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DOROMBY KÁROLY

IN MEMORIAM VI. PÁL
Már az év eleje óta sokasodtak a jelek és magának a 81. életévében járó

és egyre törékenyebb testű pápának megérzései is, hogy elközelgett földi útjának
végső állomása. Az utolsó hetekben több ízben is utalt erre, míg augusztus 6-án
este szivclógtelenség és tüdőödéma vetett véget szinte állandó, megfeszített mun
kában eltöltött életének. Három nappal halála előtt még magánlátogatásen fo
gadta Alessandro Pertinit, az olasz köztársaság ugyancsak jóval nyolcvan fölött
járó elnökét, aki mindenkor ateistának és szocíalistának vallotta magát. "Ez a
beszélgetés volt utolsó vigasza" - ezt mondta Don Macchi. a pápa magántrtkára,
aki két nappal később az eddigi ünnepélyes szertartásoktól eltérően, saját maga
látta el a haldoklót a betegek szentségével,

VI. Pál pápa halálával egy sokat vitatott, olykor a támadások kereszttüzébe
is került és sokak által talányosnak mondott, de mindenképpen jelentős szemé
Ivíség távozott el Szent Péter székéről. "A milánói Hamlet" - mondta volt róla
XXIII. János pápa, aki kirlönben nagyon szerette, és pápává történt megválasztása
után egyik első dolga volt, hogy fejére tette a bíborosi kalapot, ami mint milánói
érseket, már a hagyományok alapján is, voltaképpen régen, megillette volna.

Ez a semmiképpen sem elítélő, inkább kedveskedő jellemzés az évek során
szállóigévé vált, és gyakran jellemezték VI. Pált, mint valami örökké töprengő,

határozni nem tudó, vagy nehezen határozó embert.. Most, már az első vissza
emlékezések tükrében is" inkább az a benyomás, hogy nem annyira töprengő volt,
mínt inkább egyik jellegzetes képviselője korának, századának rendkívül intellek
tuális képességgel megáldott gyermeke, aki minden kérdés megoldásához azzal az
eltökéltséggel fogott hozzá, hogy értelmileg jár végére az igazságnak. És elmond
hatatlanul szenvedett, amikor tapasztalnia kellett, hogy ez a módszer olykor át
hághatatlan akadályokba ütközik. Ebben a tekintetben valóban tökéletes ellentéte
volt elődjének, a sokkal kevesebbet aggályoskodó XXIII. Jánosnak, aki ösztönösen
tudta, hogy olykor elég egyszeruen a szívre hallgatni.

VI. Pál pápa, családi nevén Giovanni Battista Montini 1897. szeptember 26-án
született, szüleinek második fiaként az észak-olaszországi Brescia melletti Conce
sióban. Apja Giorgio Montini ismert. katolikus újságíró volt, az Il Cittadino di
Brescia című katolikus napilap főszerkesztője, és az első világháború után, a fa
siszta diktatúra kezdetéig parlamenti képviselő. Sajátságos szellemi légkör vette
körül a század első évtizedeiben a lombardiai katolikus családokat. Az egyre in
kább szekularizálódó, liberális és emocionálisan antiklerikális környezetben színte
"gettóban" éltek - írja Massíme Olmi a Témoignage Chrétien római tudósítója.
A Montini családot ugyanakkor rendkívüli intellektuális érdeklődés és erős fran
cia hatás is jellemezte, ami megint csak sajátságos módon kettős irányú volt:
a vallásos életben szinte janzenista szigorúság és túlbuzgóság, és ugyanakkor
nagyfokú nyíltság, a francia szellemi életben végbemenő nagy megújhodás. a re
nouveau catholique iránt. Giovanni Battista Montíní, aki már fiatal korában so
kat gyengélkedett és tanulmányait nagyrészt magánúton végezte, és akinek francia
házinevelője volt, később maga fordította le olaszra Jacques Maritain műveit.

Ezek a fiatalkori hatások aztán végigkísérték különben is szokatlan papi pályafutását.
Szekatlan volt ez a. pálya, hiszen pap lett belőle anélkül, hogy valaha egy szemi
náríum lakója lett volna, milánóí érsek lett belőle anélkül, hogy valaha is plébá
nos vagy akárcsak káplán lett volna, és 1958-ban XII. Pius pápa egyre súlyosbodó
betegsége idején már jövendő pápaként emlegették, holott nem volt még bíboros.

Egy évvel azután, hogy i920. május 29-én pappá szenielték, már diplomáciai
beosztást kapott, a varsói nunciatúrán. 1937-ben a pápai államtitkárság helyettes
titkára lett. Már ebben a minőségében járt a következő évben Magyarországon.
ahol Pacelli bíboros államtitkár (a későbbi XII. Pius pápa), pápai legátus kísére
tében a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson vett részt. "A szúrós szemű
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Monsignore" .,.- csak így emlegették őt akkoriban a Kongresszus rendező bizott-
ságában, annyira uralkodó volt ennek a sovány, aszketikus külsejű fiatal ember
nek tekintetében a két átható, fekete szem. 1954-ig dolgozott egyre magasabb
pozícióban a pápai államtítkárságon, mígnem az év decemberében XII. Pius pápa
milánóí érsekké nevezte ki, anélkül, hogy egyidejűleg bíborosi rangra emelte volna.
Ma már nem titok, hogy a vatikáni adminisztrációból való távozására azért ke
rült sor, mert politikai kérdésekben támadt nézeteltérése a pápával. Négy év
múlva meghalt XII. Pius és ha Giovanni Battista Montini már akkor a konklávéban
ül, talán mindjárt őt választották volna meg az elhunyt pápa utódjául. Erre
azonban csak öt év múlva került sor, XXIII. János pápa halála után. És ez az öt
év sorsdöntőnek bizonyult az egyházra nézve éppúgy, mint Montini bíboros, a
későbbi VI. Pál pápa sorsára nézve is.

Szinte felmérhetetlenül nehéz örökséget vett át elődjétől. Itt volt mindenek
előtt a félidejéig még el sem jutott zsinat, amelynek sikeres befejezését azonnal
programjába vette, de itt volt még inkább az a nagyarányú szellemi erjedés.
ami a zsinat nyomán az egyházban megindult és ami rengeteg szellemi feszültség,
belső konfliktus okozója lett. Nem volt ebben persze semmi rendkívüli, hiszen
nyilvánvaló, hogy amikor egy kétezer éves intézmény nem kevesebbre vállalkozik,
mínt hogy - a pápa szavaival - aggiornamentót hajt végre, azaz egész életvite
lét megújítva a kor követelményeihez illeszti, ez nem mehet végbe rendkívül ne
héz szellemi vajúdás nélkül. Hiszen már a kezdet kezdetén, kiderült, hogy a
legfontosabb és legnehezebb feladat, hogy az egyház szerkezetében éppen úgy,
mínt gondolkodásában és hitének hirdetésében szét kell választani azt, ami egy
szer s mindenkorra érvényes és azt, ami az elmúlt korokban jött létre ennek az
örök érvényű hitletéteménynek szolgálatára, de ma már használhatatlanná, sőt

akadállyá vált.
XXIII. János pápa sem volt annyira naiv, hogy ne látta volna pontosan, mire

vállalkozott és mít indított el. De mint minden egyszerű és nem aggályos lélek,
bízott nemcsak a gondviselésben, hanem az emberek természetes eszében és jó
híszeműségében is. És ebben a tekintetben volt tökéletes ellentéte utóda, az első

sorban 'intellektuális VI. Pál, aki tapasztalatból tudta, hogy amikor egy ilyen
korszakos reformnak a gyakorlatba való átültetéséről van szó, mekkora nehéz
séget okoz az, hogy azok az emberek, akikre a megvalósítás vár, mennyíre foglyai
saját gondolkodásuknak. beidegzettségeiknek, neveltetésüknek, környezetüknek. S
ebben a helyzetben nem látott más megoldást, mint hogy személyében magára
vállalja ennek az egész ellentmondásokkal teli helyzetnek minden terhét.

Nagyon jellemző ebből a szempontból, amit Yves Congar dominikánus atya,
a zsinat egyik tekintélyes szakértője ír VI. Pál pápáról szóló személyes vissza
emlékezésében. "Abban' az örömben és kiváltságban részesültem írja Y.
Congar -, hogy több ízbentaláJkozhattam VI. Pállal, mégpedig valóban mint
ember az emberrel találkozhattam vele, ugyanannál az asztalnál. 'Ami egyénisé
gében leginkább megragadott, aza figyelemnek az az íntenzitása volt, amivel a
másik ember és annak mondandója felé fordult. Gyakran készített jegyzeteket,
vagy azt mondta például: ezt most nem értem egészen világosan, magyarázza
meg. Vitába saállt az érvekkel és aztán azt mondta: 'igen', 'nem', 'majd meglátom',
'írjon nekem', ,,'tegyen javaslatokat'. Gyakran kérte tőlem ezt, és én valóban küld
tem is ilyen javaslatokat, amelyekre legtöbbször választ is kaptam, mindenesetre
olykor negatívokat." Congar ehhez még hozzáfűzi, hogy milyen nagyfokú volt
ebben a pápában az emberi személyiség iránti tisztelet. És szerinte ez a magya
rázata annak, hogy a pápa sohasem járt el személyek ellen, bármennyire hely
telenitette is magatartásukat. Elmondja Congar, hogy egy ízben azoknak a papok
nak sorsáról beszélgetett a Szentatyával, akik lemondtak hivatásukról és egyházi
jóváhagyással még házasságot is kötöttek. Congar megmondta, hogy nagyon sze
retné, ha ezek később valamilyen formában ismét hivatalt kaphatnának az egy
házban. S akkor a pápa hirtelen azt mondta: ez egyike azoknak a pontoknak.
amelyekkel kapcsolatban gyakran megkérdezem magamtól, vajon helyesen cse-
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lekedtem-e, vajon nem voltam-e túlságosan engedékeny. Számomra azonban 
fűzte hozzá -, mindez az emberi személy kérdése. Nem elvont esetekről, hanem
személyekről van szó. Congar szerint ez a személy iránti tisztelet magyarázza
a Lef'evbre-ügyben tanúsított magatartását is, noha ugyanakkor a hozzá közel
állóknak elmondotta a pápa, hogy az érsek lázadása a legsúlyosabb teherként
nehezedett rá pontífikátusának utolsó éveiben.

Lényegében Congar szavait erősítette meg a VI. Pál halála alkalmából adott
nyilatkozatában Hans Küng, a neves teológus is, akit pedig - noha egészen más
előjellel - ugyancsak a pápa ellenlábasának tartottak sokan, különösen a pápai
tévedhetetlenségről írott könyve óta. Küng, bár semmiben sem vonja vissza
teológiai fönntartásait, nyilatkozata végén mégis kijelenti: "Személy szerint há
lás vagyok Pál pápának, hogy az elmúlt években végig fölöttem tartotta védel
mező kezét. Már mint bíborost személyesen megismertem s aztán később is gyakran
beszélgettünk. Senki emberfia meg nem akadályozhatta volna, hogy a tévedhetet
lenség körüli heves vita idején keményebb büntetésekkel éljen, amelyek akár
a kiközösítésig is terjedhettek volna. Tudtam azonban, hogy az én esetemben
is úgy járt el, mínt minden más esetben, szeretettel, tehát nem jogi és fegyelmi
eszközökkel, hanem megkísérelve a megoldás megtalálását."

Ha VI. Pál halála után nagyon sok visszaemlékezés ellentmondásosnak ítéli
ennek a nagyon rokonszenves és az emberi nagyságot sem nélkülöző pápának másfél
évtizedes pontifikátusát, ez éppen egyéniségének fentebb vázolt jellemvonásaival
magyarázható. Ugyanakkor, bármennyire igyekezett is a fölmerülő problémákban
az igazság végére járni, bizonyos mértékig ő is foglya volt saját neveltetésének,
környezetének és gondolkodásának is. És ezért érezte úgy, főleg nehéz és vitatott
teológiai kérdésekben, hogy az értelmi érvekkel szemben is, inkább a lelkiisme
retére kell hallgatnia.

Legvilágosabban ez a Humanae vitae kezdetű enciklikával, kilenc körlevele
közül a legtöbbet emlegetettel kapcsolatban mutatkozott meg. Pontosan tíz évvel
halála előtt jelent meg ez az enciklika, és a tízéves évforduló alkalmából ismét
behatóan foglalkozott vele úgyszólván az egész katolíkus sajtó. Az enciklika,
mint tudjuk, a· családtervezés problémájára is kitért, és megjelenése után
lapunkban több ízben részletesen foglalkoztunk vele és visszhangjával, A pápa an
nak idején hosszas töprengés után annak a szakteológusokból álló bizottságnak
a javaslatával fordult szembe, amelyet saját maga hívott életre. Eltérő vélemé
nyek azonban csupán egyetlen, bár nem lényegtelen részletkérdésre vonatkoztak,
az erkölcsileg megengedettnek mondott családtervezés gyakorlatára. Bernard
Haring. a világhírű moralista, a pápa által megbízott teológiai bizottság szó
vivője azt tanácsolta a Szeritatyának és kérte is tőle, hogy az egyház küldetésé
nek megfelelöen csupán erkölcsi eligazítást adjon ebben a kérdésben, de ne
menjen bele olyan gyakorlati kérdésekbe, amelyeknek megoldása a tudományra
és az emberek lelkiismeretére tartozik. .

XXIII. János pápa valószínűleg elfogadta volna ezt a tanácsot. VI. Pál sok
kal aggályosabbnak bizonyult ebben a kérdésben. Tévedés lenne azonban azt
állítani, hogy mínden más kérdésben is ilyen töprengő és aggályos lett volna.
Éppen ellenkezőleg. Minden olyan esetben, amikor arról volt szó, hogy az egy
ház újra felismerje szerepét és küldetését az őt körülvevő mai világban, a
leghatározottabban fogott hozzá elődje és a zsinat örökségének végrehajtásához.
"Béke, leszerelés, harc az éhség, az elmaradottság és a társadalmi igazságtalanság
ellen - írja megemlékezésében Hans Jakob Stehle -, nem voltak immár csak
járnbor óhajok, hanem tevékeny elkötelezettség tárgyai: VI. Pál százezer kilo
métereket repült valamennyi kontinensen át és - védőszentjéhez hasonlóan 
prédikált minden népnek: Bombayban éppúgy, mint Bogotában, Jeruzsálemben
éppúgy, mínt az Egyesült Nemzetek Szervezetében New Yorkban. A pápai dip
lomaták ismét elkezdték nemzetközi okmányok aláírását: Moszkvában az Atom
csend egyezményt, Helsinkiben a Záróközleményt. A vallásszabadság - amely
száz évvel ezelőtt még csak mint katolíkus privilégium volt elfogádható - most
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mínt emberi jog, mint mínden hitvallás joga a pápai 'politika' célja lett."
Nem kevésbé határozott volt VI. Pál az ugyancsak a zsinat által kezdemé

nyezett ökumenikus mozgalom továbbvitelében. Kiépültek a kapcsolatok az 01'

todoxíával, a pápa személyesen látogatott el az Egyházak Világtanácsának genfi
írodájába, szivélyes viszony épült ki az anglikán egyházzal. Hans Küng a kritikus
teológus szemével úgy találja, hogy míndezek a kezdeményezések inkább csak
látványos gesztusok voltak, hiszen teológiai téren csak rendkívül lassú az ökume
nikus előrehaladás. Szakteológiai szempontból ez talán igaz is. A katolikus hívek
óriási többsége azonban nem olvassa a teológiai szaklapokat, viszont nagyon oda
figyel a pápa minden lépésére, kezdeményezésére. Küngnek talán ott nincs
igaza, amikor alábecsüli ezeknek a pápai kezdeményezéseknek és aktusoknak
óriási hatását a hívek gondolkodására és általában az egyházi közvéleményre.
Valójában óriási változás következett be VI. Pál pápa tizenöt éves egyházkormány
zata alatt a hívek túlnyomó részének tudatában.

Nem kevésbé jelentős és a szecialista rendszerű államokban élő hívek szem
pontjából pedig különlegesen fontos volt VI. Pál pápának az a kezdeményezése,
amely a "keleti politika" néven vonult be a nemzetközi katolikus sajtó nyelv
használatába. Közismertek ennek legfontosabb állomásai attól kezdve, hogy 1964.
szeptember l5-én létrejött a részleges megállapodás a Magyar Népköztársasággal.
Másfél évtizedes pontifikátusa alatt 92 államfőt, kormányfőt. vezető politikust
fogadott VI. Pál pápa, közöttük Podgornij szovjet államfőt és egy sor szocialista
állam vezetőjét is, így Tito elnököt, Lázár György magyar rníníszterelnököt és
Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárát, Edward Giereket, Ni
colae Ceausescut. Annak az általános enyhülési politikának jegyében történt mínd
ez, amelyet VI. Pál pápa soha nem szűnt meg magas méltóságának teljes erkölcsi
súlyával támogatní.

Persze, VI. Pál pápának ez a kezdeményezése sem maradhatott ellentmondás
nélkül, ez az ellentmondás azonban egészen más előjelű volt. Mi sem jellemzőbb,

hogy nem egy olyan katolikus orgánum akadt, amely a Humanae vitaevel kapcsolat
ban keletkezett vita során a leghatározottabban és a legkeményebben figyelmez
tette a vitatkozókat a pápa mindenekfölött való és kikezdhetetlen tekintélyére,
a pápa keleti politikájával kapcsolatban viszont sokkal élesebben kezdte ki ezt
a tekintélyt és vitatta ezen a téren hozott döntéseinek helyességát.

Ha azt mondottuk, hogy VI. Pál pápa súlyos örökséget vett át elődjétől, ez
talán még inkább illik utódjára. annál is inkább áll ez, mert az a több irányú
polarizálódás, ami az egyházban a zsinat idején még csak kezdeteiben és homá
lyosan jelentkezett, VI. Pál pápa pontifikátusának végére élessé vált. Kétféle
polarizálódásról is beszélhetünk itt. Az egyik teológiai téren jelentkezik, a világ
sok részében 'Új utak és a zsinat szellemében újfajta megoldásokat kereső, talán
nem szerenesés szóval "progresszívnek" nevezett teológia és a hagyományokhoz
minden részletkérdésben betű szerínt is ragaszkodó úgynevezett "konzervatív"
teológia között, A másik polarizáció viszont politikai jellegű, amelyet a meg
szokott szóhasználattal szintén a konzervatív, vagy ha úgy tetszik, a "reakciós"
és a "haladó" elnevezéssel szoktak megkülönböztetni. Az elnevezés ez utóbbi eset
ben talál). még pontatlanabb. hiszen sem a keleti politikát végső soron kezdemé
nyező VI. Pált (aki egyébként köztudottan már XII. Pius pápa idején ennek a
politikának szószólója volt), sem ennek a politikának végrehajtóit nem lehet a szó
politikai értelmében "baloldalinak" \tekinteni. Egészen másról van itt szó. Az egyház
egyetemes küldetésének felismeréséről, arról, hogy az egyháznak alapítója szándéka
szerírit mindenkor és mindenütt hirdetnie kell Krisztus evangéliumát, azt az öröm
hírt, amely mindenkihez szól, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi és politikai
keretek között él. Elsősorban lelkipásztori jellegű tehát ez a VI. Pál pápa által
kezdeményezett keleti politika és ezen csak azok akadnak fenn, akiknek 
anélkül, hogy maguk ennek tudatában lennének -, fontosabb a maguk társa
dalmi és politikai rendszere, amelybe, anélkül, hogy észrevették volna, maguk is
beleépült.ek, mint Krisztus evangéliumának ügye.

652



TEILHARD DE CHARDIN

AZ ANYAG LELKI HATALMA
Miközben így mendegéltek s menet közbeD
beszélgettek, íme tüzeli szekér tüzes lo
vakkal elválasztá őket egymástól s Dlés
felméne a forgószéllel az égbe.

(A Királyok második könyvéből, 2, rt.)

Az Ember meg a társa ott bandukolt a sivatagban, amikor rázuhant a Valami.
Messzlről egészen kicsinek látszott, ott siklott a homokon, akkora volt csak,

mint gyerek kacsója. Tovafutó szőke árny volt, mint fürjek imbolygó repülése
hajnalban a kék tenger fölött, vagy mint napnyugtában táncoló szúnyogíelhő.

Talán portölcsér, amint délben végigfut a síkságon.
Úgy tűnt, hogy a Valami nem is törődik a két vándorral. Forgott-forgott sze

szélyeserr a sivatag magányában. De aztán hirtelen fölerősödött futása, egye
nesen rájuk csapott, mint nyílvessző.

S akkor az Ember látta, hogy akis szőke felhő nem más, mint végtelenűl

nagyobb Valóság központia, amely közeledik feléje, - körvonalak, forma és hatá
rok nélkül. Ameddig csak ellátott és ahogy közeledett a Valami, förgeteges gyor
sasággal bontakozott ki s elöntötte az egész teret. Lába a hegyipatak partján nőtt

bogáncsot súrolta, de homloka fölért az égbe, mint arany köd. Mögötte meg
vöröslött a nap. Körös-körül élni kezdett a levegő, színte fogható volt remegése
a sziklák s a növények durva burka alatt, mint ahogy nyáron vibrál a táj a forró
föld mögött,

Végtelen finoman dobogó szív közeledett.
Az Ember földre vetette arcát, kezét arcára szorította és várt.
Nagy lett körülötte a csönd.
Aztán hirtelen forró szél csapott homlokára, lezárt szemhéja alá vágott s

lelke mélyéig lehatolt.
Az Ember érezte, hogy ő most már nemcsak önnönmaga. Legyőzhetetlen ká

bulat bódította el, mintha minden élet minden nedve egy csapásra az ő parányi
szívébe ömlenék s végtelenre tágítaná léte legyöngült rostjait.

De ugyanakkor emberfölötti veszélytől aggódva roskadt össze: az a zavaros
érzés kezdte szorongatní, hogy az őt Ietipró Erő kétélű s zavaros: minden Jónak
mínden Rosszal összekavart szövedéke.

Benne dúlt a förgeteg.
- S íme bent, a meghódított létező mélyén, ott morajlott már az élet Vihara,

végtelenűl szelíden - és végtelenül vadul. a lélek egyetlen titkos pontján, amit
még nem rengetett meg egészen.

"Hívtál, itt vagyok. Téged a Lélek hajtott ki az emberi karaván járta utak
ról. Szűz magánnyal mertél szembenézni. Megundorodtál a sok elvont szótól, fi
nomkodástól, a társadalmi élet üres szócséplésétől. Az egész vad Valósággal akar
tad magad összemérni.

Szükséged volt rám, hogy nagyra. nőjj. En meg vártalak, hogy megszentelj.
Nem is sejtetted: öröktől fogva vágytál utánam. S én húztalak magamhoz.
Most rajtad vagyok, életre vagy halálra. Nem hátráthatsz. Nem fordulhatsz

vissza megszekott örömökhöz s nyugodt imákhoz. Aki egyszer látott engem, sosem
felejthet el: velem együtt kárhozik el, vagy ment meg önmagával együtt.

Na, jössz?"
"Hatalmas isteni lény, mi a neved? Beszélj!"
"Falánk tűz vagyok s elsodró víz, titkot föltáró szerétet és tovatűnő igazság.

Minden vagyok: ami rád nehezedik s ami megújít; ami láncokat tép s ami egye
sít: Erő, Tapasztalás, Haladás. En vagyok az Anyag.

A mágusok félnek tőlem és átkoznak, mert bizony megesik, hogy dühömben
megfojtom azokat, akik szerelmesek belém. Mert aki hozzám ér, sosem tudhatja,
mílyen erőt enged szabadjára. Szavukkal megvetőerr beszélnek rólam, akárcsak
koldusról, boszorkányról vagy prostituáltról. De szavuk ellentmond az életnek. S
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ezek az engem elátkozó farizeusok abban a szellemben pusztulnak el, amibe zár
ták magukat. Végelgyengülésben halnak el, tanítványaik pedig ott hagyják őket.

Mert én vagyok minden kapcsolatnak lényege. S mert az emberek nem tehetik
túl magukat énrajtam.

Te már megértetted, hogy a Világnak, amelyet szeret az Isten, még az egye
.deknél is inkább megváltásra szorul a lelke. Tárd ki hát lényedet fuvallatomnak.
Fogadd el a megváltásra váró Föld Szellemét.

Íme a rejtély végső Szava, a homlokomra írt kápráztató szó, amely még le
zárt szemedet is égetni fogja ezentúl: 'Semmi sem oly értékes, mint ami te vagy
másokban, és a többiek 'tebenn@d'. Fent minden csak egy! Fent minden csak egy!

Gyere, hiszen érzed leheletemet. mely kiszakít ja gyökereidet s elsodor l.. . Is
ten Embere, állj fel, siess! Ahogy rábízod magad, sötét mélységbe ragad az örvény,
avagy kék égbe emel. üdvösséged, az enyém is, ettől az első perctől függ,"

"Oh Anyag, látod, remeg a szívem. Mivel te vagy itt, mondd hát, mit kívánsz
tőlem?"

"Fegyvert kezedbe, Izrael, s küzdj bátran ellenem!"
Varázsitalként hatott a Szél, kihívóan és ellenségesen.
Fodraiban most már elkeseredett harc szaga érződött...
Rőt vad erdők szaga, városok lázas atmoszférája, baljóslatú és részegítő illat,

mely harcban álló népekből árad.
Mindez ott kavargott hullárnaíban, a föld négy tájáról összefújt füstként.
Az Ember még ott görnyedt a Földön. De aztán egyszerre felszökkent. mintha

sarkantyú bökött volna oldalába. Hirtelen felállt, szembe a viharral.
Fajának egész lelke kezdett remegni benne: az első pirkadat emléke, amikor

fölébredt az erősebb és jobban fegyverzett állatok között; fájdalmas visszhang
ként a sok-sok erőfeszítés, amikor búzát kellett nemesíteni s megkaparintani a
tüzet; félelem és düh az ártó Erővel szemben; tudásszomj és nyakas kitartás...

Imént az első szorítás édes mámorában még ösztönösen azt kívánta, hogy
bárcsak beleveszne abba a meleg leheletbe, mely átölelte. .

De íme, a csaknem szétolvasztó boldogság hulláma a több-lét szívós akaratává
változott.

Az Ember megszagoltá az ellenséget és ősei zsákmányát.
Nekivetette lábát a földnek és harcolni kezdett.
Eleinte azért küzdött, hogy el ne sodorja az ár. Aztán a harc gyönyöréért.

hogy érezze: erős. S minél többet harcolt, annál jobban érezte, hogy egyre több erő

árad ki belőle, hogy elcsítítsa a vihart. A viharból pedig szintén új folyam áradt
és még-égőn ömlött ereibe.

Mint ahogy néha éjszaka a tenger fölfénylik az úszó ember körül s annál
csillogóbbak fodrai; minél erősebb karok vágnak belé, ugyanígy az a sötét hatalom,
rnellyel az ember küzdött, ezer fénnyel kezdett ragyogni erőfeszítésére.

Ellentétes erőik kölcsönösen serkentették egymást. Az Ember magasra fokozta
a Szél erejét, hogy igába hajtsa. A Szél pedig föltárta titkait, hogy az Embernek
adja.

- "Merülj az Anyagba, Föld fia, fürödj tüzes árjában. Mert ő életed forrá
sa és fiatalsága.

Oh, azt hitted talán, hogy mellőzheted őt, mivelhogy fölvillant benned a gon
dolat? Azt remélted. hogyannál közelebb kerülsz a Szellemhez, minél gondosab
ban félrelököd azt, ami tapintható? Azt véled; hogy istenibb leszel, ha tiszta ész
fényében élsz? - vagy legalábbis angyalíbb, ha elfutsz a testek elől?

Na lám, majdnem éhenvesztél!
Olaj kell tagj aidra, vér az ereidbe, tiszta víz a lelkednek, Valóság az értél

mednek! Jól értsd meg: éppen a természet törvénye rendeli, hogy szükséged le
gyen rájuk.

