozó Szentlélek, hanem maga a történelemben
élt Jézus is kinyilatkoztatója annak, hogy
benne Isten végérvényesen belépett az em
beri történelembe, és így Jézus maga, nem
pedig a hivpk halála után alakult névtelen
csoportja felelős az egyház beléje vetett hi
téért." Könyve első részében (tegyük hozzá,
e murikája nagyobb német müvének rövi
dített változata) a' ki'lyiIatkoztatás kritiká
jának történetén tekint végig az evangéliu
mokban ábrázolt és előadott jézusi szemé
lyes "hitvédelem"-től egészen a napjainkban
is divatos "Isten meghalt" gondoLatig. A
következőkben az úgynevezett hitkritika möd
szertani alapvetését adja, majd akinyilaL
koztatás hitelességét igazoló "Krisztus-esemé
nyek"-et foglalja össze vonzó rendszeresség
gel.

•
Lengyel Alfrédnak, a, Győri Levéltár nyu

galmazott igazgatójának 70. szüietésnapjara
ajánlták .a szerzők tanulmányaikat Gyor és
vidéke történetéből. A kötet a győri városi
tanács és a megvet levéltár kiadásában_je
lent meg, Gecsényi Lajos szerkesztésében,
Különösen érdekesek Gecsényi Laj os: Gaz
dasági és társadalmi változások Győrött a
16-17 század fordulóján című, Mihály Ferenc:
A magyaróvári gimnázium első évtizedeinek
történetéhez (1739-1767) címü, Vörös Károly:
A győri városigazgatás és várospolitika tör
ténetéhez (1861-1914) címü, valamint Balázs
Péter: A forradalom előtt (Zichy Ottó és li
berális társai a győri- és mosoni megyegvüté.,
Beken) - címü - tanulmányai.
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RÉSUM"É

Mgr. József CSERHATI, éveque de Pécs: Le Concilie a-t-il apporté du neu!?
Avant de répondre it la question posée dans le titre de l'étude, l'auteur tient
it détecter le terrain ou 'oeuvre de Vatican il prend racine, il éclairer l'arriere
-plan avec ses ressorts profonds qui ont fini 'par susciter le Concile: un monde
radicalement nouveau formant un type d'homme non moins nouveau. Il est
évident que dans ces nouvelles conditions, la Parole de la vie éternelle ne peut
plus étre annoncée il l'homme moderne par des méthodes qui ont fait leur
temps. En quéte de réponses il ses questions existentielles, l'homme d'aujourd'huí
réclame it l'Eglise de venir il son aide en lui répondant dans le langage moderne
qui est le sien. ,

Conscient de I'ímmense besoin d'un renouveau urgent, le Concile Vatican II
s'est vu oblígé de se repenser eomme Eglíse et d'élaborer des réformes en vue
d'une rénovatíon fondamentale qui Iuí ouvrira le chemin de l'avenir. Aussi est-il
il considérer comme un Concile de réforme.

Apres ce préambule, l'auteur reléve trois caractéristiques qui marquent la
pensée conciliaire jusqu' il en renouveler les perspectives mémes, 10 Rétablisse
rnent du primat de la Parole de Dieu en faisant retour aux sources. 20 Rejet de
tout formalisme superficiel en faveur d'une réflexion théologique qui, pour saisir
son objet, va toujours ep. profondeur, qui aborde les anciennea vérités en les
redéfinissant par Ieur essence méme, L'exemple le plus éclatant de cette démar
che de pensée est la doctrine ecclésíologíque élaborée par le Concile. Des le
point de départ, c'est toujours l'essentiel qui est vísé: l'Eglise sítuée dans le
plan de l'histoire du salut. Elle est saisie d'abord dans son mystére, comme corps
mystique du Christ, puis, dans sa réalité d'ící-bas, comme le Peuple de Dieu,
sacrement de salut pour le monde, Elle est coneue aussi comme communion de
foi au Christ au sein de laquelle, gráce il l'identité foneiére de condition eom
mune it tous les chrétiens, ecclésiastíques ou bien Iaícs, les fideles sont appelés
il participer it tous les mínísteres de l'Eglise, retrouvant ainsi la place et le rőle

