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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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