Ha élni és növekedni akarsz, soha de soha nem mondhatod az Anyagnak:
»Eleget láttalak, kifürkésztem titkaidat; eleget fölszedtem. hogy örökre tápláljam
vele eszemet«. - Ugyan, tán Bölcsek Bölcsének képzeled magad: hogy majd
emlékezni fogsz' rnindarra, ami benépesítí a Földet és úszik a tengerekben. Ilyen'
Tudás mit sem érne lelkednek. Mert minden elvont ismeret csak fonnyadt "irág.
S a Világ megértéséhez nem elég a tudás! Látni kell, megtapintani, élni a je
lenben, egészen forrón szürcsölní az életet a Valóság ölén.
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Sose mondd hát, mint egyesele »Elkopott az Anyag, holt az anyag!« - Aki
akarja, annak számára Idők végezetéig fiatal és áradó az Anyag, csillogó és
rníndíg új,

Azt se hajtogasd folyton: »Az Anyag megítéltetett, az Anyag rossz!« - Va
laki eljött s ezt mondotta : »Ha mérget isztok, az sem fog megártani«, S még
ezt is: »Elet fakad a halálból«, - Amikor pedig fölszabadításom végső szavát
mondta, így szólt: »Ez az én Testem«.

Nem, nem abból áll a tisztaság, hogyelszakadunk a Míndenségtől, hanem hogy
egyre mélyebbre hatolunk belé. A tisztaság annak az egyetlen, körülhatárolatlan
Lényegnek szeretete, aki belülről jár át és gyúr meg mínden dolgot, mélyebbre
hatva, mint az a halál-zóna, ahol emberek és számok tülekednek. A tisztaság:
Szűzi érintkezés azzal, ami 'ugyanegy mindenkíben',

Micsoda látvány, amikor a Föld minden gazdagságával fölékesítve növekszik
a Szellem!

Fürödj az Anyagban, Ember fia. Ott merülj belé, ahol leghevesebb s legmé
lyebb! Küzdj áramlásával s igyál habjából! Valamikor ő dajkálta tudatlanságodat,
ő visz majd el egészen Istenig!"

A förgeteg közepéri az Ember hátranézett s kereste útitársát.
S ekkor észrevette, hogy - különös átformáló erő hatására -i futott mö

götte és nagyobbodott a Föld.
Kicsúszott mögűle a Föld, mert itt, közvetlenül alatta, a táj gyarló részletei

kisebbedni kezdtek s szétolvadtak. Közben viszont mégis nagyobbodott a Föld,
mert ott távolban folyton-folyvást tágult a látóhatár köre.. ,

Az Ember ott találta magát egy hatalmas búra középpontjában, melynek
szája az ő feje fölött zárult.

. .. Akkor a küzdelem lázát fölváltotta szívében valami ellenállhatatlan vágy,
hogy átadja magát másnak. S közben villámfényként fedezte föl, hogy körülötte
mindenütt jelen van Az Egyedül Szükséges.

Egyszer s mindenkorra megértette, hogy az Ember - mint az atom - csak
annak révén ér valamit, ami saját magából átjut a Mindenségbe.

Napnál világosabban látta, míly üres és törékeny minden szép rendszer 
a legparányibb tény végleges teljességéhez képest, melynek valósága kézzelfogható
és egyetemes.

Könyörtelen világossággal szernlélte, mily nevetségesen nagyravágyók az em
berek: azt képzelik, hogy azzal szabályozzák a Világot, ha saját dogmáikat kény
szerítik rá, saját méreteiket és megállapodásaikat.

Színte hányingert érzett, amint látta, míly banálisak az örömeik és gyötrő

désük, mílyen gonosz önzés irányítja érdeklődésüket, émelyítőn unalmasak a szen
vedélyeík, s hogyan lankad érzelmeik heve.

Szánalmat érzett azok iránt, akiket egyetlen évszázad is elrémít, vagy .akik
nek szeretete nem ér túl egy ország határain.

Sok olyan dolog, ami valamikor megzavarta vagy fellázította: a doktorok be
széde és ítéletei, kijelentéseik és szabadkozásuk, a Míndenséget megállítani akaró
tilalmuk...

. .. Mindez nevetségesen hatott s nem létezett többé számára - összehason
Iítva azzal a fenséges, Energiától patakzó Valósággal, ami föltárta neki egyetemes
jelenlétét, meg nem változó igazságát, kér,lelhetetlen kibontakozását, sosem fakuló
derűjét, biztos és anyásan védő karját.

Tehát végre a társadalmon kívül talált támaszpontot. és menedéket!
Nehéz köpeny csúszott le válláról s háta mögé hullott: annak súlya, ami

csak hamis, szűkkeblű, zsarnoki, mesterséges, emberi az Emberiségben.
Lelkét diadalmámor kapta szárnyára.
S érezte, hogy ezentúl a Világon már semmi sem szakíthatja el szívét attól

a felsőrendű Valóságtól, ami neki megnyilatkozott; sem az Emberek tolakodása
és egyénieskedése (mert ezt megvetette bennük); sem Egnek vagy Földnek ma
gassága, szélessége, mélysége vagy bármi hatalma (mert éppen neki adta át
magát míndörökre).

Mélységes megújhodás zajlott le benne, s ezért most már csak új síkon lehe
tett Ember.
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S ha most vissza is kerülne a közös Földre s bár vele volna hű útitársa, 
aki még most is ott görnyed a sivatag homokján, - ő ezentúl már mindig
idegen lesz.

Igen, tudta ezt. Ezentúl föltétlenül érthetetlen lesz szava még az Istenben
szeretett testvérei számára is, akik jobbak, mint ő. Mert róla 'Úgy döntött az Úr,
hogy a Tűz útjára lépjen. Még azok is, akik legjobban szívéhez nőttek, teher
nek tekintik majd szeretetét, mert érezni fogják, hogy ellenállhatatlanul mást
keres mögöttük,

Mivel az Anyag ledobta magáról tülekedésének és sokaságának f'átylát s föl
fedte előtte dicsőséges egységét, ezért most már sötét űr választja el őt a töb
biektől. S mert az Anyag végleg elszakította szívét mlndattól, ami helyhez kö
tött, egyéni és töredékes, ezért csakis teljes szilárdsága lesz ezentúl apja, anyja,
családja, faja, egyetlenegy égő szenvedélye.

S ez ellen a világon senki sem tehet semmit.
Végleg elfordította tekintetét attól, ami futva tűnni kezdett mögötte, Túláradó

bizalommal adta át magát annak a szélnek, mely magával sodorja a Mindenséget.
S íme az örvény mélyén fény kezdett növekedni, szelíden feléje fordult, akár

csak egy tekintet... Meleg áradt szét, s ez már nem egy fókusz kemény sugár
zása volt, hanem valamiféle test gazdag kiáradása... A vak és vad márhetetlen
ség kifejezövé és személyessé vált. Alaktalan rétegei egymásra borultak s le
írhatatlan arc vonásait villantották elő.

Egy Létező rajzolódott ki mindenütt: vonzón. mint a lélek; megtapinthatóan,
mínt valami test; óriási, mint az ég... egy Létező, a dolgokba szürémkezve, és
mégis más mint ők; a dolgok anyaga fölött áll, pedig velük ruházkodik s ben
nükölt alakot.

Hajnalodott a Világ szívén.
Isten ragyogott az Anyag csúcsán s az Anyag hullámai Isten elé sodorták a

Szellemet.
Az Ember térdre esett a tűz-szekérben, mely elragadta őt.

S így szólt:

HUWNUSZ AZ ANYAGHOZ

"Légy áldott, kesernyés Anyag, meddő rög, kemény szikla. Te csak erőszak

nak engedsz, s dolgozni kényszerítesz, ha enni akarunk.
Aldott légy, veszélyes Anyag, víharos tenger, legyőzhetetlen szenvedély. Föl

falsz, ha le nem láncolunk.
Aldott légy, erős Anyag, ellenállhatatlan Fejlődés, mindíg születő Valóság.

Minden percben szétveted kereteinket, s ezért arra kötelezel. hogy folyton mesz
szebbre kutassuk az Igazságot.

Áldott légy, egyetemes Anyag, határtalan Tartam, parttalan Éter; csillagoknak,
atomoknak és nemzedékeknek Hármas mélysége, Túlcsordulva áradsz, szétoldod
szűk mércéínket, s ezáltal feltárod. hogy mily nagy az Isten.

Áldott légy, áthatolhatatlan Anyag, mindenütt ott feszülsz lelkünk és a Lé
nyeknek Világa közt, s ezért epedve vágyjuk, hogy szétszakíthassuk a jelenségek
varratlan köntösét.

Légy áldott, halhatatlan Anyag. Egyszer majd szétporladsz bennünk s erőnek:

erejével dobsz a létezők kellős közepébe.
Anyag, tenélküled, támadó erőíd híján, kíszakító karjaid nélkül - tunyán él

nénk, gyerekesen; egy helyben topognánk; önmagunkat sem ismernénk, és Istent
sem. Te lerontasz és beköltözöl. ellenállsz és hajolva engedsz, fölborítasz és épí
tesz, leláncolaz és fölszabadítasz. Lelkünk nektárja, Isten Keze, Jézus Teste, Anyag,
áldalak.

- Áldalak, Anyag, és köszöntlek, hiszen nem olyan vagy, mirit ahogy 
csonkán, eltorzított arccal - lefestenek a tudomány főpapjai s erénycsőszök ; azt
mondják, hogy brutális erők s alacsony ösztönök halmaza vagy. Számomra olyan
vagy, ahogy ma látlak: teljes és igaz.

Köszöntelek, létnek s Atalakulásnak kimeríthetetlen képessége. Benned csírá
zik és növekszik a dolgok kiválasztott Színe-Java.

Üdvözöllek egyetemesen közelhozó és egyesítő hatalom. Te kö.töd össze
a monádhadakat, s veled mindnyájan a Szellem útján összpontosulnak
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Köszöntelek, forrás! Lelkünket hordod nyugodt méhedben (1). Tiszta krístály
vagy. belőled épül az új Jeruzsálem. .

üdv néked, isteni Erőtér, Teremtő Hatalomtól terhes. Óceán vagy, melyet a
Szellem korbácsol. Anyag vagy, a megtestesült Ige gyúr és kelt életre téged,

- Az Emberek gyakran azt képzelik. hogy ellenállhatatlan hívásodnak enge
delmeskednek, ha irántad való szeretetből önző örömöcskék külső szakadékába
vetik magukat. .

Visszfény csalja meg őket, vagy visszhang.
Ma már látom ezt.
Anyag. ha téged akarunk elérni, akkor először részt kell vennünk abban az

egyetemes kapcsolatban, ami itt a Földön rnínden mozgó valósággal összeköt. Las
san-lassan meg kell éreznünk, hogy szétfolyik kezünk közt mínden egyedi dolog,
ha ragaszkodunk hozzá. S végül minden szilárd állandóság és minden egyesülés
egyedüli lényegének hatalma alá kell kerülnünk.

Ha birtokolni akarunk, fájdalmak közt kell hófehérre rnosn unk, miután bol
dogan öleltünk át.

Anyag, te uralkodsz a kék magasokban. ahol mellőzni akarnának téged 11
Szentek. Oly áttetsző s mozgó Test vagy, hogy már alig tudunk megkülönböztetni
valami szellemtől. '

'Anyag, ragadj magasba munkámmal, elszakítottságommal és halálornmal. Vígy
el oda, ahol végre szűzen ölelhetern a Mindenséget!" (2)

Lent elcsendesült a sivatag s valaki sírt: "Atyám, Atyám! Micsoda bolond szél
vitte el őt!"

A földön pedig ott hevert egy köpeny.

(Jersey, 1919. augusztus 8.)

(REZEK ROMÁN fordítása)

(l) Az evolúciós formájú Teremtésben azért volt szükség az Anyagra, hogy a földÖJl
megjelenhessék a szellem. Teilhard később ezt így határozta meg: "Az Anyag a szeütem
méhe" . Méhe, tehát hordozója, de nem teremtőelve. (A francia kiadó [egyzete.)

(2) Ezt ne értsük féire! Teilhard nem hozzávetőlegesen, hanem teljesen ismerte és'
élte a hagyományos misztikát, tehát oktalanság nélkül vállalkozhatott erre az Anyaggal
folytatott harca. Elő is volt készülve a legszigorúbb aszkézissel; már gyermekkorában is,
majd ifjúkorában, amikor míridíg rendíthetetlenül hú volt a keresztény eszményhez: ké
sőbb pedig azzal az aszkézissel, amely élénken és szüntelenül megfelelt egy olyan hivatás
követelményeinek, amely a tökéletesség magasba törő útjain állandóan előrevitte, egészen
abba a magányba, amiről ezt írja: " ... ő ezentúl már mindig idegen lesz... , sZalVa föl
tétlenül érthetetlen marad még az Istenben szeretett testvérei számára is, mert róla úgy
döntött az Úr, hogy a Tűz útjára lépjen..." "Ennek a lendületnek és Istenbe-kapaszko
dúsnak gyökerén - mondja Teilhard önmagáról - azt találhatom, hogy lelki életemben
egyre fontosabb lett az Isten Akaratának megérzése." (Az Anyag Szíve címú visszate
l<intésében.)

Hosszan és hősies odaadással kellett átjutnia ezen a misztikus :Éjszakán. Ezt a Hit,
Remény és Szeretet teológiai erények rendkívüli fejlődésének kellett fenntartania, hogy
'áttetszővé' váljék az Anyag és hogy ez a fejlődés - a Megtestesülésből s az Eucharisz
tiából fakadó végső megszeritelödéssel együtt - az Anyagban fölfedje Krisztus ragyogó
je!enlétét.

Tehát hogy teljesen megértsük a Himnusz az Anyaghoz című részt, ahhoz az szük
séges, hogy az aszkétikában 'via purgativá'<nak (a tisztulás útjának) nevezett fejlődés vég
pontjára állítsuk: .arra a csúcsra, ahová a mennyei Jeruzsálem fénye árad.

Ezekből pedig az következik, hogy a kérdésben nem jártas keresztény súlyosan téved
.ne, ha azt képzetné, hogy követnett Teilhard-t anélkül, hogy hozzá hasonlóan előbb ne
vállalkozriék a hagyományos utak végigjárására. (A francia kiadó [egyzete.)
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KISS LÁSZLÓ

A KIsÉRTÉS PSZICHOLÓGIÁJA
"A' kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál. amit az Úristen teremtett.

Ezt mondta az asszonynak: ,Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert
valamennyí fájáról?' Az asszony így válaszolt a kígyónak: ,A kert fáinak gyümöl
cséből ehetünk. Isten csak a kert közepéri áIló fa gyümölcséről mondta: Ne egye
tek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.' Erre a kígyó így beszélt az asz
szonyhoz: .Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely
napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik
ismernek jót és rosszat'" (Ter 3,1-5).

Ez az elbeszélés finom lélektani ábrázolásával a bűnre csábítás leírásának iga
zi remekműve. Eugen Drewermann nyomán (Angst und Schul d in der jahwistíschen
Sündenfallerzahlung, Gen 3,1-5/ Concilium, 1976/3. 169-74) próbáljuk feltári és
kifejteni a sorok mögött rejlő érzéseket, gondolatokat, hangulatokat és indító
okokat, hogy világossá váljék előttünk, miben látja a [ahvísta szerző az ember első

bűne rejtélyének nyitját. Éva és a kígyó között lefolyt beszélgetés elemzéséből

nyilvánvaló lesz előttünk a kígyó ravasz taktikája, amellyel lépésről lépésre cél
tudatos biztonsággal csalja kelepcébe a jószándékú, ám kezdettől fogva gyengén
és kellő távlat hiányában védekező asszonyt.

A KIGYÚ "RAVASZSAGA". "A kígyó ravaszabb volt a föld minden állata
nál, amit az Úristen teremtett." - A kígyó ravaszságára eljárásmódjából követ
keztetünk. Itt nincs szó arról, hogy a kígyó "a bőrét is lecseréli", vagy "megvál
toztatja", mínt a Gilgames-eposzban. A jahvista szerző felhasználja a kigyó me
seszerű képét, de nem ezzel magyarázza a rossz eredetét.Lehetséges, hogy a
kígyó a kánaáni termékenység-kultuszban a természet erőit személyesíti meg. Am
a jahvísta elbeszélésében ő is csak olyan állat, "akit" az Úristen teremtett. Ilyen
értelemben tehát nem Istentől független, önálló hatalom, és nem értelmezhető

egyenrangú ellenfélnek Istennel szemben. Ez a lény is - a kígyó -, "aki" olyan
sok rosszat hoz az emberre, Isten teremtménye és mindaz, ami történik, bármily
félelmetes vagy veszélyes is legyen az emberre, végső soron Isten kezében van.
Szó sincs tehát olyan dualízmusról, amely a rossz eredetét Istennel egyenlő ha
talmú lénnyel magyarázná.

A kígyó "ravaszsága" megnyilvánul míndjárt az asszonyhoz intézett első kér
désében: "Ezt mondta az asszonynak: ,Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek
a kert valamennyi fájáról?'" - Ezzel a kérdéssel "injekciózza bele" az asszonyba
ravaszsága fertőző mérgét, Érdeklődik egy isteni parancs felől, mintha csupán
tájékozódni óhajtana. Látszólag teljesen ártatlanul és ártalmatlanul, de már maga
a kérdés megfogalmazása teljesen meghamisít ja és kiforgatja azt, amit Isten pa
rancsolt. Isten ugyanis kifejezetten em mondta: "A kert minden fájáról ehetsz.
De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz"
(Ter 2,16b. 17). Erre a parancsra hivatkozik a kígyó, de úgy kiforgatja azt, az en
gedély és a tilalom közöttí határokat úgy elmossa, hogy homályossá és értelmet
lenné válik az isteni parancs. Elhomályosítja ezzel Isten képét is olyannyira, hogy
az ember már nem tudja, Isten a maga parancsával, illetve tilalmával lehetősé

geket nyitott-e meg az ember előtt, vagy inkább meglevő lehetőségektől fosz
totta meg az embert? - "Csak egy fáról nem szabad ennetek!" - mondta Isten.
Am ebből a tilalomból a kígyó "átköltésében" ez lesz: "A kert nem minden fá
járól ehettek!" Homályba borul így az az isteni engedmény, amely lehetövé tette
a kert gyümölcseinek élvezését - egy fa kivételével. - A kígyó kérdése ezt a
gondolatot sugallja: talán az Isten olyan szőrnyű zsarnok, hogy megteremt egy
csodaszép kertet, elhelyezi benne az embert, azután megtiltja. hogy élvezze a
kertben termő gyümölcsöket, és ezzel a tilalomrnal tantaluszi kínokat okoz a
gyümölcsöt kívánó embernek. Túlzásával azt akarja elérni a kígyó, hogy elide
gerredjék az ember Istentől, hogy Istent mimtegy kényúrnak. kegyetlen zsarnok
nak tartsa. Bizalmatlanságot és gyanakvást hint el Iránta az asszony szívébe,
hogy kérdésessé tegye ezáltal Isten tilalmát. A kígyó csak játszik egy képzelt
lehetőséggel. ám ezt az elképzelést Isten szava mellé állítja, és így a kígyó állí
tása következtében sötét árnyék borul Isten .tilalmára is. Ha ugyanis Isten a
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kert minden fájára kiterjesztette volna az evés tilalmát, akkor 0 nemcsak "ke
ménykezű", hanem "zsarnok és kegyetlen" Isten is lenne, értelmetlen tilalmával
embert kínzó Isten. Isten tilalmának ilyen megkérdőjelezettsége szörnyű rombo
lást visz végbe az asszony lelkében. Közvetlen hatására ugyan az asszony elein
te Isten pártjára áll, és védelmébe veszi öt. Azt teszi, amit minden teodicea, sőt
teológia is tesz: visszatér arra, amit valóban mondott Isten. Igazolni akarja Isten
tiltó szavát. Vajon képes lesz-e erre? Egyáltalán nem. A kígyó kérdésével az
asszonyban elhintett bizalmatlanság és kételkedés folytán már egyáltalán nem
magától értetődő és természetes Isten tilalma. Sőt maga Isten sem az az élet
adó és jóságos, teremtő Úr, aki rendelkezésükre bocsátotta az egész paradicsom
kertet, minden fájával együtt, egy kivételével; Isten képét beárnyékolja már a
gyanakvás és a bizalmatlanság.

AZ ASZONY VALASZA. "Az asszony így válaszolt a kígyónak: A kert fái
nak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert középén álló fa gyümölcséról
mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok." - Maga az a
tény is, hogy az asszony az isteni parancsot még egyszer megismétli, annak' a
jele, hogy mindenképpen szeretné Isten parancsát megtartaní. Semmi esetre sem
akarja elfogadni a kígyó rágalmazását. Megkísérli ezzel "Is,ten Igazolását", vé
dekezik az Isten elleni támadással szemben. Tévesek tehát azok az értelmezések,
amelyek az első ember első bűnében a2J ember "öntudatra ébredését" látják, vagy pe
dig a "Jahvétól elforduló evilági vallásosságba menekülését", A legtudatosabb teoló
giai védekezés sem tehet ennél többet, mint amit az asszony tesz. A tudatosság nyil
vánvalóan megelőzi a bűnt. A kígyó kérdése bizalmatlanságot, gyanakvást ébresztett
az asszonyban, válasza tehát nem csupán "ártatlan gyermeki buzgóság megnyilat
kozása", hanem nagyon is tudatos védekezés a kígyó rágalmazásával szemben.

Az asszony válaszában a kígyó túlzásával szemben maga is egy túlzást állít.
Szerinte Isten azt is mondta arról az egy fáról: "Ne is érintsétek!" Ezzel a túl
zással mintegy maga ad saját magának egy külön 'törvényt. Ebben áll az asszony
poziciójának gyengesége. Mert egy kérdésessé tett parancs nem parancs többé
annak eredeti értelmében. Aki védelmébe vesz egy ilyen parancsot, az már
útban van arra, hogy megszegje. áthágja azt. Mi veszi rá az asszonyt, hogy Isten
tiltó parancsát a maga számára ennyire "kiélezze?" - "ne is érintsétek?" L$lek
taní megfígyelés, hogy ha az ember egy parancsot meg akar szegni, akkor az
adott parancsot a saját "kitalálásaival" még jobban "kiélezi". Ez a rejtett vá
gyakkal szembeni védekezési mechanizmus következménye. A parancs vagy ti
lalom eltúlzásával, nehézségeinek túlhangsúlyozásával. "kiélezésével" emberfelettien
nehéznek, sőt lehetetlennek tűnik annak megtartása ; így lelkiismeretben mintegy
"felmentést adunk magunknak" a lehetetlennek tűnő parancs, illetve tilalom
alól. "Ad írnpossíbílía nemo tenetur" : lehetetlen dologra senki sincs kötelezve!
- vallja a morális elve is.

A kígyó ravaszul megfogalmazott kérdésével az isteni tilalom került az ér
deklődés középpontjába, és így döbbent rá az asszony egy eddig szunnyadó le
hetőségre: a tilalom elleni cselekvés lehetőségére. A tilalom megszegesének lehe
tőségével viszont valóssá válik a hozzá fűzött büntetés: a halál lehetősége is. Ez. a
lehetőség pedig szorongást ébreszt az asszonyban. így érthető az a feszültség,
amely az asszony lelkében támad. Minthogy megmozdul benne az a vágy is, hogy
a tilalom ellen cselekedjék, ezért toldja meg Isten eredeti tiltó parancsát még
egy külön tilalommal is: "ne érintsétek!" Isten tilalmának megszegése eddig csak
elméletileg látszott lehetségesnek, de most már ez a lehetőség gyakorlativá és
valóssá válik. Ugyanakkor fellép a halálbüntetés fenyegetése miatti szorongás is
az asszonyban (vö. 2,17b). A "biztosítási intézkedés" - (érintés tilalma) - az
asszonynak ezt a szorongását akarja feloldani, ezzel akarja magát megnyugtatni.
Tenni akar valamit az ellen, amire titokban vágyódik, de amit nem szabad meg
tennie. A gyümölcs élvezetét aligha ~hetne megtiltani - gondolja -, ha szabad
lenne magát a gyümölcsfát megérinteni. Mintha a saját kezét akarná lekötözni, ne
hogy hozzá nyúljon a tiltott gyümölcshöz.

Az asszony "pozíciójának gyengesége" abban nyilvánul meg, hogy - bár sze
retne Isten pártjára állni - ezt csak úgy tudja megtenni, hogy félelmetesen
szerong. Habár megtesz minden tőle telhetőt, sőt: meg is toldja még egy tíla
lommal az isteni tilalmat, ám éppen ezzel már el is indult a parancs megszegése
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felé. A kígyó már első kérdésével megszőtte azt a hálót, amelybe beleesik a ha
bozó ember, és ez a háló bárhogyan ficánkol is benne - egyre szerosabbra fűződik

körülötte és a kígyó zsákmányává teszi őt.

Az asszony tehát kísérletet tett arra, hogy megvédelmezze Istent a kígyó
rágalmazásával szemben. Megismételte, sőt megtoldotta tilalmát, megtette. ami
tőle telt. Küzdött a kételkedés ellen, de a szorongás elől nem térhetett ki. Ambár
még ez a szorongás is Isten iránti hűségéről tanúskodik. Még érinteni sem akarja
azt, ami tilos. Másrészt viszont a szorongás felébredő vágyának is a jele: szo
rong és fél, hogy már maga a puszta fizikai közeledés a fához ellenállhatatlan
erővel sodorná őt a bűnbe. Kettős szorongásí irányának metszésí pontjában ott
áll az Isten. Am az Ö képe most annyira elhomályosult, összezsugorodott, hogy
egyáltalán nem úgy jelenik meg, mint Teremtő, mínt Életadó, mínt Segítség a
szorongás leküzdésében, hanem mínt aki oka és forrása ennek a szerongásnak.
Az az Isten, aki az élet forrása és biztosítója volt eddig, most úgy jelenik meg
az asszony előtt, mint fenyegető, halálbüntetést kirovó Isten. A kígyó a továbbiak'
folyamán majd ebbe a gondolatba kapaszkodik bele: Isten nem segítség többé az
asszony számára és hogy egy olyan Istennek fogta pártját, aki' őt halálbüntetéssel
fenyegeti. Igy válik Isten képe szörnyűvé. elviselhetetlenné, és ez a torz isten
kép teszi lehetövé, hogy a kígyó tovább folytassa a maga jól megtervezett ma
nőverezését;

A KÍGYÚ ÚJABB "SAKKHÚzASA". "Erre a kígyó így beszélt az asszony
hoz: .Semmí esetre, nem fogtok meghalni'." - Az Isten jó szándékában való ké
telkedést még visszautasította Éva, de a tilalom kiszélesítése a keserűség érzé
sét kelti benne, és ez megnehezíti hivő engedelmességét. Tabuvá nyilvánította a
"tiltott fát", és már az érintés lehetősége is szorongással töltötte el. A kígyó
támadása most arra irányul, hogy feloldja és megszüntesse az asszonynak a ha
lálbüntetés miatti szorongását. Mintha csak tudná, hogy csupán ez a, szorongás
akadályozza az asszonyt az isteni tilalom áthágásában. Ravasz taktikázásával si
kerűlt elérnie, hogy Isten az asszony értékelésében most már halált hozó erő

szakos lénynek tűnik, akinek részéről életveszély és kárhozat fenyegeti. A kígyó
most azt akarja bebizonyítani, hogy az asszony halál-szorongása felesleges, meg
alapozatlan. Pontosan az ellenkezőjét mondja annak, amit Isten mondott, Igy fogal
maz: "Semmi esetre sem fogtok meghalni!" - Az asszonya fa érintésének tilalmát
Istennek tulajdonította. Lelkében Isten képe már annyira eltorzult, hogy nem árad
belőle vigasz és erő, amely szorongását feloldaná. A kígyó most átveszi Isten
szerepét, szavait az asszony ösztönös élni akarásához intézi. Úgy jár el, mintha
ő adta volna az embernek az életet, ellentétben a "kegyetlenül ölni szándékozó
Istennel". Úgy tesz, míntha ő lenne Isten, az élet forrása. Lehetséges, hogy" a
kígyó valamikor a termékenysegí kultusznak, az emberi életreménységnek a tár
gya volt; ebbena szövegben az a lényeges, hogy itt - miután eltorzította Isten
képét - Isten helyébe lép. Ki lopja az ember szívéből az Istenbe vetett reményt,
magát mutatja reményt és üdvösséget hozának. Belecsalogatja az embert egy
olyan zsákutcába, amelynek a végén ő áll és úgy lép fel, mírrt aki tudója és
megnyitója az egyetlen lehetséges kiútnak.