qui leur reviennent. Recentrée de la sorte íntégralement sur le Christ, l'Eglise
apparaít sous un jour nouveau, tout comme son culte, la célébration du sacrifice
eucharistique dans la messe. Sous le rapport de la vie spirituelle, la méme
exigence de profondeur se manűeste: rejet de toute forme eonventionnelle de
religiosité, toute appertenance formelle it l'Eglise. Les appels incessants il une
véritable conversion du coeur, il une adhésion totale it Dieu dans la foí, il une
appartenance effective it I'Eglíse m.arquent tous les documents conciliaires et
c'est dans ses appels que' se résume le message le plus profond du Conelle. 30
Ftnalement, dynarnisme neuf de la pensée concihaire qui, faisant écíater les
anciennes oatégoríes sclérosées de la spécwlation théologique, lui donne nouvel
élan vital. Rien ne reste plus immobile, tout est mis en mouvement [usqu'aux
vérités de foi appelées il énoncer ce qui vit sous forme de convíctíons de foi
dans I'áme du Peuple de Dieu. Comme telles, les vérités de foí, loin d'étre des
dogrnes clos une fois pour toutes, sont il considérer comme des réalités vivantes,
susceptíbles de progreset de développements ultérieurs.

Rénovée de la sorte a partir des sources de renouvellement mentionnées
ci-haut, I'Eglíse, prise dans son ensemble tout comme dans la personne du plus
humble fidele. sera en état de remplir sa mission: rendre préserit Celuí qui
est le Vívant, le Christ, a ceux qui sont hors d'elle, it tout le monde sans
exclusions et ce faisant, exercer son action bienfaisante dans notre monde actuel.

Pour étre a meme! de bien accomplir -cette mission, . l'Eglíse a besoin
d'étre rénovée aussí ad extra. Voila le deuxíeme domaine de l'entreprise no
vatries du Concile. Et c'est justement la que se révele la earactéristique la plus
orígínaía de Vatican II: son OUverture oecuménique, son ouverture au dialogue
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engagé il l'échel1e mondíale, allant des chrétiens non catholiques et des croyants
non chrétiens aux non-croyants (athées, en partículier les marxistos et les repré
sentants de l'humanisme athée). Arcette derníere catégoríe sont a ajouter les actions
pour la paix menées sur le plan international ainsi .que les mouvements de solí
datité. .

Edith B. THOMAS: Saint Quirin et saint Martin dans les traditions paléochré
tiennes cl Savaria. En se fondant sur de nombreux vestiges matériels remontant
au IVe sieele de I'Eglise chrétienne de Pannonie et mis au [our par les fouilles
effectuées il Szombathely (sur I'eráplacement de I'ancienne Savaria romaine),
I'auteur tient pour certain que des le IVe sieele Savaria fut siege épíscopal, 
László SZÉKELY: Traditions reliqieuees d'origine catholique dans le [olklore
des Sicules réiormés de! Transylvanie - Zsuzsanna ERDÉLYI consacré son arttele
~ l'éminent ethnographe hongrois, Sándor BALINT, Professeur honoraire a I'Uni
versité de Szeged, qui a le mérite d'avoír íntégré .dans un vaste ensemble les
tradítíons relígíeuses du peuple hongroís, - Géza StKI: Chez les fils de saint
Benoit aujourd'hui. Reportage sur la vie actuel1e du Lycée des Bénédictins il
Pannonhalma. - Mária MEZEI poursuit la publication de ses Souvenirs.

Les belles-Iettres sont représentées par les poemes d'István JANOSY, Endre
DÉKANY, Sándor RESTAR, Sándor REMÉNYIK, László HAJOVSZKY.