"Semmi esetre sem fogtok meghalni!" - Ezen szavak nyomán az asszony a
kígyót mintegy "megváltónak" éli meg. Míndez azért lehetséges, mert istenfogalma
eltorzult, Isten-kapcsolata kritikussá vált, Istenbe vetett bizalma megrendült. és
így hihetőnek tűnik az, amit a kígyó mond, ti. hogy ő (a kígyó) adja az életet,
Isten ellenben olyan valaki, akivel szemben nem kell szorongani l "Nem kell meg
halnotok!" 'Ez a mondat akkor igaz, ha az ember megtartja Isten parancsát; a
kígyó ellenben a maga részéről feltétel nélkülivé fogalmazza át ezt amondatot.
Igy. próbálja feloldani az asszony lelkében az Istennel szembeni szorongást. Ra
vaszsága most abban nyilvánul meg, hogy egyáltalán nem szól semmit a tilalom
Tól, feloldja az asszony halál miatti szorongását és megnyugtatja őt.

Ebben a szorongásban ugyanis egybe mosódott Isten képe az általa hozott
"halál-fenyegetéssel", amelyet a tilalom megszegőire rótt ki. A halálbüntetés miattí
szorongás érzése egyesülve az asszony elemi erővel feltörő élni akarásával elsza
kítja őt az élet igazi Forrásától: Istentől. A kígyó most az asszony ösztönös élet
vágyát lovagolja meg. És ismét csak hazudik. Valójában akkor nem kellene meg
halnia az embemek, ha megtartaná Isten parancsát. Am ezen feltétel helyébe
a kígyó most az ellenkező állítást esempószí be. Beszéde így tudatos. keveréke az
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igazságnak és hamisságnak, méghozzá olyan mesteri módon, hogy elfogadhatjuk a
bibliai szerző előre bocsátott állítását: "a kígyó a legravaszabb Isten mínden te-
remtménye közt". .

A kígyót látszólag most is az ember iránti "barátságos érzés" vezeti. Szavai
még most sem tűnnek kísértésnek, hanem inkább segítségnek. Artalmatlannak
látszó érdeklődésével végül is olyan helyzetet teremt, amelyben ő' jelenik meg
életadónak, segítőnek, Isten pedig halált hozó, fenyegető lénynek. Az is nyilván
való, hogy az Istennel való szembehelyezkedés most már semmiféle ellenállást
nem válthat ki az asszonyban, hanem inkább befejezéshez] segíti azt a konflík
tust, amelybe a kígyó fondorlatos mesterkedése következtében jutott. Ez teszi a
kígyó kísértését olyan mesterí remekműve, nehezen áttekinthetővé, lélektani ki
hatásaiban annyira kényszerítő erejűvé. Míndezek után a kígyó "megmagyarázza",
mí volt Isten szándéka a maga tilalmával, és ezzel véglegessé teszi a szakítást
Isten és az asszony között.

DÖNTÖ TAMADAs. "Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, sze
metek : felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismernek jót és rosszat."
A kígyó - míután megszüntette az asszony halálszorongását - most már álta
lános és végső támadásra indul. Ezt a támadást alaposan előkészítette. Miután
feloldotta az asszony lelkében a "halállal fenyegető Isten" miatti szorongást,
most hamis rágalmazással olyannak festi le őt, mint aki irigy és tehetetlen. Is-'
ten - szerinte - csak azért adta ki azt a parancsot, hogy önmagát védelmezze.
Aggód~k, reszket trónjáért. Féltékenven vigyáz arra, hogy az ember megmarad
jon alattvalójának. A kígyó érvelése teljesen meggyőző, persze csak annak fel
tételezésében, ha az asszony Istent már egyáltalán nem tekinti élete forrásának
és segítőjének, hanem fenyegető ellenségnek. Isten tehát - a kígyó szerínt 
nem azért adta ki szigorú parancsát, mintha az emberekre lenne gondja, hogy óvja
őket szerencsétlenségtől,haláltól, hanem azért, mert csak saját magával törő

<lik. A megígért büntetés szigorúsága saját gyengeséget akarja leplezní. Azért
fenyegetőzik halálbüntetéssel, mert neki magának is halálszorongásaí vannak, és
az őt magát fenyegető halálos veszélyt igyekszik áthárítani az emberre.

Ebből Iogikusan következik, hogy Isten az ember részéről nagyon is sebezhető.
Indítóokai: rosszakarat, irigység, szorongás saját helyzete míatt, Nem az emberek
érdekében, hanem saját érdekében mondta ki azt a tilalmat. Hatalma tehát nem
hatalom, hanem tehetetlenség. Irigység, féltékenység, önvédelem rejlik az em
berek iránt mutatott óvó védelem helyén. Az istenkép teljes eltorzítása ez. Hi
szen egy olyan Isten, aki irigy az emberekre, és saját életben maradása érdeké
ben kell is, hogy irigy legyen, az nem is érdemel mást, mint hogyelnyomónak
lássuk és tartsuk, akire joga van az embernek is irigykednie, és ha gyengesége
még nyilvánvaUóvá is lesz, akkor meg is érdemli, hogy fellázadjon ellene az
ember és letaszitsa őt trónjáról.

Az elnyomó és mindent megtiltó Istennek a képe, amellyel a kígyó kezdetben
csak [átszadozní látszott, most egyre élesebb vonásokban rajzolódik ki. Megdob
bentően következetesek azok a lépések, amelyek idáig vezettek. Eleinte
még küzdött az asszony, hogy ennek az Istenneik pártját fogja és mellette kiáll
jon, de kételkedés és szorongás gyötörte. Azután a kígyó megszüntette a halál
miatti szorongását és a maga pártjára állította. A kígyó így Isten szeropébe
csempészte be magát: most már ő tűnik az asszony barátjának és Isten tűnik el
lenségének. ., Most már arra biztatja az asszonyt, hogy. ezzel a "féltékeny" Isten
nel szemben lázadjon fel, érezze magát Istenhez hasonlónak.

Az asszonynak - a kígyó szerint - nem kell egyetlen önmaga fölött álló
lénytől sem félnie. Isten míatt sem kell szoronganía, hanem inkább Istennek kell
őmiatta szerongania. Így rnegszűnt mínden olyan akadály, amely az asszonyt
visszatarthatta volna a Kárhozatos lépéstől. Az az ígéret: "Olyanok lesztek, mint
{lZ Isten!" annak a meggyőződésnek a hátteréből villan elő, hogy hiszen volta
képpen márís "olyanok, mint az Isten." Istennel teljesen egyenrangúnak érzi
így magát az ember, elég nagynak ahhoz, hogy kihívja maga ellen Isten irigy
ségét, Isten és az ember szembenállása, amely eddig csak az asszony aggódó' szo
rongásaban tükröződött, most valódi szembeszállássá lesz; az ember' most úgy
érzi: valóban ellensége az Isten!

Arthur SChopenhauer leírja egy francia tudósítás nyomán, hogyan fog meg
egy kígyó egy kis mókust az erdőben. A mókus nagy igyekezettel sürgölődik;
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hordja fiainak az élelmet a fészekbe... Egyszer csak egy összetekeredett kígyó
fejét felemelve tekintetét mereven rászegezi. Ettől kezdve a mókus mozgása za
varodottá válik, ide-oda futkos, majd egyre lejjebb ereszkedik, és végül a kígyó
torkába veti bele magát.

Nem bizonyos, hogy a jahvísta szerző ismerte a kígyó zsákmányszerzésének
ezt a módját, A kísértési történet kezdetén a kígyót "ravasznak" nevezi, minden
élőlénynél ravaszabbnak. és ez a ravaszság az, amely végül is bűnbe és romlás
ba dönti az asszonyt, aki pedig nem sokkal előbb még érinteni sem akarta a
tiltott fát, aki megpróbált - szorongással telten is - védekezni, mégis a kígyó
furfangos mesterkedése következtében végül is nem lát más kiutat, rnínt hogy
egyenesen a "kígyó torkába zuhanjon". Ha az ember vétkezik - véli a jahvista
szerző -, a szorongás az, ami bűnbe viszi. A szorongás abban az emberi ter
mészetben ébred fel, amelyet maga Isten teremtett, amely hozzá tartozik teremt
ményi mívoltához. Az ember csak Istenben nyugodhatna meg, szerongása csak
Benne oldódhatna fel. Am ha Istenbe vetett bizalma - a meghamisított istenkép
következtében - görcsös szorongássá fajul, bárhogy erőlködik is az ember, már
nincs kiút - és a ravaszul megszőtt hálóban vergődő ember Isten ellensége és
a kígyó zsákmánya lesz.

VAN KIÚTl A kísértés tehát felnagyítja Isten tilalmát, meghamisítja Isten
képét bennünk, szorongást kelt a büntetéssel fenyegető Istennel szemben. Másrészt
eltakarja előlünk a kísértő túlzásait, hazugságait. hamis ábrándokat, illúziókat
kelt bennünk. Az eltúlzott tilalom lehetetlennek tünteti fel az isteni parancs
megtartását. és felmentést ad "alóla. A bűn tűnik jónak, a parancs megtartása rossz
nak, vagy lehetetlennek. A kísértő tűnik életadónak, Isten: halálbüntetéssel fe
nyegetőnek.

Az ember győzelmének esélyére már a Teremtés könyve utal: "Ellenkezést
vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé, Ö szét
tiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba" (3,15). "Azért jelent meg az Isten
fia, hogy a sátán művét romba döntse" (lJn 3,8). A kísértések legyőzésére

Jézus adott példát (Mt 4,1-11 par). Határozott és azonnali visszautasítás, hűsé

ges kitartás Isten és a lelki értékek mellett, az alázat és a szolgálat vállalása a
"könnyebb út" helyett: mindezt Istenhez tapadó hűséges szeretetben: ez képesít
arra, hogy a kígyó ravasz csapdáít elkerüljük. valódi szándékát észrevegyük és
Isten mellett kitartsunk még a halálszorongásban is. "Ki szakíthat el minket
Krisztus szerétetétől? Nyomor vagy szükség? üldöztetés vagy éhínség, ruhátlan
ság, életveszély vagy kard? . o. De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki
szeret minket. Biztos vagyok ugyanis, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem ma
gasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény nem szakíthat el bennünket Isten
szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van" (Róm 8,35-39).

Irodalom: H. Gunkel: Genesis, (Vandenhoek, und Ruprecht, Göttingen, 1969). - E. Haag:
Der Mensch am Anrang, (Paulinus, Trter, 1970). - P. Morant: Die Antange der Menschheit
(Riiber. Luzern2 1962). - Go v. Rad: Das 1. Buch Moses (Vandenhoek und Ruprecht, Göt
tingen, 1961). - W. Trtlling: Denn Staub bist du (Herder, Freiburg, 1965)0 - Co Wester
mann: Genesis, Biblischer Kommentar (Neukirchener Verlag, 1969-74). - W. Zimmerli:
lMase l-ll. Die Urgeschichte, (Zürich, Stuttgart, 1967)
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S. GYURKOVICS MÁRIA

BŰNÖSSÉG ÉS MEGVÁLTOTTSÁG-
-BELSŐ rrAPASZTALATAINK TÜKRÉBEN

I.

Messzire kell visszamenni múltunkba, ha a bűnnel való első találkozásunk
nyomait kutatjuk.

Az ártatlan, gyermeki lény, aki voltam, szorongó rémülettel áll egy rianás
előtt, ami idiJ.li világába betör: nem értem, míről van szó, s élményem ezért is fé
lelmetes. Am ez az ocsmányság, ami oly idegen, furcsa módon mégis közelí : meg
érzem, sejtem, hogy míndennek köze lehet hozzám. Nemcsak úgy, mint a tőlern

idegen világ sajátosságának, ami életem során majd meggyötörhet és szorongatní
fog, hanem, mínt aminek útja lehet, útja van az én természetemhez is: belém
szivároghat, megtöltheti lényem ismeretlen szakadékait, s fölbugyborékolhat onnan,
mint sötét, piszkos folyadék.

Az ifjúság küszöbén, nagy öntelfedezéseink s barátkozásaink korában, új ba
rátom egyszer azt kérdezte .tölem : "Te hiszel a bűnben?" Akkor zavarba jöttem,
s nem tudtam felelni. Addigra már lesüllyedt, eltemetődött bennem a gyerekkori
megrendülés, racionalfzálódtak az élmények, s az eszméletemben kirajzolódó vi
lágnak felfogható, megérthető, megmagyarázható arca volt. A magam belső világa
meg épp hogy bűvöletben tartott; gazdagságával, burjánzásával. lehetőségeivel káp
ráztatott. Nem tudtam a bűnről.

A bűn felfedezése s bűnösségünk felfedezése valami módon mindig kegyelmi
történés. Éppúgy, mint Isten felfedezése: ez a kettő mélyen összefügg, egyik a
másik nélkül nem is lehetséges. A bűn míbenlétét csak Isten viszonylatában ért
hetjük meg; s Istenre szorultságunk igazában bűnösségünk állapotának átéléséből

nyomul elő.

Ha a magunk belső világában nem ís, de az emberiség történetével Ismerkedve.
hamarosan szemünket kibőkően érzékelnünk kell azt a ríanást, törést, "sötét fo
lyamot", ami végighömpölyög a történelmen: az ember bűnér. Történetünket szem
lélve, ambivalens élményünk alakul ki: elragad ez az élőlény, az ember, ahogy
kidugja fejét a föld porából, ahogy szelídftí, kordába szorítja magát, ahogy ki
talál, alkot, küzd, lebírhatatlan; ahogy fölveri lelkét az egekig, ahogy szárnyal,
ahogy hisz, ahogy szeret. De beletekintve a "sötét folyamba", eliszonyodunk faj
tánk gonoszságától s Tealjasulásaitól. Kiformálódó társadalmai. intézményei torzulá
saiban azt látjuk megjelenni, ami benne, természetében is fájdalmasan meglevő,

s színte kikerülhetetlenül meg-megjelenő, megvalósuló torz lehetőség. Megkísért
az a primitív, skizoíd látásmód, hogy az emberiséget jókra s gonoszokra osszuk;
hogy úgy érezzük, valahol külön vagyunk mi, s valahol van ,;a gonosz ember",
- ám realista szemléletré akkor teszünk szert, amikor fölfedezzük saját, esetleg
kisszerű, szűrke, rejtőzködő bűneinkben az emberiség nagy botrányaival azonos
indulatokat.

Személyes bűnösségünk igen ritkán fedi föl magát előttünk. Altalában inkább
érezzük elfogadhatónak, igazolhatónak, sőt tisztának tetteinket, mint hogy meg
gyötörne azoknak zavaros és alacsonyrendű kuszasága, Míndössze néhány meg
rendítő élményből és tapasztalatból merítjük hétköznapi - tudásunkat bűnössé

günkről ugyanúgy, mint a többi misztéríumról, például a szerétet vagy a szeritség
mísztériumáról is. A keresztény tapasztalás felé megnyíló bűnösség-élmény, bár
mennyíre fájdalmas és megsemmisítő is, soha nem megnyomorító - mivel
szinte abban a pillanatban, amikor az ember a legmélyebbre kerűl, meghasad
benne valami, ahonnan aztán beszivárog, a remény: van valahol szabadulás, meg
tisztulás, bocsánat, újjászületés.

Korunk mélylélektana igyekszik kibékíteni avval a ténnyel, hogy tele va
E,'Yunk ismeretlen, vagy félig ismert szörnyekkel. S valóban, bebizonyítottan vadóc
ösztönök, öröklött terhek, determínáltságok hálójában vergődünk: hát tehetünk
mi erről? S megoldási lehetőség az is, amit lélekbúváraink ajánlanak: szelídített
állatkertet tartani féken a lelkünk mélyén, etetni kissé szörnyetegeinket, együtt
élni velük, - vagyis társadalmasított, szublimált cselekvési formákat találni. Ám
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mí mégis egészen másra vágyunk. Énünk mélyére való leszállásunkban olyan helyre
szerétnénk bukkanni, 'ahol mindezen túllendülhetünk. Valójában nem társadalmiasu
Zásra, kulturált-civilizált énre vágyunk, - sokkal inkább katarzisra, megváltódásra.

Körüljárom. megismerem magam. Érzékelem azonosságomat, egyanyagúságomat
emberi fajtámmal. Fájdalmasan átélern természetem kétértelműségét: oda tapo
gatózom önmagam mélyén, amivel igazabb azonosságot fedezek föl. Úgy érzem,
oda való, onnan való vagyok, ahol a szabadság s a szeretet van, - de megkö
tözöttségem és indulati kuszaságom is reménytelennek tűnik. Abban a vágyam
ban, hogy feloldoztassam, s lehetőséget nyerjek azzá lenni, aki valójában vagyok,
s abban az érzésemben. hogy önmagamat föl nem oldozhatom, s mintegy "kí
vülről" kell keresnem megváltást, - ezekben is azonosságot fedezek fel őseim,

testvéreim vágyaival és sejtéseivel : végül is minden belső élményem azonos anyagú
az emberiség összélményeivel. Ezeken az élményeken keresztül fölfedezem, hogy
az a szimbolika, ami természetünket a Bibliában megfogalmazza, kifejező az én
esetemben is, s nagyszerűen megfelel arra, hogy éljek vele, használatba vegyem.
Az Isten képére teremtett ember, a bűnbeesés utáni ember, a Megváltóra szoruló
ember: én vagyok. Használni kezdem. hát ezt a szimbolíkát, de még ezek után is
meglepő. hogy milyen mélyen érint. Azokon az elemeken túl, arrlit magam fedez
tem föl, s ami analóg mindevvel, a Biblia szimbolrkája további mély igazságokra
utal, amelyekre rezonálok, s amelyeket aztán későbbi tapasztalataim igazolnak.
Ebből a könyvből Isten szólít meg, Aki - modern lélekbúvárainkkal ellentétben
- úgy szól hozzám, mint Vele egytermészetűhöz, mint szellemi, szabad élőlényhez.

Akárhol ütjük is föl a Szentírást, mindenünnen ezt a csodálatos megszólítást
halljuk, ami Istenképűségünkre apellál, ami olyan igényeket támaszt irántunk,
mintha szabadok, szerétettől elteltek, s megkötözetlenül szárnyalők volnánk,le
hetnénk. S érdekes módon, ez a követelés nem letörö, bár szinte nyilvánvaló, hogy
nem tudunk mindennek megfelelni: s egyedül Krisztus miatt nem az; merthogy
O van, s a miénk.

Vágyunkat, ősképünket önmagunkról Jézus Krísztusban találjuk meg, O az
Emberfia és Isten fia: ez vagyunk mi is, Isten teremtő -szándékában sa magunk
álmaiban egyaránt. Azért is szeretjük meg őt oly szenvedélyesen, mert saját
istengyermeki őslényünket, s jövendő megvalósulásunkat szeretjük benne. Igen,
"kívülről" keressük ugyan a megváltást, de ez a " kívülrő!", úgy érezzük, lényünk
legmé!yével rokon. Azonos anyagúak vagyunk evvel a kívü!ről-jövővel, sőt, na
gyobb, több köze van hozzánk, mint önmagunknak önmagunkhoz. A Vele va!ó
rokonságunkl ősibb igazság, mélyebb valóság, mint romlottságunk, gyengeségünk,
megkötözöttségünk.

Megváltottságunkba úgy lépünk be, mínt Megváltónktól kapott ajándékba.
Tőle kapjuk ezt a csodát, aki hatalmas árat adott érte. Nem kell reinkarnációk
kínos lépcsőfokait megmásznunk. nem kell véres áldozatokat hoznunk, nem kell
törvények börtönrácsait építenünk magunk, köré: mindez ajándék. S elfogadnunk
azért oly könnyű és jó, mert aki ezt adja nekünk, közelibb mihozzánk önmagunknál
is, rejtelmes, csodálatos azonosságunk van vele.

A bűnösség s a megváltottság keresztény megtapasztalása azonos elemeket
hordoz az emberiség őstapasztalataival, s feleletet ad az ember legmélyebbről fel
törő vágyakozásatra. A keresztény megoldásra jellemző, hogy kívülre helyezi az
ember megvalósulását: Istentől, Megváltótól vár tisztulást, szabadulást, fölemel
kedést. Erről a kívülre-helyezésről azonban tapasztalataink nyomán kiderül, hogy
mélyebb rokonsága van emberségünk leglényegével. mínt a magunk felszínes köze
önmagunkhoz. A megoldás onnan jön,· ahol jobban ismernek minket, mint Illi
magunkat, s ahol jobban szeretnek mínket, mint saját magunkat szeretni képe
sek vagyunk. így tehát mégsem kívülről jön: olyan ajándék, ami lényünk leg
belsejéből buzog elő, ami emberségünk ősforrásában füröszt meg minket.

II.

Makacs naivitással vagyunk megverve saját természetünket illetően. Idéznek
néha híres. embereket, akik úgy nyilatkoznak, hogy ha ők hinni tudnának, hát el
nem mozdulnának naphosszat az imazsámolyről ; lépten-nyomon találkozunk
botránkozókkal, akik épp azon háborodnak föl, hogy "hívő létére!" - ez meg ez
a családtagjuk. embertársuk mícsoda tökéletlen, szörnyű alak. No és történetesen
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emlékszem önmagamra is, amint húszévesen azt latolgatom. kb. 10-15 esztendő

lesz elég ahhoz, hogy kiábrázolódjon bennem Jézus Krísztus képe... Mindezek
a vélekedesek természetünk alapos félreismeréséből erednek, s tévedést jelente
nek Isten munkálkodásának természetét illetően is.

Istenhez tartozóságunk feltétlenül megköveteli, hogy erkölcsileg tisztázott élet
módot alakítsunk ki; hogy tisztázatlan, tisztátalan, avagy elnyomó-kizsákmányoló
helyzetekben létező egzísztencíánkat puritán szituációba helyezzük át. Ha ezt el
mulasztjuk, Isten meHetti döntésünk hiJtJel nélküli lesz; mindaz a belső, élmény
beli megismerés és rátalálás, ami eleinte tiszta öröm volt, hamarosan megromlik
és zavarossá válik; valódi tapasztalataink átváltoznak öncsalássá, igazságunk
hazugsággá. . ',

De az erkölcsi puritánság még távolról sem jelent szerit állapotot.
Isten népe, ha tömegében nézzük, igencsak hasonló más emberekhez: nem ra

gyogóbb, nem tökéletesebb, nem kellemesebb, nem megnyeröbb. Szentsége általá
ban nem egy-egy szernélyt teljesen átvilágító módon van jelen: kivételesen így
is; ezek a kivételes lények azonban éppúgy a zsenialitás: sajátos jegyét hordozzák,
mint a gondolkodás vagy a művészi alkotás nagyjai. Sőt, mí több: látnunk kell,
hogy Isten népe történelmének is megvannak a maga nagy botrányai, csakúgy, mint
az összemberiség történelmének. Találkoztam emberekkel, akiknek ismertem if
júkori megtérését, boldog hitét, - majd kiábrándultak lettek: színte minden
esetben az volt ennek az oka, hogy csalódtak keresztény társaikban. vagyvőn

magukban. Holott ebben "csalódni" naivitás, 'vagy még inkább ostobaság jele: a
"hit az emberben" - nem tévesztendő össze az ember természetének félreisme
résével.

A keresztény ember megkaphatja megváltottságának átélését, - de bűntelen

ségének, tökéletességének megélésére még csak ígéretet sem kap. Míndig igaz
marad az, hogy bűnösök vagyunk, a szó teljes, esetleg köznapi. vagy akár tra
gikus értelmében: események sodrása, idegi állapotok feszítő ereje töréseket, ki
siklásokat, katasztrófákat is előidézhetnek erkölcsi világunkban. Az "Én vétkem,
én, igen nagy vétkem!" - nem csupán egy kegyes szólam, amit illik naponta
mellet verve hangoztatnunk; ha ezt nem értjük meg, határtalan tévedésekbe és
csalódásokba esünk, eshetünk. A keresztény életút annak a pályának a bejárása,
amelyen végigmenve már egyálta~án nem csodálkozunk el önmagunk alacsony-·
rend.űségének és haszontalanságának bármilyen megtapasztalásán sem. Az a mód,
ahogy el vagyunk telve önmagunktől. elképesztő, és sokszor hetvenhétszer ismét
lődő lelepleződéseink után is képesek vagyunk "bedőlni" magunknak. Isten leg
nagyobb pedagógiai munkája, ha kiábrándít minket önimádatunkból.

Ha belépve megváltottságunkba, ezután mindhalálig ilyen tökéletlen lények
maradunk, - hát nem Isten mindenható akaratának botránya ez? - tesszük föl
még mi-magunk is néha a kérdést, s megint csak félreértjük Isten beavatkozá
sának médját az életünkbe. Az emberiség megváltása nem látványos módon tör
tént, s nem látványos módon hat a történelemben sem. Az egyes ember történe
tében is csak igen ritkán produkál látványos eredményeket, - s az idő még
ezeket is gyakran kétségessé teszi. Persze, a mí szenzációéhségünk berzenkedik
ez ellen, s próbál is sokszor átfestésekkel operálni, - ám hazugságaink leleple
ződnek.. Éppolyan naivitás lenne azt követelni Istentől, hogy látványosan mű

ködjön bennünk, mint csalódni a teremtésnek abban a zseniális módjában, aho
gyan az történt, s számon kérni Tőle a magunk gyermekded teremtés-mítoszaít.

Am a keresztény életút egy másik pálya bejárását is jelenti: ennek nyomán
világossá válik előttünk, hogy Isten mégis mindenható, s hogy szent, és szentté
tud tenni minket is. Ennek a kettőnek dinamikus egyensúlya, vagy még inkább
birkózása, bíllegése jelenti tapasztalataink magvát: én bűnös vagyok; s Isten szent
és szentté tevő. Hogy nem vagyok szent (s Isten tudja leginkább, mennyíre nem
vagyok az '), az nem rajta, hanem egyedül rajtam múlt, s múlik.

Mit állapíthatok meg tehát, mint eredményt, ami megváltottságom következmé
nye? Semmi olyat, ami önelégültté tehetne. - de ennél mérhetetlenül többet.

Abból a tökéletesen egyszeru és szenzácíó nélküli tényből, hogy megvallom
Istent és elfogadom a megváltást. kisarjad az a csodálatos élet, ami minden hivő
keresztény közölhetetlenűl bensőséges élménye, s ami sokkal több, mint bármiféle
tökéletesség. Végül is abból a gesztusból. amit esetleg tapogatózva, félhomályban
tettem meg, életem folyamán egyre erőteljesebben ragyog elő az igazság fénye.
Megismerem Istent, s megismerem önmagamat. Istent, Istenemet: Aki Van; és
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ettől lakható számomra a világegyetem s élhető az életem. Ugyanakkor látnom
kell, hogy természetem megmarad a maga sérültségében s kiszolgáltatottságában:
életem- színterei egyúttal kudarcaim színterei is, - bár soha nem olyan csata
terek, ahol magam is ott maradok.

Esendő lényünk viszonya szent Istenünkhöz megint csak olyan természetű do
log, amit másokkal nem közölhetünk. A cinikus viccelődés, hogy "De könnyű

nektek! Vétkeztek, aztán szaladtok gyónni, és minden rendben van!" - igazat
is mond, meg nem is. Valóban, könnyű nekünk: nem fülledünk bele bűneinkbe,

nem kényszerülünk velük kompromisszumokat kötni, romhalmazaink nem temet
nek reménytelenül maguk alá. Minden pillanat alkalmas arra, hogy fölkeljünk,
hogy új rakezdj ünk, hogy megújult emberként lépjünk holnapunkba. A keresztény
életút valójában nem va,lami hegy megmászása, ami csak keveseknek sikerül, s
a többiek minduntalan visszacsúsznak: a keresztény életút a minden percben való
megújulás lehetőségétől gazdag.

A megváltott embernek 'Útja van Istenhez, nincs elzárva Tőle. Ugyanolyan
anyagú, mint minden embertestvére: ugyanolyan ösztönei, vágyai vannak; ugyan
úgy hajlamos a köznapíságra, ellaposodásra. Nem válik bűntelenné, nem lesz be
lőle "szuperember", vagy átszellemült élőlény. Csupán, valami megmagyarázhatat
lan kiválasztódás folytán, - Pál apostol megfogalmazása szerint - világosság
támad a szívében, hogy fölragyogjon neki Isten dicsőségének ismerete Jézus: Krisz
tus arcán. Végül is mindent meghaladó élményévé válik, hogy Isten: van. Még
az sem igaz úgy egy az egyben, hogy a keresztény ember teljességgel megoldott
életű, s hogy mindenképpen boldog: bár tudja, ismeri és vallja élete megoldott
ságát, - de ez az emberélet évtizedei alatt nem élőképpé merevedett valami,
hanem hullámzásoknak kitett valóság; bár ismeri a maga mérhetetlen "boldog
ságát" is, ~ de ez nem állandóan ténylegesen boldogító ragyogás, e mellett meg
férnek a lelki üresség, zavartság, vagy akár az agónia szenvedései is.

Valóban, egyszer s mindenkorra nem oldható meg az emberélet, még keresz
tény szinten sem. Az élet mindig több, mint meqouiás. Viszont az Isten is több,
mint az élet.

SAÁD BÉLA riportja

EMLÉKEZÉS CZAPIK GYULÁRA
Riporter: az 1976-os év közepén, harmincegy évvel a felszabadulás után tel

jessé és rendezetté vált a magyar katolikus hierarchia, kivétel nélkül megvés
püspökök kerültek az egyházmegyék élére, főként pedig megtörtént az eszter
gomi érseki szék betöltése. Lékai László dr. lett az esztergomi prímás érsek,
akit VI. Pál az ősi szokásoknak megfelelően hamarosan a bíborosi kalappal is
kitüntetett.

Lékai László kinevezése után, szinte székfoglalóként, átfogó nyilatkozatot tett
a magyar sajtónak, amely azt, jelentőségének megfelelően, teljes terjedelmében
közölte.

Ebben a nyilatkozatban említés történik Czapik Gyuláról, az 1956-ban el
hunyt egri érsekről is. A nyilatkozatnak ez a része a következőképpen hangzik:

"A második világháború végén hazánkban olyan történelmi és társadalmi át
alakulás indult meg, ami teljesen új szituácíó elé állította egyházunkat. Nem kell
most részl~~nem, hogy akkoriban az egyház útkeresése a jövő felé egyáltalán
nem volt problémamentes. Sok megrázkódtatást élt át egyházunk. Keresztény hi
tünk és reményünk azonban arra bátorította az egyház akkori vezetőit, hogy a
kezdeti nehézségek ellenére is tántoríthatatlanul keressék a kibontakozást: elő

ször ezért ültek le már több mint két évtizeddel ezelőtt tárgyalóasztalhoz álla
munk képviselőivel közös dolgunk jószándékú rendezésére. Ennek a kibontakozás
nak alapelveit' Czapik Gyula egri érsek így fogalmazta meg: 'Hűség az Istenhez
hűség a néphez; hűség az egyházhoz - hűség a hazához!' Az istenszeretetet az
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egyházhoz, az emberszeretet a néphez és a hazához fűz bennünket. Ezeknek az
elveknek a megvalósítasán fáradoztak az utódok, kü1önösen íjjás József kalo
pai érsek, akinek tettei előre mutattak."

Riporter: A híressé és közkinccsé lett négyes jelszó megfogalmazója 1951.
július 12-én - tehát kerek 25 évvel azelőtt, hogy a magyar hierarchia teljessé
lett - püspöktársaival együtt az elnöki tanács előtt esküt tett a magyar alkot
mányra. Ezzel kozdődött az a jogszokás, amelyet azután minden új püspök kö
vetett, az 1976·ban kinevezettek is, az érsekprímás is.

Érdemes emlékezetünkbe idéznünk néhány mondatot Czapik Gyula akkori
beszédéből:

,.. .. Isten parancsára a katolikus hitnek elve, hogy annak az államnak,
amelyben élünk, kötelességteljesítő polgárai legyünk..."

". .. kifejezésre kívántuk juttatni szívből jövő elhatározásunkat, hogy mínden
erőnkből támogatn! fogjuk népünk és államunk építő munkáját, .. államunk béke
politikáját..."

"... ugyanakkor támaszkodunk hazánk alkotmányának a szabad vallásgyakor
hist biztosító törvényére ..."

Riporter: Ot év sem telt el. és Gyula érsek halott volt, s így életét halálá
ban tudjuk felrnérni. íme a jelentés, amely haláláról ad hírt:

Meghalt Czapik Gyula egri érsek

Dr. Czapik Gyula egri érsek, a magyarországi püspöki kar ez idő szerinti elnöke

1956. április 25-én 20 óra 20 p!lrckor a budapesti Ferenc-kórházban elhunyt.

Temetése szombaton 'délelőtt II órakor Egerben

Riporter: A Magyar Kurír jelentette, hogy a halottas r ágynál, kevéssel a halál
beállta után megjelent Horváth János, az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke
és Miklós Imre főosztályvezető, és lerótták kegyeletüket az ott imádkozó főpa

poknak, Badalik Bertalan veszprémi püspöknek, Endrey Mihály egri segédpüs
pöknek, Brezanóczy Pál egri érseki helynöknek, továbbá EstY Miklós pápai világi
kamarás, az A. C. országos alelnökének.

Riporter: Az Új Embernek abban a számában, amelyben Czapik Gyula temetésé
ről tudósított, jelent meg Rónay Györgynek az elvesztés fájdalmának ihletében szü
letett verse.

IN MEMORIAM

Czapik Gyula halálára

A lélek bírná még. A szív megállt.
Szemét lezárva
néz a halál révén túl ragyogó
másik világra.

Most már pihen. Amíg élt, dolgozott.
Nehéz időkben

állt a helyén, szilárdan, okosan
és felelősen.

Nem nézni se jobbra, se balra, csak
tűmi a terhet:
rang, mely embert, ha vállalja, maga
fölé emelhet.
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Vállalta s állta emberül! De most
letette immár.
S csak most tudjuk meg igazán, ki volt
nekünk, ha nincs már,

Neki már mindegy. Fekszik hidegen.
Bölcs szíve csendes.
Ahogy távolodik, úgy nő, amíg
történelem lesz.

Riporter: Annak a Czapik Gyulának az életéről emlékezünk a továbbiakban,
aki a költő igaz szavaival szólva "történelem lett". Szóljon először róla Tomek
Vince, a piarista rend huszonegy éven át volt generálisa, aki a Szent Péter Ba
zilikában mondotta el gyászbeszédét. Szóljon azután ljjas Antalnak, a kiváló
katolíkus publicistának az Új Emberben megjelent, a nagy halott egész életét
megmérő szemléletes írása.

Tomek Vince, a piaristák generálisa mondotta a szeritbeszédet 1956. május
2-án a Czapik lelkiüdvéért tartott szentrníse keretében. A szentmise a Szent
Péter Bazilika jobboldali hajójában volt, tehát azon a helyen, amely később a
zsinat színhelyéhez tartozott. A szentmísén jelen volt Angelo Rotta, volt budapesti
pápai nuncius is, aki nagytisztelóje volt Czapik érseknek.

"Mi az Úristen akaratában megnyugodva és bízva, hogy a megboldogult »el
nyeri az igaz élet koronáját«, a katolikus egyetemesség és az Apostoli Szerit
székhez való hűség e legelső templomában kegyelettel akarunk emlékezni életé
ről és buzgón óhajtunk imádkozni lelkéért" - kezdte beszédét Tomek.

Életéről emlékezve, többek között a következőket mondotta:
"Ha a legrövidebb jellemzést akarjuk adni, akkor az imént mondott gyász

mise imádságának következő szavaiban találjuk meg: Úristen, aki Gyula érsek
lelkét e világnak munkájából és küzdelméből kiszabadítottad... »de hujus saeculí
eduxístí laboriso certamine « Valóban ez a 68 éves élet »laboríosum certamen-
volt Istenért és az Egyházért "

". .. Ennek a küzdelmes munkának értéke magában véve is nagy volt és fel
jogosította az elhunytat, hogy elmondhassa Szent Pálnak jól ismert szavait:
Bonum certamen certavi. " a jó harcot megharcoltam. " De az az érték sokkal
nagyobbá válik, ha a megboldogult testi-lelki alkatára gondolunk. Amint a gyenge
fizikumú Nazianzi Szent Gergely, akinek sírja előtt állunk, a csendes tudományos
munka embere volt, a közügyektől idegenkedő, érzékeny és félénk természetével
nem fért össze a harc és küzdelern, s ennek ellenére egész életén át küzdeníe
kellett az igazságért, úgy volt valami hasonló ebből Gyula érsek esetében is.
Sem egészségi állapota, sem természete révén nem volt harcra, hanem békére
teremtett egyéniség, míndamellett úgy érezte, hogy az Úr hozzá intézte az írás
szavait: Esto vir fortis et proelíare bella Domini, légy erős férfi és harcold az
Úr harcait. .. s ó vívta ezeket a harcokat Istenért és az Egyházért..."

Majd így folytatta Tomek Vince gyászbeszédét:
"Elsősorban azért gyűltünk itt össze, hogy imádkozzunk az elhunytért.
Tegyük ezt az imént idézett míseímádság szövegével : »Ürísten, aki Gyula érsek

lelkét e világnak munkájából és kűzdelméből kiszabadítottad, tedd őt szentjeíd
társaságának részesévé, Sanctorum tuorum tribuas esse consortem ...« Erre a
célra ajánlotta fel a rniséző a szentmisét, erre ajánlják fel, kedves Testvéreim,
ezt a misehallgatást, azután azt az áldozatot, hogy a rossz idő ellenére is Róma
rnessze fekvő pontjairól is idesereglettek, és erre a szándékra szálljanak ég felé
később is imádságaink.

Ezt a mise-,ima- és jócselekedet-felajánlást megcsináljuk minden gyászmise
alkalmával, de különösen meg kell tennünk, amikor oly kiemelkedő egyéniségről

van szó, akit állása révén a szekottnál jelentősebb felelősség terhelt, vagy aki
hozzánk bármiképpen közelebb állt. S Gyula érseknél mindkét vonatkozásban ez
az eset áll fenn.

Élete során igen' jelentős órhelyeken állott a magyar terek Istenországában. a
legutóbbi években pedig a legmagasabb főpásztori állás és így a legnagyobb
felelősség jutott neki osztályrészül. Erthető, ha mi, a magyar katolicizmus nagy
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családjának tagjai, imáinkkalostromoljuk az Urat, hogy - ha még nem történ
hetett meg :- az égi Istenországban minél előbb nyerje el azoknak a boldogoknak
a helyét, »akík az Úrban haltak meg•• (Jel. 14,13).

De van más jogcím is az érte való bensőséges imádságra... Talán szabad itt
megemlítenem azokból az időkből egy esetet. Egy akkor nyolcvannyolc éves volt
elöljárómat és az ő volt tanárát sem kímélte meg a vihar. Akkor Gyula érsek mint
a világ legtermészetesebb dolgát, a jó szerzetest azonnal udvarába fogadta s hó
napok múlva bekövetkezett haláláig gondozta, ápolta, mégpedig azzal a gyengéd
szeretettel, amely őt annyira jellemezte szüleihez való. viszonyában is.

Valamennyien, szerzetesek és nem szerzetesek, akik most itt együtt vagyunk,
azért imádkozunk, hogy úgy fogadja be őt az Emberfia a választottak számára
kezdet óta előkészített országba, ahogyan ő fogadta be házába az említett egyet
a legkisebb testvérek közül és ahogyan volt gondja sok-sok más legkisebb test
vérre. jócselekedetekben gazdag életében (Máté 25) ..."

Riporter: Meg kell jegyeznem, hogy Tomek Vince gyászbeszédét, amelyet rész
letesen Idéztem, a Rómában megjelenő Katolikus Szemle közölte 1956-ban. Az
Új Ember 1956. április 29-i száma közlí az érsek halálhírét, részletes életrajzát,
majd Íjjas Antal kitűnő írását életművéről. 1887. december 3-án született Sze
geden, Czapik Gyula könyvkereskedő és nyomdatulajdonosnak és Galántai Ba
logh Máriának egyetlen gyermekeként. A gimnáziumot a szegedi piaristáknál
végezte, a csanádi egyházmegyébe jelentkezett papnövendéknek; az egyházmegye
székhelye akkor, a monarchia idején T'emesvárott volt. A bécsi Pázmáneumba
került, s a bécsi egyetemen végezte tanulmányait, később még az Augustineumban
is végzett magasabb teológiai tanulmányokat. Egyévi káplánkodás után püspöke,
Csernoch János, a későbbi hercegprtmás maga mellé vette; volt azonban teológlat
tanár, behívták tábori lelkésznek, s Przemysl várában szolgált. Amikor 'Í'emes
várról Budapestre kellett költöznie, (vagonlakó is volt szüleivel együtt) - kez
dődött vagy húsz évre újságíró élete. A Polonyi-féle sajtoper országosan ismertté
tette a nevét; cikkében rágalmazásnak minősítette a neves ügyvédnek azt a kije
lentését, hogy a jezsuita rend vezérelve "a cél· szentesítí az eszközöket". Polo
nyinak nem sikerült vádját bizonyítania, ami mögött végeredményben nemcsak
a jezsuita rend, hanem a katolikus erkölcsrend volt a támadás célpontja. Czapik
rátermetten, okosan, harciasan, nagy tudással védekezett, s felmentették, ami egyet
jelentett Polanyi elítélésével. Részt vesz az Eucharisztikus Kongresszus rende
zésében, aztán 1939-ben az elhunyt Tóth Tihamér helyére veszprémi püspöknek,
majd 1943-ban egri érseknek nevezik ki. Íjjas Antal már említett nagyszerű

cikkéből idéznék most néhány, ragyogóan rajzolt, jobbára személyes élményen
alapuló részt:

"Hatvankilencedik évében volt most, amikor meghalt. Apja boltjának hátsó
helyisége mögött apró kis nyomda, néhány öreg szedőszekrény, párszáz betűvel,

inkább csak afféle nyomdai apróságoknak. gyászjelentéseknek és hasonlóknak
elég, lábbal hajtott, elaggott nyomógép. Legkedvesebb emlékei, amelyekről sokszor
beszélt még mint püspök és érsek is: gyermekkori játékok helyett szedni tanult meg
és maga is hajtotta a nyomógépet. Mint gyermek, nagyon gyenge fizikumú volt
s ezért szüleinek aggódó szeretetében nőtt fel, amit hasonlóval viszonzott: mínt
pappal, vele maradtak nagyon magas korukig, s amikor előbb édesapja, majd
édesanyja meghalt, akkor már országos hírű, nagy szerepet betöltő prelátus, köz
tudottan püspökség várományosa: sírt felettük, mint a kisgyermek. Nem érzel
gősség volt ez, hanem az a hatalmas szeretet, az a ragaszkodó és tevékeny hűség,

amely roppant munkaszeretetének és lelki erejének külső páncélja, alatt a belső

embert, Czapik Gyula benső egyéníségét jellemezte."
"Újságírói és szerkesztői célját, azt a hangot, amelyet írásában alkalmazott,

őmaga nemegyszer emlegette beszélgetései közben: olyan lapot akart írni, amelyneki
mínden sorát megértik a legegyszerűbb - akár csak írni és olvasni tudó 
olvasók is, de ugyanakkor ez a lap mindig adjon valamit akár egyetemi tanár
nak is. Az a közel két évtized, amelyet újságírói munkában töltött el, a reggel
től estig való szakadatlan tevékenységet jelentette számára. Majdnem az egész
idő alatt ott lakott a Józsefváros egyik mellékutcájában, nagyon szerény, kicsiny
lakásban. Apró dolgozószobájában inkább csak fogadott. Munkáját az abból nyíló,
cellaszerű, teljesen ablaktalan sötét fülkében végezte; maga írt ott, polcok, irat
és kartotékfiókok között, és csakestéi voltak a szüleivel való gyengéd, szeretet-
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teljes társalgásé, s olvasmányain át a magyar világhorizontban való tájékozódásé.
Ez a hatalmas munka, roppant munkabírás .és a teljes és lelkiismeretes tájé-·

kozottság volt az, amivel kapcsolatban reá, a világegyház viszonylatában is, fel
kellett figyelni. Anélkül, hogy tudta és akarta volna: már ebben a munkacellá
jában lett a magyar katolicizmusnak európai méretekben is jelentős alakja."

"Mint veszprémi püspöknek és egri érseknek: egyházkormányzatában is minta
képe az a Csernoch János volt, akit még mint csanádi püspököt szolgált, akinek
valóságérzését és világosan látását közvetlen közelségből tanulta meg követni.
Ugyanezeket a vonásokat segítette elő benne egész eddigi pályafutása, amelyben
mínt újságíró, lap- és nyomdavezető. s nagy szervező: míndíg a közvetlen való
ságokkal is kellett hogy számolion. ugyanakkor, amikor a magyar katolicizmus
hitéletének legbensőbb szükségleteíben a magyarságnák és Egyháznak országos
és világhorizontjaiban való gondolkodáshoz kellett hozzáedződnie úgy, hogy az
így való gondolkodás a legsajátabb szellemi alkatává változott.

Ezzel a szemmel ítélte meg azt a világtörténelmi változást, amelyek közé a
magyar katolicizmus az ország 1945-ös feszabadulásával jutott. 1951-ben, amikor
a rangsor szerínt való következéssel mínt egri érsek, ő lett a magyar püspök
kari konferenciák elnöke, szintén merőben új és lélektanilag nemegyszer bonyo
lult és nagyon komoly feladatokkal kellett szembenéznie. Ezek megoldásában
valóságérzés. tisztánlátás vezette, munkáját ezek a tulajdonságok tették törté
nelmivé, mert összhangba tudta hozni az egyházias és katolíkus, a keresztényi és'
emberi, az állampolgári és hazafias követelményeket."

•
Riporter: Czapik Gyula hosszú ideig szerkesztette az Egyházi Lapokat. Kivet

tem a könyvtárból az 1928-as évfolyamct - Czapik negyvenéves múlt akkor - s
az első számban a következő cikkeket találtam az ő tollából: A.) Egyházjogi ter
mészetűt, amennyiben ismertette és méltatta az 1927. szeptember 12-én a buda
pestr apostoli nunciatúratól kapott leíratot, amely rendezte a magyar címzetes
apátok és prépostok egyrészt kinevezési, másrészt pontifikálási jogát. B.) Gyakorló
lelkipásztorként a "kleptomániás gyónó" esetét boncolja-. A kérdés ez: halálos
vagy bocsánatos bűnnek mínősítse a gyóntató Béla cselekedeteit (értsd lopásait),
avagy minden bűntől mentesnek tekintse, mert alapos a gyanú, hogy kleptomá
niás. Alapos elemzés után ezekben a tételekben foglalja össze a gyóntató tenni
valóit: 1. Allapítsa meg, hogy Béla kleptománíás-e? 2. Ha igen, akkor kűldje

orvoshoz. 3. Figyelmeztesse, hogy baja nem mentesíti minden bűntől. 4. Tegye
kötelességévé az alkalmak kerülését. 5. Mutasson rá a kártérítés (restitúció) kö
telességére és részben ennek ellenőrzésére tanácsolja neki a gyakori gyónást. C.)
A tárcát is Czapik írta, az "Öreg plébános levelei" című sorozatot folytatta, amely
évek múlva könyvalakban is megjelent. Ebből a műből külön adok ízelítőt, éspedig
az egyik levélből bevezetést, a másikból a befejezést, a summázatot.

,,- Kedves Uramőcsém! Az én ídőmben, amikor még Wendl-puskákkal gya
korlatozott a magyar baka, azt tartották katonáéknál, hogy a rekrutát berukkolása
napján alaposan el kell agyabugyální. Mundérba bújása után az őrmester úr te
remtette először [obbképen, mert nagyon a szemébe húzta a sipkáját, utána káp
lár úr a balarcára utalványozott egy még nagyobbat, mert a haszontalan hetykén
a fejebúbjára merte tólni a kincstári fejfödőt; harmadiknak a tizedes utalt ki neki
jobbról-balról egyet-egyet, mert a sípkát a három pofon után hóna alá csapva,
hajadonfövel merészelt a legénységi szobába beállítani, holott a baka csak egyet
lenegyszer veszi le fövegét: az Úristen előtt, ha imára vezénylik. (Akkor még úgy
volt!) - [A könyv 1930-ban jelent meg. A riporter.] Este pediglen a takarodó
után pokrócot vetettek rá és az egész szoba végigtaslakolta a jámbort, hogy ilyen
kezdet után meg tudja majd becsülni azt a napot, amelyikben nem kapott
»elígazítást«,

- Hát bizony, Uramöcsém. az én káplán rekrutaságom is hasonlóképen kez
dődött, Amikor késő este lelkiísmeretvízsgálást tartottam lefekvés előtt, könnyek
gyűltek a szemembe, mert moraliter összevertek azon a napon, ártatlanul."

A másik levél arról szól, hogy a plébános új nepomuki szebrot akart a régi he
lyébe állítani, amelyhez azonban a hívek annyira ragaszkodtak, hogy szembefor
dultak papjukkal. Kéttagú esperesi bizottság csinált rendet, s ennek elnöke a hall-
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gatag Beszédes Hugó esperes volt, beosztottja pedig Gömbi Antal plébános. A
plébánia ebédlőjében történt meg a tanulságok levonása:

" '" Gömbi testvér ragyogó arccal dicsekedett:
- No bátyám, ugye rendbehoztuk az ügyet?
Beszédes esperes úr azonban fölemelte a mutatóujját, jelezvén, hogy ő akar

szólni. Mióta Nacafalván volt, ez volt az első bővített mondat, amelyet tőle hallot
tam:

- Tóni fiam! - szólt Gömbihez - okosan beszéltél. A jelen pillanatban az
volt a legokosabb, hogy a népnek igazat adtál. Mert hát igaza is volt. Ámde én
amondó vagyok - szólt principálisomhoz -, hogy jobban teszed, ha más benefi
cium után nézel. Hogy ez az eset rnegtörténhetett, azt bizonyítja, hogy nem szerét
téged a néped. Mi most összedrótoztuk valahogy ezt a szeretetet, de jegyezd meg,
hogya drótozott fazékból kícsorog még a Krisztus vére is.

Prlncípálísom lehajtott fővel és zavartan hallgatta ennek az öreg papnak a
szentenciáját,

Tudja, kedves Uramöcsém, azóta sokszor eszemben volt Beszédes Hugó eljárása.
Amíg fiatalabb voltam, kárhoztattam passzlvitását. Most öreg fejjel látom be, hogy
vannak az életben esetek, amikor a bölcsesség éppen abban nyilvánul meg, hogy
semmit sem tesz az ember."

Riporter: Iványi Sándor érseki könyvtáros a Főegyházrnegyeí Könyvtárban ala
pos utánjárással összeállította "Dr. Czapik Gyula írói munkássága" című dolgozatát.
Ennek a 60 oldalas biográfiának a bevezetőjében a következőket írja;

"Ez az összeállítás felöleli Czapik Gyula egész írói munkásságát, tehát a saját
neve alatt, vagy írói névvel megjelent önálló műveít, átdolgoeásait, fordításait,
tanulmányait, kisebb cikkeit, nyomtatásban meg nem jelent, kéziratban hátrama
radt írásait, továbbá azoknak az időszaki lapoknak a jegyzékét, amelynek ő

volt a szerkesztője, s amelyeknek egy részét nemcsak szerkesztette, hanem színte
az első szótól az utolsóig ő maga írta.

A szerkesztésében megjelent lapokban igen sok a név és jelzés nélküli tanulmány.
cikk, szeritbeszéd-vázlat és könyvismertetés. Ezek egy részéről - leginkább 'a stílus
alapján - sikerült megállapítani, hogy Czapik Gyula a szerzőjük, igen sok cikk
szerzője azonban lehetett ő, vagy bárki más.

Mi csak azokat az írásokat soroljuk fel ebben az összeállitásban, amelyek két
ségtelenül Czapik Gyula tollából származnak."

Megjegyzi bevezetőjében Iványi Sándor, hogy A Szio című hetilap 1939 júliusa
előtt megjelent számaiban a gyermekrovatot, a tárcarovat egy részét és még
néhány cikket leszámítva, minden közleménynek Czapik Gyula a szerzője. Ezeket
a névtelenül megjelent írásokat az összeállítás nem tartalmazza.

Összegyűjtötte Iványi Czapik érsek írói álneveit is, számuk összesen 21: dr.
Bánáthi Bélával kezdődik az abc-s rendbe szedett felsorolás, dr. Vecsernyéssel
végződik. Közben van több Kovács, Szegedi, Temesvári.

Iványi pontos életrajzot is közöl három oldal terjedelemben, a források meg
jelölésével.

A bibliográfia 61 oldalából. Czapik nyomtatásban megjelent műveinek időrend

ben, évekre csoportosított felsorolása a ll-ik oldalon kezdődik s az 1909. év tar
talmazza az első adatot, a 48 oldalra terjedő felsorolás után az 59-ik oldal az
utolsó adatot. Az első, 39 oldalas írásának "Szegedi útmutató" volt a címe, a IX.
Katolikus Nagygyűlés adta ki. Az utolsó feljegyzés 1955-ből való: "Áldjuk az
Urat." Ima- és énekeskönyv. 300 oldal. Kiadta a Szent István Társulat. 13 írása
befeiezetlenül, kéziratban maradt. 12 kisebb-nagyobb katolikus lapot szerkesz,ltett
élete során, leghosszabb ideig A Szív újságot, 1920-tól 1939-ig.

Riporter: Baghy Erzsébet gépírónő, aki a Központi Sajtóvállalat Iapjainál,
majd az Új Embernél volt állásban, öt éven keresztül gyorsírta, illetve másolta,
gépirattá változtatta kézzel írt kéziratait. Emlékei felől kérdeztem, Baghy Erzsé
bet: Délután 4-8-ig voltam náluk, akkor még éltek a szülei, helyesebben később

már csak édesanyja... Néha 20-30 oldal kézzel írt kézirat is másolásra várt
egyik napról a másikra ... Csodálatra méltó volt rendkívül gyors észjárása. Hi
vatalos megbeszélések során (jegyzőkönyvvezető voltam) felvetett egy-egy j avas
lattal kapcsolatban szempillantás alatt átlátta nemcsak jelenbeli jó, de 20-25 év
múlva bekövetkezhető hátrányos hatását is ... Nagyon szép és ritka jellemvonása
volt, hogy soha senkit meg nem várakoztatott, ebédjét vagy uzsonnaját is félbe-
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hagyva azonnal fogadta, aki kereste... Akár koldus vagy adománykérő volt az
illető.. , Többször mesélték szülei, hogy egy-egy éjszaka három-négyszer is be
megy hozzájuk megnézni, be vannak-e jól takarva... Persze, mert ő szegény
mindig fázott a kimerültségtőL.. Amikor kinevezték veszprémi püspökke s az én
munkaköröm megszűnt, ezt írta emlékkönyvembe: "B. K-re, öt éven át hűséges és
ügyes munkatársamra mindíg szeretettel és megbecsüléssel gondolok." Ez is jel
lemző egyéniségére, hogy még egy szerény beosztásban mellette dolgozot is mun
katarsának tekintett.

Riporter: Nagyon jól jellemzi szellemíségét és szellemességét az a néhány em
lék, amelyeket Andornaky Antal tett közzé halála második évfordulóján az Új
Emberben. A szerző Czapik ifjúkori barátja volt, s a történteket Czapik szavai
val, első személyben beszéltetve őt, pontosan adja vissza egyéniségének sajátos
varázsát, mély emberi humorát, amit felületes ismerősei komoly vonásokkal ba
rázdált arca mögött meg sem sejtettek. Tehát most Czapik Gyula beszél.

,,- Középiskólal tanulmányaimat a piaristák szegedi gimnáziumában végez
tem. Az érettségi után Temesvárt teológiai felvételre jelentkeztem. Bizottság előtt

kellett megjelennem. amely alaposan kikérdezett múltamról, hajlamaírnról és jö
vőbeli elképzeléseírnről. A bizottság egy kanonok tagjának arra a kérdésére, hogy
mí az édesapám foglalkozása, azt válaszoltam: »Nyomdász volrt, prllanatnyílag
könyvkereskedő«. A kanonok erre különös éllel kérdezte: »Eszerint rossz köny
veket is olvasott?« Ez a kérdés érzékenyen sértette önérzetemet és ingerülten
válaszoltam : »Ha rossz könyveket olvastam volna, akkor most nem állnék a
bizottság előtt«.

- Válaszomról még aznap értesült Csernoch János püspök. Kívánesi volt
rám és magához hívatott. Erősen firtatta az okot, ami miatt teológusnak jelent
keztem." Felvilágosító szavaim után megkérdezte, mennék-e Bécsbe a teológia el
végzésére? Én természetesen két kézzel kaptam ez után a lehetőség után."

,,- Bécsben tökéletesen elsajátítottam a német nyelvet, amiért is főpásztorom
sváb faluba helyezett káplánnak.

- Akkortájt történt, hogy a falu bírája meghalt. Új bírót választottak. Mivel
helytelenítettem a rendszert, hogya jegyző és a főszolgabíró jelöltjét ráeröszakol
ják a falu népére, bizalmi embereimmel ellenjelöltet állítottunk: ellenjelöltünk
egy olvasott és világjárt asztalosmester volt. A nép, amely most először tapasz
talta, hogy az »úrí«, a »herrisch« osztály tagja - mert hisz' az voltam - az ő

érdekében száll síkra a falu, a kerület és a megye urai ellen, egy emberként állt
jelöltünk mellé. Fölényesen győztünk.