INH ALT

József Cserhá.ti, Diözesanbíschof von Pécs: Was Neues brachte das Konzil?
Neben der Materie und den Entscheídungen des II. Vatikanischen Konzíls 
schreibt in seinem Ariikel der Bischef - ínteressíeren uns immer mehr jene
geistigen Wurzeln und Hintergründe, die das Konzil auf den Weg leiteten und die
nachkonzíliare Theologie und die Seelsorge offenkundig weiter fornien... Das
Il. Vatikanische Konzil war ein Reformkonzil, doch trachtete es nicht die christ
liche Lehre als zusammenhangende doktrínale Materie, sondern das christliche
Leben, die chrístlíche Spírítualitat und das christliche Verha:lten zu erneuern
undzwar in den einzelnen Menschen eberiso wíe im ganzen Leíb der Kirche...
Heutzutage, zusammen mit den 'I'heologen, Seelsorgern und Reprásentanten der
Hierarchie, berufen sích auch die Glaubigen ~rne darauf, dass das Konzil eine
Zeitweride im Leben der Kirche bedeutete: es schuf eine neue Sichtweise, öffnete
das Fenster für eine neue Religíonsbewertung und Kirchenbetrachtung, vertiefte
nicht nur die alte Lehre, sondern sícherte auch neue Fundamente für die Kirche
der Zukunft. Es gibt natürlich auch in der Kirche Menschen die meínen, dass
das Konzil nichts wirklich Neues brachte, Diese "treuen" am Ort bleíbenden
bernerken aber nicht den revolutionaren Schwung des Konzils, undzwar wahr
scheinlich deswegen, weil sie auch die sozialen Spannungen der Zeítwende nicht
wahrnehmen.

In der Wahrheit waren die Reformen des Konzils deswegen nőtíg, weil das
menschliche Leben sich andérte und ínfolgedessen die Worte des Heils unter
anderen Urnstanden den Menschen angebeten werden müssen, als in der Ver
gangenheít, Die Kirche muss den heutigen Glaubigen behilflich sein damit sie in
heutiger Konzipierung eine' Antwort auf die brennendsten Fragen der mensch-
lichen Existenz .bekommen. .

Hauptanliegen des Konzíls war das christliche Leben in den Glaubigen zu
vertiefen, d. h. die innere Bekehrung und Erneuerung zu fördern, damit die so
erneuerte Kirche wíeder eine Wirkung auf die Fernstehenden ausüben kann und
der ganzen Welt wohltuend dienlich sei. In diesem Interesse stellte das Konzil
im Mittelpunkt seiner Anschauung Christus und die Kirche. Drei charakterr
stische Züge des Geistes des II. Vatikanischen Konzils könnte man wíe folgt
zusammenfassen: Wir müssen zur Heiligen Schrítt zurückkehren, wir müssen
die zentrale StelJ.1e Christí in der Heílsordnung tiefer deuten, damit wir die
Kirche und ihren eucharistischen Kult im neuen Licht betrachten können. Bei
Anerkennung der Dogmenentwícklung müssen wir dem Glauben und der aktiven
Kirchenrnítgliedschaft des Volkes eine entsprechende Rolle sichern. Wir müssen
den auch heute mít uns lebenden Christus finden, über die Tradition hinaus im
Glauben des Gottesvolkes und im Ganzen der Kirche.

Nachdem der Autor diese dreí Gesichtspunkte der Arbeit des Konzils aus
führlich analysíerte, stel1t er fest, ~ass die anderen Neuigkeiten des Konzils eng
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mít diesen zusammenhangen und aus ihnen folgen ; so der ökumenische Dialog
mit den anderen Christen, die Suche nach Kontakten und ebem.falls Dialog mit
den anderen Religionen und die Begegnung mit den verschíedenen Ideologíen,
so hauptsáchlích mít dem Marxismus und mit dem atheístíschen _Humanismus.
Dazu gehören auch die auf internationaler Ebene sich organisíerende Friedens
bestrebunaen und Solidarítatsbewegungen.

Edit B. Thomas: Quirinus- und Martinus-Traditionen im frühchristlichen Sa
varia. Aufgrund der im ehemaligen Savaria und heutigem Szombathely in gros
ser Anzahl an Tages'licht geförderten frühchristlichen Denkmaler und Uberreste
nímmt die Autorin mit Sicherheit an, dass in dieser Stadt schon vom IV. Jahr
hundért an ein Bischof residierte. - László Székely; Katholische 'I'raditionen
in der Folklore der reformíerten Sekler von Síebenbürgen, - Zsuzsanna Erdélyi:
Ein grosser Forscher unserer religiösen Volkstraditionen: Sándor Bálint. - Géza
Síki: Bei den heutígen Nachfolgern des Heiligen Benediktus. Ein Bericht über
das heutíge Leben des Benediktiner-Gymnasiums von Pannonhalma. - Mária
Mezei: Memoiren.