- Csakhogy pár nap múlva a szelgabíró vezetésével bizottság szállt ki, amely
az új bírót elcsapta arra való hivatkozással, hogy lopás miatt le volt csukva.
Lopása abból állott - mint később megtudtam -, hogy legénykorában többed
magával egyszer valahonnan libát kerítettek, levágták, paprikást főztek és azt,
borral locsolgatva, megették.

- A megyei sajtó, mint »hecckáplánt« pellengérezett ki, aki »fellázítja a
jámbor svábokat a felsőbbség ellen« és a népben szunnyadó káros vágyakat fel
korbácsolja, hogy a zavarosban halászhasson."

,,- Múltak az évek. Közben írogattam, szerkesztettem. Folyóiratokat és napi
lapot. Magyart csakúgy, mínt németet. Volt már valamelyes múlt mögöttern és
hivalkodás nélkül mondhatom, hogy nevem lassanként átlépte a Bánság határát
és országos viszonylatban is ismertté vált. Érthető, hogy egy papi összejövetel
alkalmával már nem elégedtem meg a néma hallgató szerepével, hanem ismé
telten részt vettem a vitában és véleményt nyilvánítottam. Oltártestvéreírn nagy
része felszólalásaimat helyeslessel és tapssal honorálta,

- Az összejövetel után Glattfelder püspök is elismerőleg nyilatkozott felszó
lalásomról, de nyomban hozzátette: - Mégis attól tartok, hogy non eris epis
copus, quia parvae staturae es - nem leszel püspök, mert kis termetű vagy.
Mindig tudtam, hogy kis termetű vagyok, de most mégis bántott, hogy éppen
püspököm emlékeztet rá. Nem állhattam meg, hogy ne válaszoljak:

- Igen, kis termetű vagyok. Sosem tartottam magam atlétának, de tudtommal
Savoyai Jenő sem volt Góliát.

- Csakhogy Savoyai Jenőt maga a császár protezsálta - mondotta. a püspök.
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- Csak éppen annyiban, hogy azt tanácsolta, ültessék lóra, akkor majd na
gyobb lesz. Lehet, hogy engem is lóra ültet majd valaki. Lovagolni már ma
gamtól is tudok majd.

- Ríposztozni tud - -fejezte be Glattfelder püspök a vitát. - Ez pedig néha
nagy termettel is felér ..."

...

Riporter: Sokat küzdött egészségi állapotával. Miben állt ez? Hogyan győzte

le panaszaít, s hogyan tudott annyifélét dolgozni? Erről kérdeztem dr. Száva
Jánost, egri kanonok és miskolci apátplébánost, aki akkoriban, 1943-ban, mínt
érseki titkár székhelyére kísérte az új érseket és az egyházmegyei hivatalban
egri székesegyházi kanonokká történt kinevezéséig közvetlen munkatársaí közé
tartozott.

Száva János: Czapik Gyula érsek urat 1943. június 29-én kísértem Budapest
ről új székhelyére, Egerbe. Szívesen vállalta az ősi egri főegyházmegye főpász

tori tisztét: nem körtnyű körűlmények között. Három érsek-elődjének (Barta
kovics Béla, Samassa József, Szrnrecsányi Lajos) erős egyénisége és az együt
tesen csaknem egy évszázadra terjedő kormányzata mélyen gyökerező, megüle
pedett hagyományokkal terhes örökséget jelentett az 'Új érsek számára.

Különleges szimpátiáját az újságírók felé, meg a nyomdászok iránt is lépten
-nyomon kinyilvánította. Kedvesen emlékezett vissza atyjának szegedi könyv
kereskedésére. ahová Pósa, Gárdonyi, Tömörkény, Móra stb. írók bejártak egy
kis kaszinózásra. A könyvkereskedés mellett szerény igényű nyomda is működött,

ahol ő maga is megtanulta a betűszedés technikáját. Ha nyomdászokkal dis
kurált, szívcsen keverte beszédébe a nyomdából hozott szakkifejezéseket.

Szeretett olvasgatni. Sok könyvet vásárolt. Járta értük - meg a régiségekért 
az antikváriumokat és hobbyja lett a gyűjtögetés. A tudományos könyveken
kívül a kőnnyű irodalom is szórakoztatta, Szívesen fogadta el egyik német ajkú
plébánosának ajándékául May Károly összes műveinek német kiadását. Gazdag
könyvtárút az érsekség örökölte.

Fizikuma korántsem volt robusztus. Még az alacsonyabb termete is zavarta.
Egyszer az érseki ruhatárban boldogan fedezte föl Samassa bíbornok reveren
dáját, amelyből kitűnt, hogy Samassá nála alacsonyabb volt. Télen-nyáron fázott.
Úgy tudtuk, hogy koraszülött ' volt és mint egyetlenkét. aggódó szülei féltően

dédelgették. Forrón szerétett szüleí emléJkét gyermeki hűséggel ápolta. Vala
hányszor Egerből Pestre utazott, szülei 'sírjára virágot vitt, majd a sirokból
exhumáltatta és az egri bazilika kriptájába temettette a hamvakat.

A túlöltöztetést gyermekkorától megszekta. Elmesélte, hogy egy nyáron Ró
mában népi hímzésű bőrbekecset viselt. Az utca népe 'Il Maharadzsat-ként tünte
tőleg ünnepelte, és csak egy gyorsan fogadott konflison tudott menekülni a tö
megtől. Egy alföldi bérmáláskor látott egy hosszú szőrű pásztorsubát. Azonnal
rendelt belőle, de a penetráns juhbőr-szag az érseki otthonban lehetetlenné tette
az áhított melegű bunda viseletét. Egerbe költözésekor első kikötése volt, hogy
a jól működő központi fűtés mellé lakószobáiba cserépkályhát építtessünk. Sok
gyógyszert fogyasztott. Minden betegséget latin szakkifejezéseivel ismert és ezekről

orvosaival tréfásan vitatkozott. Korai halála mégis igazolta, hogy nem hypochen
der volt, hanem lappangó betegsége tette fáradékonnyá. Ezek ellenére vállalta
a megerőltető feladatokat is, amikor azokat főpásztori hivatása követelte.

A második világháborúban a pincében .Iciépített óvóhelyre nem szeretett
lejární, hanem az érseki lak alagsorában rendeztetett be irodát magának. Itt
találták munkában a felszabadító csapatok előörs tisztjei is.

Testi gy en gél kedés ein imponálóan tudott úrrá lenni. Főpásztori funkciót
sohasern hagyott el gyengélkedése miatt. A bombázások idején (Hatvanban,
Miskolcon, majd Egerben is) mit sem törődve a kockázattal, a légi riadók lefú
vása után tüstént a helyszínre sietett. Már a felszabadítás utáni napokban, ami
kor a németek bombáttól az egri kórház is telitalálatot kapott, saját maga is
részt vett az áldozatok tetemeinek összegyűjtésében. Vele volt a szerit kenet
olaja, s a Legszentebb... Egyszer egy kamrába szorult öregembert maga szaba
dított ki...
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Riporter: 1943. június 30-án, egri érseki beiktatása alkalmával elhangzott két
beszédére azért érdemes felfigyelni, mert ezekben főpásztori programját és szem
Jéletmódját tária fel. Papjaihoz így beszélt:

,,- Most, amikor először szólok hozzátok, lelkem mélyéíg átérzem e szó je
lentését, s egész fogalmát vallva használom a címzést: »Testvéreírn!«

- A testvéri kötelék nem a testvérek akaratából fűződik, más. rendelkező
erő, magasságbeli akarat fonatja szálai t. Én 'sem csak önakaratból jöttem közétek,
hanem a fölöttünk rendelkező krisztusi hatalom állított ide, amelyik világosan
hirdette apostolairól: 'Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ti
teket'. Köszöntelek tehát valamennyieteket azzal a tudattal. . hogy Isten adott
nekem titeket és ezért kapcsolatunk az aranynál is értékesebb, az acélnál is
erősebb, mert krisztusí kötelék. Ti pedig fogadjatok testvéreteknek azzal a fel
fogással, hogy az Úr küldött hozzátok. Ez a tudat emelje fel a mi kapcsolatunkat
és ne csak jog szerinti elöljárót lássatok bennem, hanem Krisztusnak szeretet-
ben való küldöttét. .." -

Híveihez intézett első érseki beszédében érseki címerét magyarázta meg:
,,- Az én mindenem, Uram és parancsotöm. célom és jutalmam, indítóm és

reménységem: Krisztus.
- Ezt fejezi ki szentséges Szívének képe, amely címeremnek uralkodó szim

bóluma. E szívből lángok törnek ki, ami a hitet jelenti.
- Jézus Szíve fölött kereszt áll, mínt az engedelmesség és törvénytisztelet

jelképe.
- Jézus Szívét töviskoszorú veszi körül, jelképként az Isten jóságát sértő

bűnnek és az engesztelés után vá,gy"ó isteni fájdalomnak.
- Címeremben látható az írótoll, jelképe eddigi munkásságomnak, de jelképe

jövő törekvéseimnek is, amely korszeru pasztorális tevékenységre irányul.
- A Szent Szív képének másik oldalán olajág áll, a béke közismert szim

bólurna. Akik ismernek, tudják rólam, hogy nem vagyok félénk és állom a har
cot is, ha kell. Ámde a Béke Fejedelmének vagyok a papja és elsősorban a bé
két áhítern magam is. Ez nem jelenti azt, mintha meghunyászkodás. kényel
meskedés vagy éppen jogfeladás lenne a szándékom. Eltökélt akaratom, hogy senki
hitét és meggyőződését ne bántsam, de a magamét se engedjem bántani.

-' Címerem alját az evangélíumos könyv foglalja el, mint összes törekvéseim
índítójának; alapjának a szímbóluma. . Az evangélium egyik jelenete kora ifjú
ságomtól megragadott. és azóta is él bennem. A Jeruzsálem felett könnyező

Krisztus képe ez, amikor erkölcsi rendje magaslatára emelte az evangélíumot..."
Riporter: A béke áhításának hangsúlyos meghirdetése mély hatást tett a hí

vekre, akik nyugtalankodva érezték, hogy hazájuk végzetesen elmerül a máso
dik világháború borzalmaiban. Emlékezzünk! 1943 téli hónapjaiban a németek
elvesztették a sztálingrádí csatát, s megkezdték az ún. "rugalmas visszavonulást".
1944. október 10-én Czapik, Serédi hercegprímás intézkedését követve, az alábbi
utasítást adta ki:

". .. a lelkipásztorok maradjanak a helyükön. Eltávozniok csak akkor szabad,
ha községüket teljesen kiürítették és onnét híveik is eltávoztak!'

(Folytatju~)

/.
A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat; hogy a jövő-

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, meet
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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PUSZTA SÁNDOR VERSEI

Esteli körmenet

TUNDöKLl1:S

körülhajózhatatlan emlékeim útjelzői

homokórán lepergő napok
kőrózsák világtalan szemei
simogatásra széthordott kezeim
gyerekkori tündöklésem dűlőutain

bordás szekérnyomok
tücsökdal-fresk6n repedések
világnyi ősz - cserépbe ültetett

hallgatásom
szívemre hull6, bársony árnyék
rátok testált arcom mellékfoly6i
csorognak idő gázlóidon

HATVAN OSZI l1:G

vigyázz
innentől kezdve
ősz van
aknazár

a nyár fut6árkaiból
nekem integetnek

most már csönd
most már tél
hó h6 hó
szavaimban
stigmáimban
emlékeimben

ESTELI KÖRMENET

hova lett
a fák felett úsz6 szédület
gyermekláncfű-képlet

pitypang-egyszeregy
mezítlábas lepke-kerqetés
holdvarázslat csillagüzenet
hová lett

az egyetlen ünnep anyám mosoftl_
nem látom többé
nem láthatom soha
füvek birodalma szélbelengő

meghódított gyarmataím
pár hadosztály lefejezett má~
hová lettek a gyerekkori fák?

hulló levelük záporában állok
fehér bottal - őszi szívemmel 
merre botorkálok?
ki hoz nekem? hol találok üdvöt?
estí körmenet ez már szólnak
álluk alá szorított hegedűkkel

- fekete ikonok - nem nem a hajnali
rigók

tücskeitek haj a tücskök

LOMBOKAT RAz A Szl1:L

lombokat ráz a szél
az egyenIítőn túl vagy
ki várja érkezésed
az introibo rég memento mortuorum
vizsgáld meg az vagy-e még
kinek indultál egyszer
vigyázz
a lombokat belülről rázza a szél
jön a szürkület
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KVLDJ F~NYT

küldj fényt Uram
belső ragyogást
napórámon elnyugszik az árnyék
nemsokára csend lesz

fényt gondolataimnak
fényt szavaimnak
fényt tetteimnek
s mibe hazatérek:
adj fényt majd az estnek

MEG~RKEZETT

megérkezett az ősz

ingén fekete csibevér-minta
nem népimotívum
nem is helyi viselet
európai ősz

1iontinensek fulladnak bele

• kerítéseken trágár plakát
infarktusaink szorongó rajzai
árválkodik a kifosztott világ
térdre roskadnak a fák
fekete tücskök, tehervonata indul
a napok kisikált kerekű tehervagonok
az .'ég tolvajlámpás pisla csillagai

felfűzhető csigolyák rózsa/ilzére
feltartott kezű szél üvölt
szája nem tapasztható be
légkondicionált kényelmes szavakkal

országosan fölszálló köd
országosan fölszálló nyűglődéseink

országosan fölszálló sóhajok
a közös ól lehelete
kőzöslábnyomú barangolások
elveszés közös előjelű lehetősége

közös stigmák
világnyi imák
itt írdd alá neved

zARONYILATKOZAT

elsüllyedt világokat hordok
lábujjhegyen lépek
szívemben kutatok

töviglerágott szavak
Jecsonkolt gallyú fák
holnapi csend halomba rakva
testközelben
holnaputáni árnyékom világít

LASSAN

egy levél
konogva kereng le
mintha szökött fegyenc lenne
mintha közös - sírt keresne

még mindig emléked
a legintenzívebb
sugárhatás szívemben
Anyám

lassan minden a helyére kerül
megérnek és megsúlyosulnak a dolgok
lassan minden elindul
hazafelé
indulj te is haza
mielőtt -zúzmara hull kilincsedre
mielőtt küszöbödre fagyna a csend

a bálicipőket kihordták a rétre
s betemették a halottakat

elibéd jönnek a halhatatlanok
hagyd itt betonhárfákkal körüldúcolt

falud
ve1'seiddel telefirkált sok falat

városok nyakláncát
hegyek rózsafüzérét
holttengeri tekercseid
learatlan kévéidet
megszedetlen gerezdjeidet
kutaid fénylő homályát
mi1ttlent amit elértél s amit
nem tudtál elérni soha
elsőfű bárányaid.
férfi áldozatod

tedd le a temető füvére neved
a fejed alá csillagot



SZIRMAI ENDRE

WIGNER JENORE GONDOLVA ....
1977. december 30. Sok levelet kaptam. Ezek között volt Wigner Jenő Nobel-

- -díías barátunké is. Kezembe vettem, és közben önkéntelenül a szembelevő falon
függő, nékem dedikált fényképre esett a tekintetem. A körötte "függők", kevés
kivétellel, már halottak, így a közvetlen mellette lévő Warburg, Houssay és alatta
Asturias is. Valahogy rossz előérzetem volt s ezt még fokozta. kissé szomorú
tekintete. Legalábbis úgy tűnt, hogy ma tanácstalanul, leverten néz rám a kép
ről. Mégsem lehet a levélben olyan rossz hír, hiszen az ő szép kézírásának igen
jól olvasható betűi állanak a borítékon. Ez a míndenkí számára jól olvasható
írás tapasztalatom szerint a fizikusok és matematikusok nagy részére jellemző.

Kissé tétováztam. majd gyors mozdulattal mégis felnyitottam az 1977. december
14-én írt levelet, mely az ünnepek előtti torlódás miatt, noha repülőlevél volt,
16 napig "utazott".

"Bizony nagyon keserű, rossz hírt kell tudatnom, de egy orvos nincs annyira
meglepve, mint "gy tudatlan nemorvos.

Egészségileg én, úgy tudom, jól vagyok, de persze Mary rémesen hiányzik.
Márta lányunk vigasztal.

Maguknak minden (aláhúzva) jót kíván Wigner Jenő."

Most már tudtam miről van szó. Mary, a drága jó felesége halt meg. Róla
írt ezen a nagyon szép négyoldalas karácsonyi Iapon, melynek első oldalán egy
gyertya égett, de nem az örömé, hanem a szomorúság, a bánat ünnepének gyer
tyája. "Seasons Greetings", állt ezen az oldalon. S én úgy éreztem, Jenő Bátyám
szeretett feleségének gyertyája s egyben a mi életünké is égett el a képen lassan
csonkíg,

"All the earth is full of
His Glory" ... Isaiah 6:3

Ezek a megható szavak olvashatók a második oldalon, és én Wigner Mary dicső

ségére gondoltam.

Ha meghaltál,
üzenj majd nekem,
szeretném tudni,
van-e másvilág,
szeretném tudni,
mi jön majd utána,
van-e, vagy lesz-e még tovább.

Szeretném tudni,
vannak-e poklok és egek,
hogy mit csinálnak ott az embe-rek,
. " vannak-e ott is
szegények, gazdagok,
vannak-e ott is
álmok, vasárnapok?

mondogattam önkéntelenül, halkan a nagy beteg Wolfgang Paulinak 'egykor írt
versem. Persze, le kellett fordítanom németre, és csak halála után adtam közre,
mert senkitől sem szabad a reményt elvenni, még akkor sem, ha csak egy szik
rányi van még, mert sokszor csak a remény tartja bennünk az életet és a gyógy
szerek mellett ők adnak erőt, hitet és reményt újra felgyógyulni és tovább élni.
Pár nappal ezelőtt Zürichben. a Hotel Operában látogatásunk során a neves író
és részben betegem is, Heinrich Mann, Werfel és annyi más író és tudós barátja,
Walter Mehring (különben Brecht felfedezője) emlegette Paulit, akivel nagyon
jó barátságban volt. S most jut eszembe, hogy Pauli, úgy tudom, Wignerékkel
cég Einsteinnel is baráti viszonyban volt, és 1945-ben, amikor a fizikai Nobel-díjat
neki ítélték, éppen Princetonban működött, mint az elméleti fizika professzora.
Mehring is ott tartózkodott, és régebben rövid ideig Thomas Mann is előadott
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ott. ::El részletekre, összefüggésekre, csak most, Wigner Mary halálakor ébredek rá.
S most "lesz a sok részletből az egész", Márai értékes fejtegetései értelmében.

A negyedik oldalon, Wigner Jenő Bátyám sorai alatt piros betűkkel van a
lapra nyomtatva "Christmas Chromes, From the exclusive celIection". Ez is bi
zonyítani látszik, hogy egy 'Ún. "exclusive" feleség, ember halt meg számunkra is.
Bár sem Ő, sem Wigner Jenő nem akart "exclusive" lenni, nem kívánt és nem
szeretett semminemű kivételezest. Ezt bizonyítja a levelein levő egyszerű cím
felirat: "Eugene P. Wigner, 8 Ober RD; Princetori N. J. 08541". Semmi cím, sem
Dr., sem Professzor, sem Nobel-díjas. Nem szerette a nagy ünnepléseket. a feltű
nést. Altalában ha az ember tudományosan dolgozik, kutat, akkor csendre, nyu
galomra van szüksége, Elég egy W. vagy Sz. a Ievélpapírján, csak akkor írja oda
címeit s csak azoknak, akiknél tudja, hogy nem az ember, hanem azok számítanak.

Aztán szomorúan, leverten és sajnálkozva, hogy Wigner Mary meghalt és Jenő

Bátyám egyedül maradt, kezembe veszem a halotti jelentést. 13x9 cm nagyságú.
Éppen olyan nagy, amilyen nagyságú fényképeket csináltatunk, s nem olyan mint
az otthoni nagy gyászjelentések voltak.

"In profound sorrow
wa announce the death of

MARY WHEELER WIGNER
on November 8, 1977.

Tha Memoríal. Service will be held
on November 19th, at 11 oclock a. m,

at the University Chapel of Princeton
Her survívors

Eugene P. Wigner, David W. Wigner,
Martha Wigner Upton."

Mély gyásszal és szomorűsággal jelentjük, akik ezt a számunkra igen nagy sze
rencsétlenséget, hajótörést valóban átéltük, egy időre megmenekültünk, vagy ta
lán tovább szenvedünk?"

Milyen szépen, meghatóan s költői rövidséggel, sokat mondóan s egyben aláza
tosan is írt, s a nagy lelkekre jellemző nemes őszinteséggel a "nincs annyira meg
lepve, mint egy tudatlan nemorvos", az "úgy tudom jól vagyok" mögött mennyi
mínden rejlik, hányféle titkos s olykor míndannyíunkat félelemmel kísérő gondolat.
Nem orvos és orvos egyaránt s olykor "tudatlan" és tehetetlen az élet nagy dol
gaival és eseményeivel szemben. Sokszor csak bizonytalanul botorkálunk a jövő

be vezető úton, még akkor is, ha ez az út atomreaktorokban végzett kísérletek
és beteg hasfalakon belül, vagy szívkoszorúerek közt szikével, vagy akár elektron
mikroszkóppal 200 OOO-es nagyítással, kutatások sora az 'Új lehetőségek határterü
letein vezet a jövőbe.

Mennyire más hangú ez a levél, mint például az 1976. jtúlius 20-án, felhőtlen

ég alatt, napsütésben írott sorok. "Kedves Szirmai Kellegal
Ma jött meg A magányos óriás - ajánlott küldemények míndíg késnek. Na

gyon örülök neki és sokszor melegen köszönöm. Én is nagyon remélem, hogy
valahogy a közeli időkben megint látni fogjuk egymást.

Sokszor melegen és köszönettel üdvözli Wigner Jenő."

Igen, ez a ma érkezett levél egészen más hangú, sok bánatot és szomorúságot
rejt a sorok között, Ilyen váratlan búcsú a hőn szeretett hitvestöl, akivel oly
sok év örömét és megpróbáltatásait osztotta meg! Akivel bejárta a világ neves
városait s akivel gondolatban az évszázadok és évezredek kultúrájához, bölcsőjé
hez és egykori nemzedékek, rég elhalt népek, avarok, sumírok azaz, sumérek.
keleti gótok és mások nyomdokában is elzarándokolt.

Éreztem, hogy nagyon szépet, meghatót és egyben vigasztalót kellene írnom.
De mílyen nehéz azokat megvigasztalni akiket szerétünk s akiket részben pó

tolhatatlan veszteség ért.
Talán 'I'seng-Kuang következő bölcs szavaival kellene kezdenem: "Az embernek

nem lehet ezer napon át szakadatlanul jó ideje, mint ahogy a virág sem virágoz
hat 100 napon át". Nem, ezt mégsem irhatom. Mivel egy kissé mindannyian úgy
vagyunk önnönmagunkkal és szeretteinkkel is mint a' spanyolok, úgy, ahogy az
író, Angel Ganivet érezte s ahogy egy irodalomtörténész, Hans Rötzer írta: "...az
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életben az örökkévalóságót kívánják, holott azt évszázadok alatt csak az anyag
élhette meg". Valahogy úgy van; ahogy Calderon írta és panaszolta kétségbeeset
ten: "...az élet és pompája nem sziklaszilárd és állandó, hanem csak az álom
nak az álma, csalóka fény, csak árny..." Vagy "az álom egy második élet",
ahogy azt egy harmadik nagy spanyol, Francísco de Goya mondta.

S a kondoleáló levél megfogalmazása közben gondolatban újra "átrepültem"
Wigner Jenő eddigi életén, Kezdve a születésénél, Budapesten. abban a város
ban, melyben én is születtem és annyi más kedves barát, tanár és ismerős. Onnan
indult el Szent-Györgyi Albert, első nagy tanárom, majd Hevesy György párt
fogóm, a ma is élő 94 éves író és tudós, az Osztrák-Magyar Monarchia diplo
máciai testületének utolsó élő tagja, aki valamikor Straussal is tanult zenét
Münchenben egy rövid Ideig, Ott született Bék~y György is, aki hallószerví fel
fedezéséért - noha fizikus volt - orvosi Nobel-díjat kapott. Az a Békésy akinek
"hamuját", utolsó kívánsága szerínt a hawaii korall sziklák közé dobrták' s most
ott sodorják a habok, hogy új életet vagy életeket sarjasszon. Amint Terence A.
Rogers, a hawaii egyetem orvosi fakultásának dékánja 1974. augusztus 4-én hoz
zám intézett soraiban írja:

". " At Dr. von Békésy's own request he has no tombo His ashes were seat
tered to the waves on the coral reef around this island which was his happy
home duríng his last few years..." (Dr. Békésynek saját kérésére nincs sírja.
Hamvait a korall-szikláknál a tengerbe dobták, annál aszigetnél, mely az ő bol
dog otthona volt az utóbbi pár évben.) Nála találkozhattam a japán Nobel-díjas
íróval, Yasunari Kawabatával,

Annyi ismerős indult el Budapestről, akit egy ilyen rövid írásban nem lehet
megemlíteni. l

Az érettségi után Wigner Jenő elhagyta Magyarországot, de sohasem szűnt

meg magyarul gondolkozni és írni. Sem Németországban, bár a berlini neves
Technikai Egyetemen (akkoriban Technische Hochschule) szerezte meg a Dr. Ing.
címét, sem egyebütt európai kiképzése, útjai során. 1937-OOn lett az Egyesült
Allamok polgára s 1938-ban a Princeteni Egyetem teoretikus fizikájának profesz
szora, ahol sok nagy tudós működött, s ahová, egykori asconaí barátunkat Kerényi
Károly professzort, a "Szegedről jövőt" is oly erős baráti szálak fűzték. Aikkor
sem szűnt meg anyanyelvén gondolkozní s az egykor Pesten tanult verseket ön
magának szavalni, amikor a második világháború alatt az ún. "Manhattan-Projec
ten", azaz az atomenergiával kapcsolatos kísérleteken dolgozott, a Chicagói Egye
temen, nem messze attól a főiskolai sportpályától, ahol Enríco Fermi az elő

zőkben említett Pauli-elvből is kiindulva, részben Szílárd, TeHer Ede és mások,
így közvetve Wigner segítségével is előállította az első atombombát. Fermi özve
gyével férje halálának 12. évfordulóján, 1966. november 29-én találkeztam Chi
cagóban, ahol a South Shor Drive 38-ban egy közös appartment házban lakott
Edmund Jacobsori professzor barátomékkal, a szép Michigan-tó partján. Edmund,
öt amerikai elnök tanácsadója társaságában megnéztem az egykori kutatások
színhelyét, ahol ifjú főískolások éppen versenyeztek. "Mi lett volna, ha akkor a
bomba..." - kezdtem kérdezni, de barátom barátságos felesége félbeszakított,
kezével intve, ". ..de nem történt semmi. ..". Ezt az évfordulót nem is tudom
elfelejteni, hiszen még a jugoszláv címerben is benne van, ott az új alkotmány
megszületésének időpontját jelzi. Wigner nevének említése önkéntelenül Fermi
nevét is eszembe juttatja. Wigner Jenő többek között a "Clinton Laboratories"
igazgatója is volt, s eredményes munkásságát 1951l-ban az Enrico Fermi-díjjal,
1960-ban az Atom-béke-díjjal, majd egy másik ismerőse és Nobel-díjas társa,
Max-Planck érmevel és számos más kitüntetéssel jutalmazták. De a legmagasabb
díjat, a fizikai Nobel-díjat is elnyerte 1963-ban. A díj felét ő kapta, a másik
felét Maria Goeppcrt-Mayer és J. Hans D. Jensen. "A díjat azokért az adataikért
nyerték el, melyekben az atommag elmélet és annak elemi részecskéinek, de
különösen az ún. alapvető szímrnetria (Simmetria)-elmélet feltalálásának és al
kalmazásának leírását ismertetik" - hangsúlyozta a Nobel-bizottság rnéltatója.

Wigner Jenő úgynevezett Nobel-díj beszédében, melyet a következő eimmel
tartott: .,Események, természeti törvény és invarians-elmélet", ismertette kutatásait.
Ha ezt él beszédét és munkáit ismertetni akarnám, ki kellene térnem Albert Ein
stein relativitás- és suspenzio-clméletére, melyet akkoriban Bergson támadott, és
melynek például a molckulákra kiterjedő vonatkozásait a kolloid oldatokban,
Nobel-díjas rokonunk. Zsigmondy Richard Marburgban bebizonyította, azokra
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a . vizsgálataira és megállapításaira is, melyekért a Nobel-díjat kapta. Einstein
ugyanis leírta, hogy az a fotoelektromos hatás (effekt), melyet Heinrich Hertz
1887-ben feltalált, egy iényquant hatása. Ez az einsteini megállapítás volt az első

konkrét támasza Max Planck quantum (Quanten)-elméletének. Érdekes megem
líteni, hogy Hertz James Franek-kel együtt kapta meg a Nobel-díjait. Szerettett
tanárom és barátom, Ottó Warburg Nobel-díjas emlegette sokszor Francket nekem,
mível Warburg apja, a berlini egyetem egykori fizika professzora Franckot
tanította és útját egyengette. Wigner Jenő muríkásságának ismertetésekor az atom
maggal kapcsolatos kutatásaíra is ki kellene térnem.

Nobel-előadásábanWigner az olyan mély értelmű fogalmakat is vizsgálta, mint
a "kezdeti feltétel". O ezt az elméletet alkalmazza a bolygok rendszerére, s ezzel
kapcsolatban v. Weizsackert idézi. De hivatkozik egyben a kínai Yangra is, 
akit az angolszász világban Franknak vagy Franklinnak is szoktaki nevezni 
ugyancsak a princetoni egyetem (Institute for Advenced Study) későbbi tanárára.
önkéntelenül jelezve ezzel a tudomány nemzetköziségét, a típusok sokféleségével
és a változó hatásokkal kapcsolatban. Kérdezhetnénk e pillanatban, vajon az em
ber öröme és bánata is beletartoznak az ilyen jellegű kutatások családjába? Vég
eredményben mért ne tartozhatnának bele? Az "invarianc" fogalmát tisztázza és
finomít ja, amikor a matematikus Hilbert említése közben a "megközelítő inva
rianev-ról beszél.

Wigner Jenő életének különböző korszakain végigtekintve még mindig azon
töprengek, milyen szavakkal kíséreljem meg vigasztalni bánatában. De lehet-e
egyáltalán valakit igazán hatásosan vigasztalni, valakit, aki egyedül maradt, egye
dül bánatával és élete terhével, még akkor is egyedül, ha minden pillanatában
mellette maradnánk és segítenénk tovább.

Majd aztán mégis nekílendülök, nehezen, könnyes szemmel:
"Mélyen tisztelt Professzor Úr, Drága jó Jenő Bátyám!

. .. Szeretett felesége és hű élettársa halála alkalmából engedje meg, hogy
mély részvétünket fejezzem ki. Megértem és átérzem ezen súlyos napok szomorú
ságát és bánatát .,. Az élet megy tovább, kell hogy menjen, és még így is sok
szépben lehet része ..."
Azltán ismét elgondolkodom. Apám, Szirmai Károly Kos:zJtolányiról ím "A halál
költője" című munkájának egyes sorai jutnak eszembe: "S ahogy az elmúlás tesz
számára mindent széppé és szomorúvá, az emberek is akkor kezdenek szívéig
fájni, míkor megpihent testükre már az enyészet homokja szitál, Ilyenkor fel
éled benne rnínden, ami valaha hozzájuk tartozott."

Kosztolányi ezt a következő verssorokkal fejezte ki oly szépen és találóan:

S egy bot maradt utána a sarokban,
meUyel sétál tavaszi délután.
Egy szó, melyet gyakorta kedvvel ejtett
és lehelete a bitang ruhán.

Talán apám további, következő soraival kellene folytatnom levelem: "De a
halál nem míndíg lesben álló rém, többször, ha valakit' nagyobb pompávaL te
metnek, s az utcákon fel zeng a trombitákból a beethoveni orkán, rá-rádöbben
nagyszerű fenségére..."

Aztán mégis másképpen folytatom levelem. Újabb tervekről, lehetőségekről,
munkáról szólanak soraim.

Majd pár nap szünet következik. A levél utazik, repül a felhők felett s vá
rom a választ, a vísszhangot, várom, hogy kissé megnyugodjon. remélve, hogy
soraimnak mégis van hatásuk, bár nem tudtam mindazt kifejezni, amit írni
szerettem volna.

1978. január 19-én megérkezik a válasz, s szeretettel, meghatottan olvasom
Wigner Jenő levelét.

"Igen köszönöm igazán meleg, részvevő sorait. Bizony nagyon-nagyon hiány
zik a feleségem, de talán igaza van, az életnek tovább kell menníe,

A feleségemmel Ann Arborban, egy »summer school« alkalmával ismer
kedtem meg igazán." (S szavai kísérnek a múltba régi tavaszok, holt vasárnapok,
egykori ünnepek s az ifjúság felé, -visszafelé oda, ahol s amikor minden még
olyan szép volt, s meghatottan olvasom tovább ezen értékes és számomra na
gyon érdekes "életregény" míntegy rövid összefoglaI6ját.) ,,0 Vermontban szüle-
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tett, Massachusettben nevelkedett fel, korai bevándorlók ivadéka volt." (E sorok
olvasása közben régi amerikai képek jutnak eszembe és egykori időket ábrázoló
levelezőlapok, olyanok, amilyeneket Reményl, Einstein, Faulkner, Wigner Jenő és
mások küldtek odaátról. Kicsi városkák, melyekben jártam s ahol még megállt az
idő, s megmaradtak a régi házak, a kis terek, 200 éves ágyúk fogadták a láto
gatókat a városházak előtt, sáncok maradványait lehetett felfedezni a dűlőutak
mentén, vagy Cooper Vadolője és Bőrharisnyája. Poe Hollója, vagy Mark Twain
regényalakjai álltak a szobortalpazatokon, és Európában sohasem látott mada
rak keresgélték a bogarakat a fűben, miközben számunkra ismeretlen, de szívhez
szólón szép dalokat énekeltek.) "Magyarul nem tudott, a gyerekeink sem tud
nak. Az apja százéves volt, amikor meghalt, ő 76 éves volt." (E sarok úgy ha
tottak rám, mint egy bánatos és be nem teljesült kívánság, vágy, hogy ő is 100
évig kellett volna éljen, s ebben mindannyian reménykedtünk is. Egy jó ember
ki nem mondott szemrehányása is bennük rejlett, mert a sors ilyen kíméletlen.
"A könyvekről, amelyeket szeretek, nehéz lenne írni. Az előző tudós nemzedék
ből ismertem többek között Einsteint - sokat sétáltunk együt.t itt Princetonban,
Max Lauet is jól ismertem, Planckot, Nernst-et felületesen. James Francket jól
ismertem, főleg Chicagóból. De nehéz ilyen kérdésekre levélben válaszolni. Min
den jót kíván..."

így hangzott a levél. S az előző tudós nemzedékről szóló rövid beszámoló,
melyet talán úgy lehetne jellemezni: kevéssel sokat mond, mert az előző tudós
nemzedék, melyhez Wigner Jenő is tartozik, a legnagyobb és a legkiválóbb tudó
sokat foglalta magába. Olyanokat, akikhez foghatók ma már talán nincsenek
és nem is Lehetnek. A tudomány mindínkább szétágazódik és ez rengeteg olyan
mellékkérdés megoldását teszi szükségessé, melyet csak együttes munkával, kü
lönböző szakterületek határterén lehet tisztázni. Igaz, joggal kérdezhetné az olvasó:
vajon a legnagyobb tudományos kérdések már meg is vannak oldva? A mai fó
problémák egyike a természet védelme, a természete, melyet az ember lelkiisme
retlen gazdálkodásával tönkretett, és ezzel saját magát is a pusztulásba viszi.
A következő nemzedékek sora ezért is teljesen bizonytalan. Az atomenergiát
Wigner és mások nem háborús célokra, hanem a béke fenntartása érdekében
akarták bevetni.

1977 decemberben írt részvétlevelemben azt kérdeztem, . hogy "nem lenne-e
kedve a velem való levelezés folyamán az életét megírni? Mindent. papírra vetni,
míndent, amire szívesen emlékszik vissza, a kis emberi boldogság pillanatait, s
az őszi levelek hullását a Városligetben, vagy a New Yersey-í szép- lombos erdők

ben." S e válaszlevél már része is lehet életrajzának, egy érdekes és értékes
nagy ember életrajzának.

Wigner a nagy emberek, a nagy tudósok számos emberi tulajdonságait is bir
tokolja, elsősorban a szerénységet, a jóságot. Mindenkinek akart valami kelleme
set és szépet mondani, nem tettetett szépséget, hanem valóban olyat, melyet ő is
annak érzett. "Ritkán láttam olyan szép Ievelezőlapot, mint az, ami most jött 
a Stiftkirche Stuttgartban ... meleg üdvözlettel" - írta 1977. szeptember 27-én.

"Irodalmi vonátkozások" az 1976. december 27-én kelt sorokban: "Nagyon
örültünk pompás karácsonyi lapjának és szívből viszonozzuk jókívánságait. A
verseskönyvet is sokszor köszönöm, Még csak keveset olvastam belőle, rendsze
resen egy ülésben csak egy verset olvasok el. De nagyon szeretem a verseket 
sok Petőfit és Vörösrnartyt szoktam szavalni magamnak..."

Ezen soroktól felbuzdulva ismét egy verseskönyvét küldtern neki, egy közös
kötetünket Fekete Lajossal. ez az a kötet, melyből csak 40-50 oéldányt kaptam.
A könyvecske kíséretében családi ünnepekre, kedves évfordulókra is a legjobba
kat kívántam, és 1977. január 23-án már íródott is a válasz- ,,~agyon örülök a
jókívánságainak, és a verseskönyv is megjött közben. Pár nap múlva Beton
Ronge-ba költözünk két hónapra, ott melegebb van, mint itten. Sok köszönettel
melegen üdvözli Wigner Jenő családja és ő maga."

E sorok már klimatológiai adatokat is tartalmaznak: arra a rendkívüli hideg
télre emlékeztetnek, mely 1977 januárjában váratlanul, úgyszólván megszállta Ame
rika északi részét. A gáz és más vezetékek is tönkrementek, részben elfagytak. a
fűtés és világítás megszűnt, a közlekedés is elakadt. A hó embereket és jármű

veket temetett be. Sokan megfagytak, meghaltak a hidegben. Még Floridából is
fagyot jeleztek. E tél elől költöztek két hónapra délre Wigner professzorék is.
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Ismét egyik levélből:

"Kedves Szirmai Doktor!

Hosszabb európai útról visszatérve (találkoznunk kellett volna, de én sem
voltam itthon), itt találtam kedves sorait és a Mindig elválni valakitől-t. Nagyon
köszönöm rnindkettőt - az utóbbi ki fogja egészíteni a Magányos, óriást, ami
sok örömet és megértést ébresztett fel bennem.

Önt is igazán csodálom, hűsége apjának emlékéhez igazán megható, Be kell
vallanom, én is nagy szeretettel emlékszem Apárnra, de bizony alig teszek bár
mit is, hogy emlékét megőrizzem vagy felújítsarn. Talán rtanulok valamit Öntől.

Sok meleg üdvözlettel és köszönettel igaz híve Wigner Jenő."

Ezután még többször leveleztünk közös kis vtlágunkról, az övéről, amit külön
\it szerétnék megörökíteni, a tudomáayon kívül álló világát, a tegnapók és mák
örömeit és bánatát Wigner Jenő és családja életében. Gondolataink sokszor ta
lálkoztak, kivált az emberi kultúra s a rnűvészetek, a tudományok szépségével
kapcsolatban. Egykor a szicíliai kongresszus is szólt e kultúra fejlődéséről. Eszmét
cseréltünk Rabíndranath Tagoréról és Márai bölcs mondatairól és filozófiai meg
látásairól s közben közösen kerestük egykori versem soraival:

.. .az e~mú~t élet és évek lakásait,
a csábító kéklő messzeségek letűnt szobáit,
lakást kerestünk, régi szere~mek, ífjú álmok lakásait, ..
Csak egyre kerestűk, ami o~y szép volt,
tovatűnt fiatalságunk boldog álmait.

1978. április 24-én kelt sorait olvasom, s úgy tűnik, most már nyugodtabb,
de természetesen fájnak még a sebek:

"Kedves Szirmaí Endre!

Most, egy jó hónap után ért utol Luganóból írt, levele. Baten Ronge-ban vol
tam két hónapig - jobb volt az idő ottan, mint itt. Most pedig pár napot az
indianai egyetemen és az Aragon laboratóriumban töltöttem. Hogy őszinte legyek,
nagyrészt azért utazek el oly sokat, mert itthon még borzasztóan hiányzik a
feleségem. De másutt sem tökéletes az élet.

Az édesapám nagyszerű ember volt. Az ő édesanyja röviddel a születése után
meghalt és az édesapját is elég korán elvesztette, talán 30 éves korában. Édes
apám engem sok míndenre rnegtanított, és alig van bántó emlékem vele kap
csolatban. A feleségem is nagyon szerette. noha persze nagyon különböző :kultú
rában nőttek fel. Magyarországon édesapám a Mauthner Testvérek és Társa (bőr

gyár) cégvezetője volt - igen befolyásos -, talán döntően befolyásos az intéz
mény vezetésében.

Szent-Györgyit ismertem, de nagyon felületesen, Hevesyt egyszer láttam. Bé
késyvel nem találkoztam, de Ortvay Rézsőt jól ismertem. A Thomas Mann csa
láddal is találkoztam itt Príncetonban, Öt nagyon-nagyon csodálom, de amikor
itt találkoztunk, a háború nagyon közel volt és az nagyon foglalkoztatott. Nem
hiszem, hogy megismerném a fényképét. De az írásait nagyon szerétern.

Nagyon köszönöm tanácsát, hogy írjak egy önéletrajzot. Sajnos, nem tudok
ellenállni meghívásoknak és így nagyon, nagyon el vagyok foglalva. De a kedves
lapját nagyon köszönöm és remélem, valahol és valahogy megint látni fogom.
Addig is nagy tisztelettel és nagyon melegen üdvözlöm családjával együtt. Attól
tartok, nagyon keveset tudok róluk.

Igaz tisztelettel és meleg üdvözlettel

(Wigner) Jenő"

A levélborítékon ez alkalommal az egyetemi címe volt: Professor E. P. Wigner,
Princeton University, Joseph Henry Laboratories, Jadwin Hall. P. O. Box 708,
Prínceton, N. J, 08540, USA.

Megírtam, hogy Márta, idősebb lányom, elvégezte az orvosi egyetemet és el
fogadták "Blutgerinnung und Nephrotisches Syndron" című 70 oldalas doktori
disszertációját, melyben sok új kisérleti adat és szárnos táblázat és ábra is van.
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Többek között az én eljárásaimat és általam konstruált műszereímet is ismer
tette az említett területen való munkásságom kapcsán. Ezen adatok is igazolni
látszanak azon kínai közmondást, mely szerínt "az egyik nemzedék azon utat
építi, melyen a következő utazik". Ez az élet minden vonatkozásában így van,
de küíönösen a tudományban. Különben ma foglalta el lányom asszisztens orvosi
állását az egyik nagy kórház belgyógyászati osztályán, és ezzel egyúttal a szak
képesítését is megkezdte. A kisebbik, Andrea, írtam a továbbiakban, Díjonból,
Franciaországból, ahol tanulmányait elismerték, a Kölni Egyetemen keresztül
Göttingenbe került. Erről már az előbbiekben megemlékeztem.

Rég megegyeztünk abban, hogy Beethovennek nagyon igaza volt, amikor azt·
mondta, hogy "tartós örömet csak magadban és munkásságodban lelhetsz". Igen,
valahogy így van, s ezt más formában de La Rochefoucauld is megerősítette,

amikor egykor beírta [egyzeteiba: "Akard azlt, ami van és akkor az van,amit
akarsz".

FALU TAMÁS VERSEI

Mit csináljon

Mit csináljon, ki nem tud
semmit sem csinálni,
kinek úgy fáj mindene,
hogy nem tud, csak fájni.

Ne csak otthon fájjon az,
hanem négy égtájon,
és fájjon mindenkine1c
az egész világon.

S~egény halottak

Szegény halottaknak
nagyon rossz dolguk van,
nem zavarja őket

senkisem álmukban.

Sohasem tudják, hogy
mi van a világon,
folyton csak alszanak
és álmuk sem álom.

Ha már aludni kell,
az lenne igazság,
hogy legszebb álmukat
örökké folytassák.

lnjekciók

Ha a szív már csüggedt,
és a fej. lekókad,
miért nem kap lelkünk
jó injekci6kat?

Jó lenne érezni,
hogy a lélek dermed,
értelmetlen élet
kap egy kis értelmet.

Jó lenne megélni,
hogy ezt érezhessem:
nem egyedül vagyok,
hanem újra ketten.

A~ élet célja

Ember sziiletik,
a sok milliárd,
ilí-ertestvér'Ül
kapja a haláU.

Az élet célja 
megsúgom neked:
hogyeUemethesse,
ki megszületett.



Három s~6

Három szó iár
vé~ed:

Isten,
ha~á~,

é~et.

Nem is kell több
szó már,

tele van a
szótár.

Még sok boldogság van

Még sok bo~dogság van, mely
e~férne e földön,
ily vendéget sok szít' van,
ame~y üdvözö~jön.

Proté~is

Ki kellene operá~ni

be~ő~em a le~kem,

éjje~-nappal borza~ma.san

kel; vele szenvednem.

A szívem is fogadná
e kedves vendéget,
de o~y régen látta már
hogy nem ismerné meg.

Hirte~enü~ megfagy bennem
s ugyanakkor ég is,
he~yette most o~y jó lenne
egy ~élekprotézis.

S~erelem és gyűlölet

Szerelem és gyűWlet

jól eliérnek: a szívben,
mindkettő van oly erős,

hogy bordát kifeszítsen.

A szerelem mézédes,
a gyűlölet vad sósav,
a szere~em az örök,
a gyűlö~et tartósabb.

Ha nines senkid

Ha nincs senkid e világon,
egyedü~ vagy, egyedül,
minden bánata e fö~nek

a lelkedbe települ.

Annyi gond és annyi bánat
II szívedet veti szzét,
hogy mindenki tiéd ~egyen,
kérd meg a világ kezét.

Lámpa

Ö, csak volna agyunknak
ügyes kis csavarja,
ame~yet forgathatnánk
hol jobbra, tio; balra.

Idéznénk magunk elé
sok kedves emléket,
képet, me~y mínd régi
nem fáj és nem éget.
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És mint egy lámpát hagyunk
éjjeH szekrényen,
csendben lecsavarnánk, hogy
f'eggelig ne égjen.



UTRY ATTILA

MACjYAR BIZANCI EM LÉI<EK
A görög keresked5k vildgáról

Tavalyelőtt télen, Görög kereskedők Miskolcon címmel, kiállítást rendeztek
a mískolci Herman Ottó Múzeumban. Az érdeklődés Illusztrálásaként. a rende
zők elmondták. hogy voltak olyan napok, amikor nyolcszáz embernél is több
látogatót fogadtak.

Az idén tavasszal Szolnok város közönsége is megtekinthette a kibővített görög
anyagót. A jövőre nézve lehetőség nyílik arra, hogy más városok is tudomást
szerezzenek - a kiállított tárgyak "közvetítésével" - egy régen elfeledett világ
ról, amely a teljességre törekvő magyar kutatásnak mindmáig figyelemre méltó
információkat tartalmaz.

A kiállítás kultúrtörténetí háttere tulajdonképpen a XVII-XIX. század, az
egyházművészeti anyag azonban a Bízánera jellemző változatlanság, időfelettiség,

állandóság alapján - azokról az időkről is tanúskodik, amikor népünk még csak
ismerkedett a bizánci kultúrával, a kereszténységgel. Itt arról a hittérítő mun
káról van szó, amely a VIII-IX. században - őseink kazár birodalmon belüli
"hazájában" - bizánci szerzetesek révén megnyitotta és megmutatta az utat
törzseink számára a kereszténység felé. "Ennek a VIII-IX. századi térítésnek
- úgy látszik - egy maradandóbb eredménye is lett: a magyar rovásírás kiala
kítása (Erdélyben a XVII. századig fennmaradt), amitől végső fokon "a magyar
irodalom elindulása is számítható". (1) A közelmúlt és a régmúlt évezredes tartalmi
és történelmi egységét láthattuk tehát az elmített kiállításon.

Ahhoz, hogy az elmúlt idők eseményeiről reális képet kapjunk minden irány
ból tájékozódnuruk kell, hogy adatokat, tényeket gyűjthessünk. A kutatás, ponto
sabban a megismerés érzelmi, értelmi és intuitív fokozatokon keresztül jut el
abba az állapotba, hogy sokak számára érthető lesz, s közkinccsé válik. Bizánc
cal kapcsolatos kérdéseinkre a válaszok megtalálásat nehezíti, hogy "olyan ösz
szefoglaló mű, amelyből Bizáncról fogalmat alkothattunk volna, magyar nyelven
még nem jelent meg". (2) Igaz, voltak nagy tudású bizantinolögusaínk, mint Mo
ravesík Gyula, Gyóni Mátyás, Váry Rezső és mások, de például az eddig meg
jelent legnagyobb hatású mű, Sir Galahad : Bizánc, csak kevesekhez jutott el.

Visszatekintve az utóbbi évek Bizánccal foglalkozó irodalmára, úgy tűnik,

fokozatosan javul a helyzet. Különösen az 1970-es évek második harmadában
élénkült meg a magyar saitó- és könyvkiadás ebben a növekvő érdeklődést mu
tató térnában. Azok közül a munkák közül, amelyek sokakhoz eljutottak, érde
mes újra és újra elővenni néhányat. Mindenekelőtt kezdjük a "Bizánci irodalom
kislükre" című irodalomtörténeti válogatással, amelyet Dímitríosz Hadzsisz szer
késztett és a legkiválóbb görögkutatóínk és fordítóink együttműködésével készült
(Európa Ül74). Erről a könyvről ír László Gyula az Új írásban {1975. ll. 51Z.),
valamint a cím, Bizánc és a Magyárok kapcsán beszámol személyes "Szent
Hegyi" (Athos) élményéről is. A Kortárs hasábiaín, színtén 1975 novemberében,
pedig Györffy György tanulmanyát olvashattuk: Bizánc szerepe a matnjarok:
megtérésében címmel. Végül meg kell említenünk, a kis példányszám ellenére
is, D. Dr. Berki Feriz szerkesztésében "Az ortodox kereszténység" című könyvet
(Bp. 1975), amely olvasmányos vallástörténeti és teológiai áttekintést nyújt Bi
zánc másfél évezredes kereszténységéről alkotott felfogásáról. Az említett mű

vekből is világossá válik a kutatás értelme. Tudniillik az, hogy "Bizánc része a
magyar műveltségnek is". Továbbá: "Görögkeleti (ortodox) és görög katolikus
testvéreinken keresztül tehát Bizánc bennünk van, nem is beszélve arról, hogy
hazánk áland6an Dél sugárzásának körében élt". (3) .

Ha történelmünket ebből a szempontból alaposabban megvizsgáljuk. látha
tóvá válik, hogy népünk egy részének - többnyire kisebb részének - határozott
és kítartó a kapcsolódása Bízánchoz; általánosságban a "közép-keleti" kultúrá
hoz, kereszténységhez.

A római birodalom két részre tagolása, a latin Occidens (nyugati) és a görög
Oriens (keleti), kulturális téren túlélte Róma (476) és Bizánc (1463) bukását, sőt

napjainkig kísért emléke. (4) A honfoglalások korában, krónikák közléseí szerint
eleink közül elsők között Bulcsú (Boloszudész), Gyula (Gylasz) fejedelmek, vala-
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mint Tormás herceg a X. században a saját akaratuk szerint felveszik a bizánci
kereszténységet, és ezzel kezdetét veszi az akkori haza délkeleti részének keresz
tény hitre való megtérésé a pogány életforma helyében. (5) Az akkori térítők

közül Hierótheosz görög püspök munkája a legeredményesebb, aki bolgár-szláv
tolmácsolással kezdte az ígemagyarázatot. Rövid időn belül megkezdődik a köz
nép megkeresztelkedése is. (6) Az új keresztény közösségek többnyire Szent De
metert választották védőszentjüknek, erről tanúskodik Szegeden a Dóm téren
levő Dömötör torony, valamint a közelmúltban feltárt templomalapok többsége.
"Magyarországon húsznál több Szent Demeter egyház állt, s így a találgatásnak
tág tere nyílik." (7) Röviden ez volt tehát a kezdet, és a későbbi nyugati térí
tésekkel szemben egy olyan tényező, amely ellen több esetben csak fegyveres
"meggyőzéssel". lehetett dűlőre jutni. (Vö. Vata és fia János pogány lázadásaival.
amelyekről mostanában azt is hallani, hogy nem is mondhatók ezek pogányok
nak, ami a nevükből is következhet, hanem a kor szellemének megtelelően:

ortodoxoknak, skízrnatíkusoknak.) Az Árpád-ház kihalása (1301) után válik végül
is egyértelművé, hogy hazánk területén a latin nyelv és a nyugati kereszténység
hez való tartozás hosszú ideig államhatalmi tényező is. Az ortodoxia pedig nemze
tiségekbe tömörül, és ezáltal "megszüntetve megőrződik".

Miután történelmünk következtében beékelődtünk a szlávok közé, nem szűnik

meg észak- és délkelet sugárzásának hatása népünk érzelmi, szellemi világára.
Igy került sor 1641-ben a munkácsi unióra, a katolikus restauráció idején. Magá
tól értődik, hogy ez a lépés tovább gyengítette, elsősorban mennyíségíleg, a ke
leti töltésű közösségek egységét. A kárpátaljai népek életében ezáltal létrejön a
görög katolikus forma, és hazánk területén, hierarchikus berendezkedés hiányá
ban, az ortodoxia kevesek ügye lett. Azoké a keveseké, akik felül tudtak emel
kedni lelkileg és anyagilag a reformáció és a katolikus restauráció szellemíségén.

Ezekben a századokban viszont délkeletről újabb "bizánci" kultúrával ren
delkező népcsoportok özönlik el az országot. A görög kereskedők. (Így utólag
sokan úgy ítélik meg ezt az állapotot, hogy így lett biztosítva hazánk területén
a kezdeti bizánci térítések folyamatossága.)

Közismert bizánci emlékeinkről szólva sok olyan művészí tárgyát őrzünk amely
Bizánc remekművei közé tartozik. Királyi koronánk alsó pántja, Lehel kürtje, a
koronázási palást (felon) Pannonhalmán, a Bécsben található Szent István er
szény, esztergomi békecsóktábla, besztercei füstölő, Pécs környéki ásatások nyo
mán előkerült templomalapok, tárgyak, valamint a XVII. századtól folyamatosan
hazánkba kerülő görög kereskedők által hozott ikonok, könyvek, stb., amelyek
jelenleg már magyar tulajdonban vannak a Magyar Ortodox Admínísztratúra
megalakulása révén (Bp. 1945). 'A nyelvünkben. meghonosodott néhány bolgár
-szláv szó pedig azt az időt képviseli, amikor őseink először kerültek kapcsolat
ba a bizánci kultúrával. Igy a kereszt, pap, barát, szent és a karácsony szavaink.
Zárhatjuk a felsorolást mindazokkal a szokásokkal, ikonokkal, liturgikus eszkö
zökkel, amelyek (a görög kereskedő utakról származva) közvetve őrzik, képvi
selik a másfél ezer évvel ezelőtt kialakult keleti keresztény felfogást és életformát.
Mindezek vallatásával újabb információkkal gazdagodik a magyar történelmi múlt
ismerete.

A fontosabb és ma már tényszerű események érintésével ilyen út vezet. ahhoz
a világhoz, amelyről eleddig csak a "tárgyak nyelvén" hallhattunk. Kultúrtörténeti
ismeretanyagunk gazdagodása mellett a görög kereskedők ürügyén Bizánc lénye
géhez is eljuthatunk. és el is kell jutnunk. "A valóság - idea - művészet míndíg meg
újuló kapcsolatait kellene megragadnunk, hogy a jelenségeket megpróbáljuk az
értelem nyelvére lefordítani. De éppen az a szép az egészben, hogy e tekintetben
Bizánc sem különálló világ, hanem csak embervoltunk teljességében tudunk kö
zeledni feléje, s pillantjuk meg tükrében - önmagunkat!" (8)

Tízesztendős útkeresés után lassan kialakul Miskolcon egy állandó, bizánci
emlékeinkkel közvetve kapcsolatban levő, Magyar Ortodox Egyházművészeti Mú
zeum, komoly kultúrtörténetí háttérrel. Az eddig szerzett tapasztalatok szerint az
intézmény életre hívásának célja az, hogy ilyen módon is hozzájáruljunk nemzeti
önismeretünk azon alapelvéhez. hogy úgy ismerjük meg múltunk eseményeit,
ahogy az akkor valójában megtörtént.