Im Literaturtei'l Gedichte von István Jánosy, Endre Dékány, Sándor Restár,
Sándor Reményik, László Hajóvszky.

CONTE.NTS

Msgr, József Cserháti: Bishop of Pécs: Novelties of the Council. Apart from
the official documentation material and resolutions of Vatican Council II 
writes the Bishop - we are more and more interested in the intellectual roots
and backgrounds of the Council that are perceptibly influencíng post-council
theology and pastoral actívítíes, too. The IInd Council of Vatican was a Re
formist Council that aimed at renewing Christian way of life, Christian spírí
tualíty and attitude of individuals, as weU as of the whole Church, rather that
the Christian message itself, as a comprehensíve íntegratíon of doctrines. By
now, the members of congregations will also join theologíans, príests and pontiffs
in realizing that with the Council a new epoch has· opened up for the Church:
it has created a new vísion, opened up new vístas for a new valuation of
religion, and approach to the Church; more than that: it has laid the foundation
for the Church of the future.

The reforms initiated by the Council were badly needed, since human life
had chariged with the centuries, and conformingly, the words of eternal life
had to be, presented in a new form: The Church had brought a relief by sup
plyíng answers to the most burning questions of human nature in a modern 10r
mulation.

The main objectives of the Council were to enhance the Christian way of
Iífe of individuals, so that this internally renewed Christian can, on its turn,
exerce a salutary effect on the world. The three main characteristics reflectíng
the spirit of the IInd Vatican Council are ; return to the Holy SCripture, a deeper
ínterpretatíon of the central role of Christ intbe context of mystery and sacra
ments, in order to show the Church and its eucharistic cult: the Holy Mass, in a
new light. And fínally, by adopting the fact of the development of dogmas,
an important role is attributed to the faith of the individuals, and to their
actíve Church membershíp, ,

The other novelties of the Council are in a close connection with the above:
ecumenical díalogue wíth all Chrístíans, díalogue carried on with other religions,
enecunter wíth the dífferent ídeologíes, in the first place, wíth Marxism and
atheist humanism,inc1uding the international peace-, and solidarity movements

Bo Edith Thomas: St. Quirinus and st. Martin's traditions in early-Christian
Savaria. - Relyíng on the early-Christian monurnents uncovered in one-time
Savaria, the present-day town of Szombathely, the author takes it for granted
that this town was an episcopal see, as early as the IVth c. - László Székely:
Catholic traditions in the folklore of the Reformed Széklers of Transsylvania. 
Zsuzsanna Erdélyi: Sándor Bálint, great compiler of our popular religious tra
ditions. - Géza Síki: A visít paid to the modern successors of St. Benedict.
Beport from the life om the Pannonhalma grammar-school of the Benedictines.
- Mária Mezei: Memoirs.

The fiction part contains poems by István Jánossy, Endre Dékány, Sándor
ReS't-ár, Sándor ~eményik and László Hajóvszky.
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ZSINATUTANI ERTELMEZO KISSZÚTAR
A-Z-IG

SZUBLIMÁLÁS. (A latinban: sublimis
= magasan lebegő, magasztos.) Pszicho
lógiai szakkifejezés: jelenti valamilyen,
természetes módon ki nem elégíthető

ösztönigény magasabb síkon, esetleg élet
hivatásként történő kísérletét. (Például
az agresszív ösztönt mint sebész vagy
szervező, az indulati ösztönt mint hivatá
sos járművezető. a hisztériát mint szi
nész, pap vagy szónok, a szülői ösztönt
mínt betegápoló vagy pedagógus, a nemi
ösztönt a másokért elégő szeretetben.) Az
ösztönök szublimálása az emberi termé
szet különleges, egyedülálló képessége,
és egyben az emberi kultúráltság fok
mérője.