A görög kereskedő elnevezés a XVII-XIX. századi magyar lakosság megítélé
sében negatív tartalommal telített gyűjtőfogalom volt. Az áru és pénzkereskedés
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jelenti a gazdagságot a gazdasági manipulációk és a fényűző életmód miatt. Ezek
a különböző ' nemzetiségű kereskedők megegyeztek hitükben (ortodox) és mentali
tásukban, valamint abban, hogy egymással görögül beszéltek. Voltak közöttük:
rácok, szerbek, örmények, bosnyákok, monasztírí albánok, kucooláhok (v. vlahok),
macedóniai és Drinápoly vidéki görögök, bolgárok, havasalföldi románok: és törökor
szági örmények. (9)

Balkán népeinek török uralom alatti éveiben Iétkérdésse vált egy új - tevé
kenységi forma kifejlesztése, a korábbi földművelő, állattenyésztő életforma helyett.
A megoldásnak egyetlen módja kínálkozott: bekapcsolódni az európai kereske
delembe. Leginkább Macedónia nyugati és déli részének macedoromán lakói vol
tak rákényszerítve erre az új tevékenységre. A görögök magyarországi térhó
dításának két oka volt. Az egyik, hogy az Európába irányuló kereskedelem szá
razföldi útvonala nyomán Magyarországra és az országon át vezetett a keres
kedelmi utak többsége. A másik ok pedig a kedvező kereskedelempolítlka, amit
az 1711 utáni gazdasági konjunktúra teremtett meg a görög kereskedők számára.
Az említett térségben 1650-1850 között körülbelül másfél millió embert mozgatott
meg az új megélhetési forma.

A görög kereskedők egy-egy városban, vagy településen kompáníákba szerve
ződtek. Ez elsősorban jogi értelemben vett érdekvédelmi testület volt. Jelentős

kereskedő társaság működött többek között a Belgrád-e-Zimony-c-Szabadka, a
Bécs-Győr-Vác-Buda és a Mehida-c-Temesvár-e-Szerrtes " útvonalakon érkező

áruk fogadó és továbbító állomásán Kecskeméten 1708-ban. (10)
A görög kereskedés jellemzőrt korabeli iratok alapján tudjuk meghatározni,

amelyek fordításával jelenleg egyre többen foglalkoznak muzeológusok, nyelvészek,
papok, művészettörtónészek, többek között Mískolcon is. Kezdetben vásári árusí
tásra szeréztek jogot. Az ebből származó nyereségből fokozatosan megvásárolták
a korcsma bérleteket, így az egyre növekvő haszonból a városoknak pénzkölcsönö
ket is tudtak nyújtani. ennek fejében a város vezetői elvileg támogatták üzlet
házaik építését. Ezáltal be tudtak kapcsolódni a tranzit kereskedelembe.

A Miskolci kompániát az 1760-as években alapították. Tagjainak megtelepedé
se pedig 1714-1720 közöttí időre tehető. (11) A XVIII. század végére megszűnt a
tokaji kompánia. Ezt követőleg Miskolc és más városok görög kereskedői bekap
csolódhattak a hegyaljai borkereskedésbe. Ennek emlékét őrzi az Avas domb né
hány kombeli pincéje. ahová érlelésre helyezték el Tokaj hegyalja borá t. A mís
kolci kompánia jellemzőit ekként summázhatjuk: "A' Nem egyesült Görögök ám
bár, a' Megye Népességének tsak: 1/463 részét teszik is, még is speculatiójuk után,
a' Megyének közép pontján, Miskoltzon a' legjobb házakat, legjobb szöllőket, szán
tóföldeket, réteket bírják, 's minden intézeteikben egy nemzet se hághat nyomok
ba a' pompára, életnek kénye-módjára nézve; 's méltán fellehet felőlük tenni,
hogy ezen maroknyi léleknek erszényéhen van tsak nem egész Hegyallyai, Borsodi,
Hevesi, Abauji kereskedésnek haszna." (12)

Miskolc és más városok görög kereskedőiben a XVIII. század második felétől

kezdve általánossá kezd válni a végleges letelepedés gondolata, s ezzel fokozatosan
kezdetét veszi elmagyarosodásuk, Szándékuk megvalósításának kedvez Mária Te
rézia 1774. évi rendelete, amely a törökországi kapcsolatok megszüntetését és a
hűségeskü letételét követelte meg a kereskedni és letelepedni akará görögöktől.

Az 1777/78-as években Miskolc tizenkétezer fős lakosságából kettőszázkilencven

hat a véglegesen letelepedett, családjával együtt itt élő, kis mértékben iparral is
foglalkozó görögök száma..(13) Letelepedésükkel egyidőben felmeriilt bennük az
igény saját templom, ispotály és iskola építésére. 1781-ben II. József türelmi ren
delete lehetövé tette, hogy a nem római katolikusok is középületeket építsenek.

A templomépítés 1785-l8D6-ig tartott Miskolcon, s azóta csak a torony fedele
kapott új formát. (Jelenleg a Deák tér 7. szám alatt található.) A templomkert
északi front ján építették fel az ispotályt (ma lakóépület), a telek déli oldalán
pedig az iskolát, ahová a Múzeurnot tervezik (ma parókia, illetve lakó
épület). Látni való. hogy a templom különös gondossággal a kor ízlésé
nek megf'elelően (barokk copf) készült el húsz év alatt. Egy-egy ilyen nagy
beruházás költségeit gyakori esetben több kompánia teremtette elő. így a mis
kolci középületek anyagi támogatásában megtalálhatók a galíciai és orosz keres
kedő társaságok is. A templombelső művészettörténeti érdekessége, hogy keleti
tartalom jelenik meg nyugati formában a freskókon, az ikonosztázon (íkonfalon)
és néhány korabeli ikonon. Az ortodox templomok belső elrendezése, szimbolikája
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mindmáíg hűen visszatükröz! a legősibb keresztény templomi szokásokat, Neve
zetesen a míndenkorí közösség (ti. kompánia) központi találkozó helye. Ide fek
tették tőkéjük nagy részét, itt intézték legfontosabb üzleti ügyeiket. ide helyezték
írataíkat, műkincseíket, itt mutatták be "dicséreti áldozatukat" a liturgiában, ha
láluk után pedig a templom kűlső falainak tövében temették el szeretteik, s állí
tottak halottaiknak "örök emléket". Ezek a templomok szerte az országban ma az
említett kiállítás és kutatás élő adattárai Budapesten, Szegeden, Szentesen, Hód
mezővásárhelyen, Karcagon, Ürömben, Egerben, Nyíregyházán, Kecskeméten, Gyön
gyösön és Miskolcon.

Végül pedig néhány adat és tény a görög kereskedők társadalmi tevékenységé
ről, beilleszkedéséről a korai feudalista Magyarország életébe, gondjaiba. Az is
potályról például feljegyeztek, hogy vallási megkübönböztetés nélkül fogadták gon
dozásra a rászorulókat. Az 1840-es években alakult "Tudós Társaságnak" Mis
kolcon tagja volt Pilta Mihály és Poméry János is. Ez utóbbi a város országgyű

lési képviselője is volt. Szépirodalommal foglalkozó miskolci írók között a XIX.
század elején szamos görögöt találunk. A miskolci kőszínház alapításakor az ada
kozók és részvényesek között szintén voltak görögök. A Miskolci Takarékpénztár
igazgatóválasztmányának tagjai között szerepelt Pavovszky István ügyvéd és Pilta
Mihály földbirtokos. A Három Rózsa fogadónak (ma a Kazinczy utca saroképü
lete) és a Miskolczí Nemzeti Kaszinónak görög tulajdonosa volt. Mindezek a város
közéletébe való tevékeny beépülésűket mutatják. Az egykor kereskedelemmel fog
lalkozó görög családok letelepedésük révén, nevüket fokozatosan magyarosítva a
városi társadalom vezető rétegeibe emelkedtek, néhány évtized alatt. A XX. szá
zad elejére a városra gyakorolt hatásuk, társadalmi és gazdasági szerepük csak
nem teljesen megszűnt, Emléküket őrzik ma is élő leszármazottjaik, mint a Da
dányíak, Patakyak, Poméryek, stb., valamint a messzí múltba visszakalauzoló mű

kincseik, könyveik és szokásaik,
Ernlékeink művészeti örökségeink sorában tehát fontos helyet foglalnak el.

Jegyzetek: (1) Györffy György: Bizánc szerepe a magyarok megtérésében. Kortárs XIX.
ll. sz. 1789. p. - (2) László Gyula: Bizánc és a magyárok. Új Írás XV. 15. sz. 3. p. 
(3) László Gyula: i. m. - (4) Györffy György: i. m. 1788. p. - (5) D. Dr. Berki Feriz:
Az ortodox kereszténység. Bp. 1975. 109-110. p. - (6) Györffy György: i. m. 1790. p. 
(7) Györffy György: i. m. 1790. p. - (8) László Gyula: i. m, 9. p. - (9) Dobrossy István:
A görög kereskedők szerepe és jelentősége Miskolc XVIII. századi üzlethalózntában. HOM
közl. 1975. 14. sz. 21, p. - (10) Schiifer László: A görögök szerepe Magyarországon a korai
feudalizmus kialakulásában. Bp. 1940. 130-137. p. -(ll) Komáromi József: Adatok Miskolc
XVII-XVIII. századi kereskedelmi víszonyaíhoz, HOM Évk. - (12) Debreczenyi Bárány
Péter: Borsod vármegye Némelly Statistikai Tekéntetekben. Tudományos Gyűjtemény, IX.
1817. 49-63. p. - (13) Márjalaki Kiss Lajos: Régi népszámlálások Miskolcon, Miskolc, é. n.
ol-5.

Hóztűznézőben Sárréten
Irta POSSONYI LAsZLO

Legidősebb noverem megyeszerte híres szép leány volt, si az ő lánykorában
még aránylag vígabban folyt házunkban az élet. Neki már tizenhat éves korára
féltucatnyi kérője akadt. Egy Mihalik nevezetű csöndes, derék mérnökkel el is
jegyezte magát, s hogy a férfi közel negyven év múltán is komoly, mély szere
lemmel kötődött hozzá, annak tanúja voltam.

1944-ben véletlenül ott nyaraltam akkor már özvegy nővéremnél. Mimi meg
hallotta, hogy faluja tagosító irodájában egykori vőlegénye a főnök, s józan asz
szenyí fővel szerette volna előnyösen tagosítani azt a 1!t-20 hold, tűpénzből ősz

szegyűjtögetett, házhelynek is alkalmas földjét.

Részlet a szerző Tettenérés eírnű regényéből.
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- Jó, hogy itt vagy - fogott karon szokásos, villamossággal telített modorá
ban -, egyedül nem illenék felkeresnem, hisz visszaadtam neki a gyűrűjét, de
veled elsétálhatunk a hivatala felé, hátha találkozunk vele.

"Hátha találkozunk vele..." - ez faluhelyen bízonyosságot jelent. Mihalik ak
kor már évtizedek óta volt férje egy másik nagyon szép, váradi lánynak, mégis
úgy verdesett, akár egy megfogott madár. Azonnal beszüntette a hi-vatalos órát,
kísért bennünket haza, pirulva fogadta el nővérem meghívását egy pohárka ko
nyakra. Amikor az ötvenes éveit taposó Mimi a szalonban lányosan perdülve
-fordulva vette elő az italszekrényből a konyakot meg a poharakat, az egykori
vőlegény így hebegett: .

- Ne haragudjék, hogy sírok, de minden, minden eszembe jut, hisz maga olyan,
míntha most is tizenhat éves 'volna, és az én menyasszonyom... .

Mimi, aki akkoriban is évente három-négy kérőt kosárazott ki, jogos asszonyi
megelégedéssel nyugtázta, hogy a szálló évtizedekkel sem enyészett el régi hatalma.

Az a bizonyos gyűrűvisszaadás (az én három-négyéves koromban) a családi
mondakör szerint akkor történt, amikor a staürungröl és a bútorokról tárgyaltak.
A vőlegényt valószínűleg lehengerelte hatalmas testű, takarékos hajlamú apánk,
és már a harmadik-negyedik szobabútortól húzódozott:

- Nem kell az nekünk, Mimike drága, minek most egyszerre annyit költeni,
majd veszünk a vendégszobába bútort mi magunk...

Nővérem szó nélkül lehúzta ujjáról, és vőlegénye markába nyomta. a gyűrűt:

- Nézze, Mihalik, én épp eleget szenvedtem a fösvény apám mellett ahhoz,
hogy egy másik zsugorihoz feleségül menjek. Nem illünk mi össze, jobb ha most
bontjuk fel az eljegyzést!

Nz obligát családi hagyomány ellenére valószínűbbnek tartom, hogy a nővé
rem - anyagias apám lényéből szakadt Possonyí lány - egyéb megfontolások
és egy újabban fellángoló szerelem palástolására rendezte ezt a kornédlát. Mert
közben megjelent családunk horizontján Bihar megye parasztnábobjainak, a Vaj
náknak egy több ezer holdon gazdálkodó tagja: ifjabbik Vajna János.

A megismerkedés romantikus körülményeiből jól emlékszem mindarra, ami egy
hároméves gyermek fantáziáját megragadja.

Apám - iparfelügyelő lévén -, mínden bihari gyár-, bánya- vagy kohótu
lajdonos családdal érintkezésben állott, folyton úton volt, és rettenetes, szókimondó
természete ellenére köztiszteletnek örvendett. Mlndenütt hódoló vendégszeretettel
fogadták ezt a százharmincöt kilós óriást, aki, mínt valami ősbölény, soha, sem
miben sem zavartatta magát; félelmetes humora az öngúnyban lelte meg egyen
súlyát, és félelmetes volt igazságtevése is, ha a munkások ügyéről esett szó, Ilyen
kor négyzetméternyi mellére ütött, vasmunkás múlt jára hivatkozott, és jaj volt
annak, aki az akaratával szembeszegülni merészelt, Odavágta a magáét a Tiszák
nak is és Bihar valamennyi dzsentrijének, bár ez a réteg nemigen volt híve a
gépesítésnek és így kevés surlódásí felület adódott, túl azon, hogy apám, a ma
kacs negyvennyolcas. széltében hangoztatta a függetlenségi politikát. Igyekezett
is vele jóban lenni, szót érteni mindenki, s a haladó elemek, vállalkozók, parasz
tok gondolkodás nélkül teljesítették munkásblztosításí, balesetbiztosítási elöírásait,
csak rajta ne kapja őket ez a rémisztő Harun al Rasid, aki képes váratlanul
tartani vizsgálatot. Egyszer például megfeledkezett róla, hogy szombaton korábban
van vége a munkaidőnek, beült a csillébe, és szombat déltől hétfő reggelig fagyos- .
kedott Vaskó vagy Rézbánya zúzmarás völgyei fölött. Másszor pedig az újságok
megírták, hogy Possonyí iparfelügyelő túl tüzetesen óhajtott kitapasz'talní egy ka
zánt, belészorult, és ki sem lehet őt onnan hozni, amíg a vasalkotmányt szét
nem szerelik.

A hajdani hatalmas Rhédey birtok szélein felcseperedő Mezey testvérek pré
dikátumukat szigorúan titkolva az "iparra magyar" elméletét élték, és modern
gőzmalmuk létrehozása közben igen összebarátkoztak apámmal. Amikor a birto
kos-iparos, széparcú, fiatal Mezay István eljegyezte Vajna János uram Ilona leányát,
családostul kivonultunk a hetedhét országra szóló lakodalomra, a nemes Bihar
mogyeí Zsáka községbe, ahol valaha Thököly kurucaí tartottak országgyűlést, gon
dolom, a Vay kastély sugarkörébe vonódva.
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Döntő emlékem marad a Mezey-ház téres udvarán fölállított, több száz ember
befogadására alkalmas sátoralkotmány. amelyben hosszú-hosszú fehér asztalok
végén szólt a cigány, falatozott mindenféle jóból az ekként egyesített Mezey és
Vajna család s a barátaik népes seregülete. Az· esküvőről hazatérvén csökönyösen
mesélgettem, hogy a hatalmas, széles, magas, gyönyörű sátorlapokat csupa ember
bőrből feszítették ki. Persze, az tévesztette meg gyermekien is erős fantáziámat,
hogy a sátrat hatvan ember készítette.

Itt szerétett belé Mimi nővérem a menyasszony bátyjába, ifjabb Vajna Já
nosba, és apám is igen jól érezte magát ezzel a független gondolkodású fölfelé
törő, polgárosodó, rendkívül munkabíró, magát agyondolgozó családdal.

A Vajnák valószínűleg a török foglyokkal betelepített, háromszéki Vajna
községből származtak ki ide, a váradi török-erdélyi gyepű nádasos-vízjárásos la
pályaí közé szorult, százszor letarolt s százszor újjáépült, félig református, félig
görögkeleti Zsáka községbe. Rátartiak voltak, mint minden szabad székely. 1863
tragikus esztendejében jöttek, amikor az aszály kiszárította a kutakat, döglött
-pusztult a jószág; nemcsak a Nagyalföldön, hanem még a máskor oly harsogóan zöld
Háromszék megyében is (hogy a sajátjuk volt az a hetven-egynéhány birka, vagy
épp a nagy állathullás konjunktúrájából sikerült olcsó áron megszerezniök, azt már
nem tudom), jöttek, mert kiszagolták. a Sárrét mocsarai közott akad még birka
legelője a bolondos öreg Rhédey grófnak, aki egyes-egyedül él pusztai sárkastélya
ban, egy kis huszárcsapat őrizete alatt, a betyárvilág közepette, legényeit maga válo
gatja amegye legnyalkább, legszebb ábrázatú szegénylegényei közül, együtt mulatozík,
iszik, kártyázík, dorbézol velük, a szolgálati idő leteltével pedig kinek húsz, kinek
ötven, kinek száz holdat kanyarít le Várad határáig terjedő birtokaiból, így ju
talmazván tisztességgel a derekasan ellátott ívócímboraí munkásságot, Mert az öreg
gróf olyan gazdag volt, hogy csak marhabőrből évi hatvanezer forintokat vett
be a debreceni és váradi vásárokon. A régi bihari dzsentrik, TIszálc alatti elha
nyatlása után éppen ez a friss, parasztvéru réteg lépett amegye földbirtokosainak
élére, magához is kaparintván a Rhédey birtok száz és ezer holdjait.

Jöttek hát a Vajnák a soványföldű Háromszékből a hetven-valahány birká
jukkal, török-székely-román-örmény agyaíúrtságukkal, daliás juhász-szépségűkkel.

és nemcsak a bolond gróftól kapták meg a legeltetési engedélyeket, de előnyösen

tudtak házasodni is. Mert az asszonyok igen kedvelték ezeket a hajlott sasorrú.
munkabíró férfiakat, akik hamarosan a legmódosabb görögkeleti parasztlányok
fejét kötötték· be és hozzáláttak dinasztíájuk megalapításához.

Négyezer hold birkalegelőt vettek ötven évre bérbe az öreg gróftól, aki hajlott
korára már hajdúi kiállásával sem törődött annyit, és amikor 1891-92 körül
elhalálozott, meg is fordították volna kriptáján a címert (lévén ő az utolsó Rhédey),
ha Váradra. a család templomszerű kriptájába temetkezik, dehát nem oda te
metkezett, hanem a bihari lápvilág egyik vízből kiálló padrnalyszigetére, Ken
gyelpusztára, amit hívtak Orospusztának. meg később - amikor egy Rhédey-utód
az angol· királyi trónra jutott - Stefániamajornak is. De addigra már. valami
rokonsági jogon, a Bethlenek örökölték el a hajdani Rhédey-bírtok maradványait,
s néha el is látogattak az örökhagyó sírkertjéhez, ahol a halálozás évfordulóján
minden évben gyászbeszédet tartott a Rhédey vagyonból szintén részesülő Zsáka
község református eklézsiajának éppen fungáló lelkésze. (Emlékezem, ezeken az
évfordulókori a nővérem családja is temetői diszbe öltözötten mondott fohászt
a különc gróf lelki nyugalmáért, miközben a szakácsnő már főzte a csigatésztát
a sárga-aranyos tyúklevesbe, első fogásába a református lelkész tiszteletére szóló
díszebédnek. mert a temetőkertnek kinevezett kis erdőből, ahol a gróf pihent,
annyi birtokos bihari dinasztia lábraállításának nehéz munkája után, csak az ősi

sárkastélyba vezetett út, hiszen a Berettyó túlsó partján az ökörjárta bakonszegi
Bessenyei síron kívül az egész Sárrét nem nyújt semmi látnivalót. S éppen ezt a
végtelen ürességet szenvedte urbánus nővérem harmincöt éven át, miután sorsát
a Thökölyhez hasonló szépségű, bajuszos, mokány, olajbarna, rusztikus Vajna Já
noshoz "kötötte.)

A Vajnáknak az én időmben közel ezer holdnyi saját birtokuk volt már Be
rettyószentmárton mellett, Pócspusztán. ahol a nádasok között hajdanán a Hám
szárító Csárda állt. Onnan kapta a nevét, hogy a végtelen Sárrét ingoványain
a pandúrole csak idáig merték üldözni a betyárt, akí Ht már biztonságban érez-
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hette magát, levehétte - Újfaluból vagy Várad alól jövet - ugyancsak meg
izzasztott lováról a pacallá ázott hámot és megszáríthatta, Ez a toldott-foldott
kis csárdaépülét lett a Vajnák családi kastélya, egyszer a fejükre is dőlt, lévén,
hogy nagyon jól termett a frissen lecsapolt föld, és túl sok gabonát halmoztak
fel a padlásra.

Mondanom sem kell, hogy a Vajnák gyors meggazdagodásának titka abban rej
lett, hogy az öreg Rhédey gróf halála után jött az árvízszabályozás meg a le
csapolás, és bár a négyezer hold bérleményből jócskán maradt szikes, csakis birka
legelőnek használható aljaföld, a többi ontani kezdte a búzát, rozsot, tengerit.
ezt bírták a Vajnák az eredetileg kialkudott - azt hiszem, félmázsás holdankénti
- bér fejében, ettől látszottak oly mérhetetlenül gazdagoknak, hogy anyagias apám.
és szintén anyagias nővérem hajlott a szépséges vőlegény hívására.

'De előbb óvatosan háztűznezőbe mentünk családostul, menyasszonyostul, 1'0

leonlányostul s vélem együtt, a hajdani Rhédey kúríára, Cserepesre, Kígyósra, a
saját birtokú Pócspusztára, hogy oda lehet-e adni Várad legszebb leányainak
egyikét, a színpadra is csábított, gyönyörű énekhangú, festeni, rajzolni, kézírnun
kázní, németül és franciául is tudó Possonyí Mimit ebbe az ístenhátamögöttl pusz
taságba, ahol éppúgy fölvetheti a jólét, mint az unalom.

De azért ez a téli kirándulás inkább olyan diplomáciai utójáték lehetett, mert
váradi házunkat már előbb megszállták a, hajdúböszörményi Pápay és a nagy
károlyt Kerekés lányok; négyen szabták-var.rlák-hímezgették-monogrammozták a tö
méntelen sok kelengye holmit, amit Strohmayer császári és királyi udvari szállító
váradi Iérakata ontott hozzánk, samiknek számláít átfutván, apám gyakorta
ejtett nem egészen leányfülnek való káromlásokat.

Én ezekre a napokra, mint valami mesevilágra emlékszem. Anyám ölén kí
vül négy felnőtt rokonlány ölében üldögéltem naphosszat, 'hallgattam tréfálkozá
sukat, rejtett sugdolózásukat s éneküket, amivel az egyhangú téli délutánok ké
zimunkázó urialmát frissítették, amíg anyám ozsonnára nem csengetett. A citro
mos nyúlpástétom. meg a tésztástálra halmozott gesztenyeőrlet- és tejszinhab-re
mekek kedvéért hajlandó voltam kikelní a puha leányölekből, és asztalhoz ülni.

A Rhédey sírja mellé vezető háztűznéző kirándulást is leány- és asszonyölek
ben utaztam végig, puha pokrócok, bundák, deres csiklandású fürtök közül reám
záporozó csókok melegében, Vasúton csak Berettyóújfaluig mehettünk, ott várt a
Vajna család három-négy fogata, Húsz kilométeres kocsiút következett, de úgy
hat-nyolc kilométerre, a Hámszárító Csárdaból előlépett öreg Vajna János, az ő

ebédjüket kellett végigennünk. Kezdődött pedig ez az ebéd a déli harangszó előtt,

s így fél háromra ismét kocsin ültünk, hogy további nyolc kilométert kocsizzunk
Zsákára, ahol öreg Vajna Imre (János fivére) és magtalan Mari néni rezideált
a fagyos-magasra épített kőházban, melyet mindenki évtizedek óta Vajna-háznak
hívott (holott a Bethlen bérlethez tartozott). Mari néni szívtájdalmára alig másfél
órát ozsonnázhattunk, mert a Thököly-arcú "vőlegény típergett-toporgott, a végén
már szinte gorornbán sürgetett. hogy vacsorára, már nála legyünk, hisz télen a
lovak istállóba vágynak. s a tanya bejáratától az út őrzi még a valódi múlt
századi sarat, melybe hajdan az öreg gróf' világundorával és huszáraival belé
temetkezett. (Kísért-e minket a vőlegény már váradi házunktól, vagy csak II

Hámszárító Csárdában, esetleg magtalan Mari néninél, hasznos nagynénjénél
csapódott hozzánk, azt én már nem tudom, de biztos, hogy itt néztem meg elő

ször magamnak mokány alakját.)

Engem újra bepakoltak füles sapkába, kis bundába, nagy bundába, újabb 1'0

korileányt tüntettem ki azzal, hogy annak ölében kívánok most ülni s. a legszebb
hangú leányok kocsiján menni. S ez a kép marad meg bennem elevenen, ez a behato
lás a Sárrét világába. Habár Zsáka és Darvas között kitűnő, 'Újonnan épült köves
út vezetett, akkor, úgy 1906-7 körül még nem fogytak e! egészen a lecsapolt
Sárrét mocsári tölgyei, sőt, a' mocsárból kiemelkedő tövük táján gyökerük szö
vevényével egy-egy halmocskát képeztek, amin szívesen üldögélt el furulvás [u
hászlegény, subájába húzódó gulyás vagy. kanász. A mélyebb horpaszokban és
odébb, a Kengyel-ér koszorújában nádbuga !sötétlett, a pilínkéző hóesésben fehér
-sárga-barna volt a táj, és fekete varjúseregek röpködtek a megdőlt tölgyek vi
harvert koronát, ·télen is gallyhoz ragaszkodó lombjai körül, a hintók karaván
szerű eldübörgésének ütemére. Jolka és Irma, Erzsike és Ilonka - a Pápay és
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Kerekes lányok, akiknek szilárdan szembeforduló lábszár- és térdnégyszögében
voltam beekelve a bundák labirintusába - énekelni kezdtek a hajladozó nád
erdő, a furulyás pásztor zenéjére, a varjúfelhő alatt, a novemberi szélben repdeső

hóban: "Hullámzó Balaton tetején..." - énekelték friss leányhangokon, amikból
Jolka visítós szopránja szállt a legmagasabbra (neki sem szerettem volna, éles
hangja miatt, az ura lenni később). Tündérmenet volt ez, s benne volt a párra
még nem talált szegényebb rokonlányok vágyakozása a boldogság, gazdagság és
daliás vőlegény után, benne volttaz élet öröme és reménytelen sóvárgása, a lá
nyok szeméből könny perdült fejemre, miután csucsorított szájukkal csókot cup
pantottak arcomra: mind ilyen pufók, Iticsattanó képű kisfiúkra vágytak, és mind
-mind nagyon szerencsétlenek lettek életükben, azok is, akik férjhez mentek és
szültek egy-két-három gyereket, meg azok is, akiknek a háború vitte el a párját,
és pártában vagy magtalan özvegységben hervadoztak, hívatalnokoskodtak és
szegényedtek egyre danteibb mélységű poklok örvényei felé.