SZUBSZIDIARITÁS. (A latinban: sub
sidium = segély, segítség.) A "Quadra
gesimo anno" círnű enciklikában hasz
nált társadalomelméleti műszó, A zsina
ton született egyházi műszó, Jelentése:
a társadalmon (az egyházon) belül (elvi
leg) az volna helyes, ha mindenki eivé
gezhetné a köz érdekében azt a feladatot,
amelyre képes; - következésképpen a
felsőbb hatóságok nem összpontosítanák
saját kezükben az intézkedés jogát, ha
nem igénybe vennék az alattuk állók te
vékeny, felelős segítségét. Ez természe
tesen föltételezi a bizalmat a rangban
alattuk állók igaz hitében, jószándéká
ban és józan eszében. A szubszidiaritás
ellentéte a "centralizmus". (Lásd ott.)

SZUBJEKTIVIZMUS. (Latin bölcseleti
nyelven: subíectum = alany.) A min-,
dennapi szóhasználatban az "objektiviz
mus" (= tárgyilagosság) ellentéte: vagy
is alanyi, személyes hangulattól vezérelt.
tárgyi ellenérveket nem mérlegelő állás
foglalás, önkényes cselekvésmód.

SZUPERNATURÁLIS. (A latinban su
per = fölött, natura = természet.) "Ter
mészetfölötti". A régi teológia gyakori
kifejezése, főleg a kegyelemtanban. Meg
különböztettük az emberi természet sík
ját a természetfölötti világtól, mely utób
bi Isten külön és ingyen ajándéka. A
mai teológia jobban kedveli a "transzcen
dens" kifejezést, ami azt jelenti, hogy
"a földi léten túlmutató". Ezzel
azt akarja hangsúlyozni, hogy ez a föl
di léten túlmutató hivatásunk, bár két
ségkívül Isten különleges ajándéka, de
éppen lsten akaratából minden emberre
vonatkozik, tehát hozzátartozik magához
az Istentől elgondolt "emberi természet-

hez". Az ember természeténél fogva
transzcendens lény, és éppen ez a
transzcendencia teszi teljesértékű ember
ré.

TANtTOHIVATAL. (Lásd: Egyházi ta
nítóhivatal.)

TANÚSÁGTÉTEL. A sz6 Jézustól szár
mazik: "Tanúságot tesztek majd ró
lam..." (ApCsel 1,B.) Az őskeresztény

ség egyik kedvenc műszava, amely ugyan
sohasem ment feledésbe, de a II. vatiká
ni zsinat ismét szívesen és sokszor hasz
nálta. (Lumen Gentium 10, ll, 12, 31, 35.
pont; Gaudium et spes 93. pont; mísszíós
dekrétum ll, 21, 36, és a világi apostol
kodásról szóló dekrétum 1,13 és 21 pont
[a.) A sz6 tartaimát a missziós dekré
tumban így olvassuk: "Az egyháznak
minden emberi közösségben jelen kell
lennie hívein keresztül, akik a többi em
ber közt élnek... Mert bárhol él is va
laki keresztény: életpéldájával és szavai
val kell tanúságot tennie arról, hogy a
keresztség új emberré tesz... Le lehessen
olvasni minden keresztényről, hogy az
emberi életnek van értelme, és hogy az
egész emberiség egyetlen család."

TEILHARDIZMUS. Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955) francia jezsuita
természettudós, bölcselő és mísztikus,
Neve a zsinaton vált világszerte ismere
tessé. Népszerűsége korunk teológusai
körében egyre növekszik. Művei döntően

befolyásolták a zsinat munkáját, az "Egy
ház a mai világban" konstitució létrejöt
tét, és ebben a világ eseményeinek és
berendezéseinek pozitív, optimista érté
kelését. A "teilhardizmus" zsurnalisztikai
(azaz sajtóban használt) kifejezés, nem
tudományos meghatározás. A zsinat szél
sőséges konzervatív ellenzőinek legújabb
szóhasználatában minden modern eszme
és gyakorlat gyűjtőfogalmává lett a
"teilhardizmus", amelyet mélységesen
megvetnek.

TÉVEDHETETLENSÉG. (A latinban: in
fallibilitas. - Lásd az Egyházi tanító
hivatal címszónál.)

TÖMEGKULTÚRA ESZKÖZEI. (Vagy:
tömegkommunikációs eszközök.) Legú
jabb korbeli műszó, az angol "Mass Me
dia" magyar megfelelője. Igy nevezzük
gyűjtőnéven a sajtót, filmet, rádiót, tele
víziót, színházat stb.
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