"Hullámzó Balaton tetején..." ismételte újra meg újra a nótát a négy leány
torok, s messze elhúzta a komor seítelmet, mely varjak csapatával leselkedett
már életük fölött: "Hálóját a szerencse, / őt magát a kedvese / elhagyta, el a
szegényt..." Egyre sötétebb lett az alkonyat, egyre kékebb s vörösebb a látó
határ, sejtelmesebb anáderdő susogása. rókák, kóbor csikaszok nesztelen surra
násával a mélyén, ahol életre-halálra megy a játék.

A lovak lassítottak, aztán elhalt. a patkócsattogás ütemessége, lassan mind a
négy fogat lefordult egy varjaktól hemzsegő kis ákácos felé, amelyben kis- és
nagyrédei Rhédey nemtudomkicsoda feküdt vasrácsos négyszögében. Még egy kis
suhanás az úton, amiről elgereblyézték már a novemberi köd puhította szénát
és szalmát, majd' górék és istállók, végül ott álltunk a százéves sárkastély el
nyújtott épületéből kiugró háromajtós, hatablakos része előtt. Kinn suttog a ta
nya népe, húsz-harminc ember, asszony és gyerek: - Melyik a rnenyasszony ?
Melyík a menyasszony ? - mert először ragyogóan szép, lányos termetű anyám
fejtekezik ki a bundákból, aztán a nővéreim és a rokonlányok velem együtt, vé
gül a Vajna család nőtagjai, akik részint a vendégek szórakoztatására, részint
a legényháztartásban fölbukkanható vendéglátási zavarok elsimítására tartottak
velünk egyéb Vajna szállásokról. .

Az asztalra fáradhatatlanul hordták a lakodalomnak is beillő, bőzsírú étele
ket: kacsát, libát, disznót, vadat és jó néhányat a tarlón, szíkesen, láp! tó men
tén ellegelésző birkákból. (Egy ilyen tor előkészületeiben még az ő késői unokáik
is véreztek. Minden héten akadt Iábatört, rosszul lékelt fejű, kérgeségbe esett
jószág, s ezeket vágni kellett.)

A kép itt lezárul előttem, talán hamar ágyba dugtak a friss levegőn kocsi
kázás kiheverésére. A Vajna és a Possonyi családok sorsánalt összekötése azon
ban megpecsételtetett. Az esküvő lebonyolítása körüli kis vita is hamar elsimuit.
Városon eljegyzés is, esküvő is a lányos háznál, annak költségére történik; a
Vajnák és Mezeyek nem tudom, honnan eredő szokása azonban az volt, hogy na, ha
éppen kell, az eljegyzési ünnepélyt még csak tarthatja a lányos apa, de az es
küvőt már a fiatal férj családjának egyik tagjánál kell megüljék. S hogy a
menyasszonya híres váradi holdas templomban esküdhesserr - mert a Vajnák
csupa görögkeleti lányt vettek feleségül, s hitük után román eredetűnek is szá
mítódtak a gőgös reformátusok előtt -, arra ott az idős három Vajna testvér
egyikének, Józsefnek a Körös utcai háza Váradon, ahol ugyancsak értenek a
vendéglátáshoz, hiszen a négy felnőtt lányból csak egy, ment még férjhez Zsákára,
Sárváry földbirtokoshoz ; a másik hármat ugyancsak körülrajongják, ha a passaui,
bécsi, szebeni leánynevelő intézetekből hazalátogatnak, mert jó partinakszámí
tanak, József, a Iegvállalkozóbb szellemű Vajna, jó hozománnyal kecsegtet. Az
öreg Vajnák csizmás-zsínóros, Deák Ferenc-forma magyar férfiak, nem is be
szélnek más nyelvet a magyaron kívül, de anyjuk, az "öreg Görbedi", igen
nagyravágyó .asszony, a görögkeleti valláson át ráragadt' a románság tisztelete, s
két leányát magvarhoz. két leányát meg románhoz adja majd feleségül, s az
utódok a volt Rhédey birtok oly megszekott rögeiről elszakadván hol Arad me
gyében, Pankotán (Csiky Gergely szülőhelyén), hol másutt szereznek birtokokat.
TeháJt ebbe a köröspartí, váradi, sokleányú, finom kultúrájú házba invitálják a.
nővéremet menyegzőre, apámnak biztosan átvillan ágyán, hogy az is párezer
korona megtakarítás, de azért legalább látszólag nehezen áll rá.
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A megegyezés szerint a háztűznéző után hamarosan kitart ja még a sok-sok
személyes eljegyzést váradi házunknál. Az elkeseredett volt vőlegény. aki vissza
kapta a gyűrűjét, éjnek évadján éjjeli zenét vezényel ablakaink alatt, s itt még
elég heves a török-székely-kun-román vér a férfiakban, hogy párbaj is lehessen
belőle. De anyám, amilyen kicsi, nehéz helyzetekben olyan erélyes tud lenni,
vagy úgy tud lebeszélni, könyörögni - az ő lányának eljegyzésén ne legyen
botrány -, hogy győz a polgári józanság, csak bent a szobákban erélyesebben
játszatják a cigányt, gyors csárdásba fognak, és a kinti muzsíkát "nem veszik
észre". S míkor végre a volt udvarlókból álló legénycsapat szárnyaszegetten
távozik, és csend lesz odakünn a gesztenyefasoros utcában, húzóscsengő bérre
gése veri fel a társaságot. Hajnalodik már. A postakocsis két nagy ládát hemper
get le kocsijáról : a nagyszalontai Kemény testvérek, ezek a fél Európának ex
portáló baromfívágók küldík eljegyzési lakomára mázsanyí csirke-, tyúk-, kacsa
és hbaajándékukat. Egészen friss áruval akartak kedveskedni, csak elvétették a
dátumot. Esnek célzások, hogy meg lehetne hosszabbítani az eljegyzést néhány
nappal, de anyám nevelése, modora kizárja az ilyen falusias szokásokat. Már lá
tom is a sok vágott jószágot anyám szegényeinek szatyrába vándorolni, úgyis
megjelennek ők morzsabálra, megmenteni a maradékot, bárhogy gyűlöli apám a
ház körül settenkedő nénikéket.

Még az esküvő előtt belehabarodtam a Körös utcai házban élő Vajna Mar
gitnak törökös-örményes szépségébe, és egyre noszogattam anyámat, hogy men
jünk a csillagszeműhöz.

- Mi az, hogy csillagszemű? kérdezgetik. Előkotrom a kredenc mélyé-
ről a kristálykészlet . egyik tányérkáját, s az üvegbe metszett csillagokra mutatok:

- Éppen ilyen a szeme, mint ez a csíllag.. . vigyetek hozzá! - De a szerelmem
még leszerelhető, ha a csillagszemű tekintetéhez hasonló tányérkat befóttel teli
elémbe teszik, akkor inkább gyomorörömökre váltom föl az új rokonlány irán
ti sóvárgásornat.

Aholdastemplomban megtartott. városunkban románnak számító esküvőről

viszont semminemű emlékem nem maradt,

De arra emlékszem, hogyan rendezte be anyám a fiatal pár számára a hajdani
sárkastélyt. mert az csak olyan pusztai, ordas legényszállás volt, a legegyszerűbb

festett faágyakkal, szekrényekkel és végtelen hosszúságú asztalokkal. Volt mit
dolgozni rajta, amíg a váradi piktor színes míntásra pingálta a táskásodó falakat,
amíg a függönyök bekeretezték az apró ablakokat. Legjobb lett volna újra fehérre
meszelní és kis antik bútorokkal berendezni az évszázados Rhédey kúriát (nővé

rem később, pusztai magányában meg is tette). csakhogy Váradon, a század ele
jén, Ady föllépése táján a gazdag polgárság hatalmas pohárszékeket, kredenceket,
rníntás foteleket zsúfolt szobáiba. Apám puritán ízlése mérsékelte a szecesszió
betörését a sárkastélyba, hatalmas angol klubfoteleket vett a lánya szalonjába.
amiért a testes öreg Vajnák is igen hálásak lehettek, csizmás lábaikkal kényel
rrtesen terpeszkedhettek a különben megfintorgott úríságú bútordarabokban. A
sima vonalú, természetes színű tölgyfa hálót valami román' stílű, félkörös, barna
intarziák díszítették. Több falu csodájára öreg zongora vándorolt ökrösszekéren
húsz kilométert Oroszpusztára, ahol apám tanácsára és közbenjárására fúrták már
a régi, rossz vizű kutak helyett az artézi kutat. Mindaddig gyanakodva nézték
ezt a városi mesterkedést, amíg istentelen mélységből föl nem fakadt a langyos,
kénízű artézi víz, ami később az összes pléhkanták és mosdátálak fehér zománc
felületét sárgás-síkossá tette, a nővérem patyolat stafírungját egyre sárgabbá
varázsolta.

Itt, a tanyán kicsit olyan volt az élet, mínt az orosz vagy amerikai píoníroké,
amint egyre beljebb hatoltak a végtelen szűzföldeken. A mézeshetek ,telített sze
relmí időszaka után a' nővérem körülnézett, mít is fog ő itt csinálni.

A végtelenül elhagyatott, szegény béresnép asszonyai reggel föltették babból.
lencséből. borsóból, tarhonyából vagy lebbencsből álló ételüket a rongyvackok
kal bebútorozott béresházak közöskonyhás tűzhelyeíre, azután nyáron a küszöbre,
télidőben a kemencepadkára kuporodtak, és folyt a pletyka, á veszekedés. Az
olajütő malom néha zsírozót sajtolt napraforgómag-szüretjükből, olykor össze
mesterkedtek valami egészen pásztorízű egyszerű ételt a számukra avasított sza
lonnával, ez volt az egész.
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ünnepelt lány létére Mimi az apai háznál nemigen látogatta a konyhát, de
ahogy itt szétnézett a háztartás körül, rájött, mícsoda végtelen pocsékolás folyik.
Hogya béresek kommencióját kiadhassák, a négy tanya részére évente 50-52
disznót öltek, s ebből tizennyolcnak az ő konyhaján kellett kímúlnia, Csak úgy
nagyjából használták fel a drága állatokat: négy-öt ujjnyi szalonnájuk ment az
avasító kamrákba, a húsokból csináltak kolbászt, dísznósajtot, füstöltek sonkát is,
de a sok májat, tüdőt, vért a belekkel együtt a borjúnyi komondoroknak vetették
oda. A nővérem elhatározta, hogy ő bizony mindezt 'hasznosítani fogja.. Helyben
termelt köleskásával, papríkával, sóval fűszerezett hurkatélét készített a belsőse

gckből, amiket télen a léces, górészerű alkotmányokban őrzött. Változatosabb lett
a béresek étrendje is, és igen jól járt a nővérem, mert kevéske készpénz mellett
ezekből a hurkafélékből állott a fizettség a béresasszonyoknak és - lányoknak,
akiket sorra megtanított szőní, fonni, kendert, lent, gyapjút tilolni, meg az akkor
divatba jövő filé és Richelieu munkákra. A többi tanyákon élő idős Vainák, az
anyós- és sógorasszonyok idegenkedve nézték, mit akar ez a városról idecsöppent,
fehér bőrű, folyton zongorázó, festegető, öltözködő, kényes fiatalasszony, hogy alig
néz a konyha felé, mégis fölfordit mindent, dolgoztatja a béresasszonyokat. és
a libapásztorlányokkal lyukacsos hímzéseket csináltat, amik olyanok a kezükben,
akár a föld, de ha kimossák, olyanok, mint egy álom.

Látta a nővérem, hogy két deka élesztőért innen 6-8 kilométert gyalogolnak
az emberek. Körülcirógatta hát apám' rövidre nyírt hajú vadkanfejét, és azt mond
ta neki:

- Apika, minden fiatalasszony kap hazulról egy kis tűpénzt, de én nem kérek.
Csak annyit tegyen meg, hogy küldjön ki nekem minden héten egy-két kilónyi
élesztőt a váradi gyárból. én abból majd pénzelek magamnak!

Fösvény apám ezt igen olcsó megoldásnak találta, és rendszeressé váltak az
élesztőszállítmányok az egyre inkább kultúrközpontnak számító Orospuszta felé
s az apák és férjek kezdték nógatní női családtagjaikat, hogy álljanak be ők is
a fehérarcú tekintetes asszony varró brígádjába, és ne savanyú kovászos kenye
ret süssenek. hanem inkább élesztöset.

Betört hát a város, az új. Nemsokára kiröbbant a tragédia.
Annak idején, amikor háztűznézőben voltunk, figyelembe se nagyon vettük azt

a pirospozsgás, tűzrőlpattant menyecskét, aki jövendő sógorom háztartását vezette.
Veron odajött, alázatosan kezet csókolt anyámnak, a nővérem keze felé is kap
dosott. s hogy mítől villant sötéten a szeme, azzal nem törődtünk. Veron maradt
a régi helyén, talán azzal, hogy az intézetekben nevelődött városi leányka nem
ért ehhez a tizennyolc disznót ölő tanyai háztartáshoz, a napi több hektónyi juh
tej sajttá való földolgozásához és egyéb pusztai műveletekhez, vagy talán valami
egész más okból nem távolította el sógorom a legénykori házvezetőnőjét.

Mimi nővérem pedig egy éven belül megszülte a várva várt trónörököst, a
szülést Váradon folytatták le, a házunknál. Az izmos, barna bőrű Vajna Iurkót
a honfoglaló nagyapáról Tamásnak keresztelték. Dalai láma forma, mongolos sze
mű, igazi kiválasztott táltosgyerek volt. Egyéves korában már járt, pötyögött;
másfél éves korában már átérte vaskos kis lábával a kaszálón a levágott rendet.
Orospusztán a lehető legtökéletesebb boldogságban éltek, különösen, hogy a nő

vérem sokat járt haza az apai házhoz, Váradra.
Közben Mimi egyre népesebb béresasszony-gárdát szervezett maga köré. Mind

jobban a bizalmába férkőzendő megsúgták neki, hogy jó lesz vigyázni ezzel a
Veronnal, mert tudja azt itt mindenki, hogy a tekintetes úrral világéletükben
nagyon is megértették egymást, és amíg a tekintetes asszony oda volt trónörököst
szülní a gazdának. a Veron bizony visszatért régi jogaiba a háztartásban és mín
den vonalon.

Nővérem örökölte apámtól az erélyt, a kirobbanó tettrekészséget, és bizony
hamarosan előállott a szekér, hogy motyóstul, párnástul, derékaljastul, slingelt
stafírungostul elköltöztesse Veront eddigi tündöklésének színhelyéről.·A béresasszo
nyok összesereglettek, megbecsülték a dagadó :dunyhakat ("mennyi tollat fosztott
ez össze magának! mennyi lepedőt szőtt a máséból" - susogták), és lesték, ki
kerül majd a helyébe erre a magas tisztségre.

De rokon volt itt fél megyeszerte mindenki, különösen a [uhászok, akik Er
délyből , ideplántálták a maguk juhászrnesterségét, nem egyet szintén Vajnának
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hívtak, sokukat neveltette 'később különböző iskolákban a sógorom a maga pénzén,
és ez a Verori is valami rokon, vagy rokonnak rokona lehetett, mert a Vajna család
mégsem ejtette egészen. Csak ott ni, 8-10 kilométernyire márís föl fogadta őt Vajna
Imréné Mari' néni a Vay kastély melletti nagy kőházbal S éppen ezzel a mag
talan Mari nénivel nem volt szabad ellenkezni, mert ő az urával egyenlő része
sedésű birtokostársa volt a saját kilencszáz hold földnek is, a bérletnek is, s
úgy szólt az ígéret, hogya részük a fiatalabb Vajnák közül arra száll, .amelyiknek
először születík fia. S bár már a második Vajna fiú, a Józsi is megházasodott
(építettek neki szép, modern házat Cserepes-tanyára, fúrtak oda is ártézí kutat),
fürge nővérem hamarébb szülte meg azt az unokát szépnek, erősnek, barnabőrű

nek, T'hökölysnek, kiköpött Vajnának.
Igen, ehhez a Mari nénihez és Imre bácsihoz vasárnaponta tisztelgő, nagy

ebédre illett menní, mert a gyermektelen asszony egyedül főzési tudományában és
végetérhetetlen ebédjeiben tüntethette ki magát, a Vajna törzs összes férfitagjai
pedig összegyülekezhettek a tanyákról Imre bácsi irodájába, hogy megbeszéljék a
heti teendőket.

Nővérem utáita ezeket a parasztosan terjengő ebédeket, ám a környék egyetlen
katolikus temploma a Zsákán túli Furtán volt, és ő kijelentette, ha hagyta is görög
keletinek elkeresztelni a fiát, vasárnaponta a míséről le nem mond. Korábban befo
gatott tehát, az ura az örökhagyó néninél leszállt Zsákán ; Mimí pedig tovább kocsi-
zott a maga templomába. Majdcsak vigyáz az apja arra a gyerekre! .

Az apja meg rábízta a gyereket kiszekerezett régi házvezetőnőjére, a Mari
néninél szolgáló Veronra. Legalábbis hagyta, hogy az hozzáérjen. S Veron nyalta
-falta, becézte ezt a kis Vajnát, széles szoknyái fodrában látni se lehetett, mit
csinál vele.

Hát először is a forró augusztusban megétette kőkemény fokhagymás kolbász
szal, ami még a tavalyi ölés óta izzadt, aszalódott a nádtető alatt. A gyerek persze
megszomjazott rá. Veron megitatta az udvaron levő, be nem tömött, régi kútból,
amit legfeljebb tej vagy görögdinnye hűtésére használtak, a lovakat nem itatták '
már régen belőle a kocsisok, a rossz víze miatt. Ebből itatta meg Verori a gye
reket, pedig ott állott a langyos vizű, új artézi kút. A kicsi csipegetett még ímmel
ámmal a Mari néni nyolcfogásos ebédjéből. csak estére kelve, otthon, a kis ágyacs
kájában verte ki a láz.

Nosza, trappolt a kocsi, hozta Reinkopf Izidor zsákai körorvos urat, aki lan
gyos vízbe kever lisztet, azaz csírízt rendelt gyomorhurut ellen, Mire apám autón
a városból gyermekszakorvost hozott a pusztára, a kis Tamást kiterítették.

Emlékezem, hogyan kellett a nővéremet visszafogni a nyitott sir mellett. Pe
dig míndig ízléses volt, nem játszott ő ingyen komédiát, de érezte, hogy az ő

boldogságát temetik itt, inkább vele temetkezett volna hát, ha hagyják.
A következő nyárra, ugyancsak váradi házunkban, mégis megszülte következő

gyermekét. Apám telefonja éppen aratás és hordás idején érte a sógoromat, aki
a hírre, hogy egészséges leánya született, csak annyit felelt, hogy most nem ér rá,
talán a jövő héten, mert öli meg a gazdasági munka.

Akkor már viselős volt öccsének a, felesége, az szülte meg nemsokára a Vajna
örököst, s a nővéremnek nem lett több gyermeke soha.

*

Veront a két világháború között láttam viszont Nagyváradon. Hentesnek lett
a felesége, mázsás, pirospozsgás kofaasszonnyá terebélyesedett, aNagypiactéren,
sátorban, . egy nagy bárddal fejtette le a lapockahúst az orjacsontról. Fölismertem
még hajdani szépségének nyomait, bizonyára akadt még, akit megölelhetett, és az
ölés mesterségében éppenséggel gyakorolhatta magát. Azt hiszem, ő nem ismert
meg engem, pedig elég sokáig elnéztem. Megnéztem magamnak.

S ma sem tudom, vajon akarattal tette-e?
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KARA Y LAJOS VERSEI

Ssonettek a WIEDMANNSTATTEN-RAJZOK" círnű ciklusból

I.

Beszélj, beszélj a semminek,
beszélj a mindenről neki,
barnák a május fürt jei,
viT1igzunk" ámbár nincs kinek,
levelet pörköl a hideg
Orbán, fütyülj rá" gyere ki,
indulj a hegyre metszeni,
megéri vagy nem éri meg,
csak estig bírd ki, meglehet,
nem is lesz többet reggeled,
általvitelből áthozat;
markolja ördög üstőköd,

földre alázott füst a köd,
meghallgatatlan áldoeat.

IV.

Egy re(J1. gyermekkor telén
megtámadott a gyorsvonat,
pokolból pattant gondolat
vörösen, orvul, feketén, 
és a csönd tengerfenekén

• valaki ment egy kert alatt,
azt hitte, életben maradt
s ez még a Föld, ő pedig én, 
nem tudta: a halállal a
dolgok fonák túloldala
tárul föl majdnem-azonos
minőségben, de fordított
előjellel, mert amit ott
jónak tanult, itt az gonosz.

XXV.

Utazz, ha nincs fantáziád,
pípáld kí Rómát, Madridot,
ahol nem vagy, légy mindig ott,
csak-életnek tanult diák,
légy ablak, félig megcsinált,
üvegtelen, öröknyitott,
légy szeretmes, légy polbigott,
egyforma minden külvilág;
Tég ősz lehet már, gyermeteg
ködfény világít, permetek
szitálnak vízparton, hegyen,
ülök akárhol, nem tudom,
a csendet kézzel fölfogom
s fennhangon szólalok: LEGYEN.
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XXVI.

POrszem világít. Hány ezer
esztendeig repülsz, amíg
meglátod galakszisait,
ha dolgaiddal végezel, 
melyik napjához érkezel,
hogy megszüless, mint egykor itt,
ó értelem éhsége, hit
'(a boldogság kit érdekel)?
Arasznyira minden tudás,
S' ameddig élsz, nincs átjutás
a nagyságrendek zárt falán
e mindenségből, mely maga
is napsütött porszem csak a
rendetlen Isten asztalán.

XXVII.

Tócsába hulló holdpihe,
a lélek ringó árbocán
nyíló vitorla (már talán
a végső képek egyike),
kürtszó indul a sémmibe,
kendők a bástyapart fokán,
lobogj, nagy éjfélhit, pogány
tengervívók igazhite ;
lábad alatt a Göncöl ég;
egy gyermeked van, egy szüléd
és egy hazád, a hatalom.
(O tócsa, csillagmély tükör,
ó végtelen sugárú kÖT',
ó megjövedölt Jutalom!)

XXIX.

Védtelen, mint az egyszeregy,
kicsiny vagyok, csupasz vagyok,
nálam a lepke is nagyobb,'
nézd, ott a dombon is van egy:
tárul, csukódik, - fuss, eredj,
vaspillangó forog, ragyog,
pokolzöld villám-adatok,
vasméhkas-zümmögésű hegy,
szegesdrót-derékszíj sovány
eTdők terepszín zubbonyán,
a cinke titkokat tanul,
nap robbant hegységfelleget. . .
Mihez adod, földem, neved,
magadhoz íly méltatlanul?



XXX.

Ha farkas tépte volna szét
a termés.zetbe szőtt örök
programozott áramkörök
nek engedelmes irzikéi,
nem háborgatná semmiképp
{hisz parancsára. működött)

a lények egymáshoz kötött
bölcs egyensúlyú végzetét,
de én, a lázadást erény
gyanánt gyakorló ferde lény,
én tépem és én csámcsogom,
os nem fáj e fals törvényű tett,
holott még oxigénjüket
ellélegezni sincs. jogom.

XXXII.

No persze fáj az Ember is,
hogyisne fájna, istenem,
ha üszkösül lábam, kezem,
hisz én vagyok a testem is,
de ami téves, az hamis,
és a hamisat elvetem,
igéje bár lángnyelveken
s2Jálljon fejemre, akkor is,
ha burjánzón, akár a rák,
roncsolja boldog csillagát
(s hogy önmagát is, l1yér vigasz);
halál a bűnt nem menti föl:
nem mindig gyilkos, aki öl,
de aki téved, mindig az.

XXXVI.

Maholnap újra meghalok,
a körforiJá,s könyörtelen,
és nem tudom, mi lesz velem,
bocsássatok meg, állatok,
ha fölébredek, álljatok
körém: nagy útról ér~ezem,

neveljetek meleg tejen,
ameddig nem vadászhatok,
és tép jen végül, gyenge vént,
a dolgok rendje-módjaként
kegyesen szét nő és' kölyök,
s kegyetlenül, ha vétlenül
(de semmiképp véletlenül)
két követ összedörzsölök.

XL.

Az embernek sejtelme sincs,
hogy ronibolását maga a
természet halk parancsszava
ösztönzi, s ő csak eszerint s
ebben mozog, ettől bilincs
szabadnak vélt akarata,
mert a perzseltföld-taktika
sem emberszülte elmekincs,
nem ám, az angyalát, hanem
ha túltennél az istenen,
ó lép nyakadra, a világ:
veled pusztíttat ellened,
ha kígyóadta szellemed
mérgével oltja almafád.

XLII.

Omlik a vár! Lökd a Napot
odébb, ne fojtsa kőpora,

és hajigálj (még jókor) a
kD.pun kivül minden rabCJt,
életet, zöldet, állatot,
csak éppen embert már soha,
nekünk nincs futnunk máshova,
ez egy önostromállapot
neked magadnak is, Uram
(ki még ha élsz, csak általam):
vond le a konzekvenciát,
ne várnagyom, se biztosom,
de légy öngyilkos gyilkosom,
s maradjon élVe a világ.

XLV.

Lélekszoaácska, óbarokk
múltfényű órák és pipák,
redőny-rabcsikos napvilág,
negyvenhárom éves vagyok;
csórételep, pakablakok,
nakrozsda-arcok, rőtlilák,

telet kiáltó vadlibák,
háthák, talánok és vagyok;
lélekkapucska, vaslakat,
télekkertecske, omlatag,
hínárba süppedő sziget,
búvárharang, iszapfenék.
Hívástok megtalál-e még,
ezilst szókíncsű delfinek?
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LX.

Te jársz az élen, vess jelet,
hogy itt az úti Akármi jó,
ágbokrokon világító
cigánypiros posztószövet,
sajtospapína gyűrt szonett,
térképnyí zsírfolt ján a szó
fonákja átkiált: hahó,
gye?'tek, maradtak még helyek,
vadméhodúk. termeszbolyok,
hol vakfegyelme gomolyog
az öntudattalan Tudat
szabadságának, - ó terek,
beosztott percű dzsungelek
s te engedelmes lángú Nap!

VÉR TESSY GYÖRGY

C.

A napvilág ha őszre vált,
a méhet meqmeleng'etem,
mar!;;omból Úí1W!C engedem,
boldr.:.f], aki hazatalált,
megfosztom liHe it halált

s 1nagamtól is (jaj ÚDlJ legyen)
gémberült szárri.lI.n. nieztelett
l:égzetem tél-allwnyalát,
me.·t én naoüo]: mind. ami jó,
egy,zúl.nyi. a1JW]'y millió,
m'Í'l1d,,'n teremtes iQ'uza,
méhecske és meleo tenyér,
iO?f uuúiío.«, ha .jön a dér,
magamhoz, hozzájuk, haza.

l' ' ,

FE.HE.REGYHAZA-
a magyarok első 8=sű=s Mária Jfe~'ét ~'i8efő templomának tiirté.,ete

Anonymus műve a - hosszú ideig a bécsi császári könyvtárban őrzött - Gesta
Hungarorum az egyetlen forrásmű, amelyben Árpád fejedelem eltemetésének kö
rülményeiről említés történik. (1) A Névtelen szerző úgy tudja, hogy Árpád feje
delem sírja annak a kis folyó forrásának a feje fölött található, melynek vize
kőmederben folyik alá Attila király városába, ahol a magyarok megtérésekor a
Boldogságos Szűz Mária tiszteletére egy templom épült, amelyet fehérnek (köz
ismertebb nevén: Fehéregyházának) mondanak. (l/a)

Ez a följegyzés adott alapot annak föltevésére. hogy Fehéregyháza földerttése
révén lehet rábukkanni Árpád fejedelem sírjára is. A kutatók a múlt században
Óbuda különböző pontjain vélték megtalálni ezt a templomot, de azt, hogy a föl
derített romok közül végül is melyik volt Fehéregyháza maradványa, nem tudták
eldönteni. (2) A legtöbb kutató azonban arra a következtetésre jutott, hogy Fehér
egyháza a múlt század második felében, a Bécsi és a Vörösvári út közelében
levő Victőrla-téglagyár területén föltárt templom és kolostor maradványaival azo
nosítható. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Más források ugyanis Attila vá
rosát még Óbudának és Sicambriának nevezik, ám az elmúlt kétszáz év kutatá
sai során egyetlen bízonyítékot sem találtak arra, hogya mai Óbuda területén
lett volna Attila székhelye vagy Sícambria. Sőt, egyes kutatók még azt is fölté
telezik, hogy Stcambria valójában nem is létezett. De ez nem így van. Franciscus
lustinianus velencei követ ugyanis maga látta Sícambríát, melynek falai - mint
azt vonatkozó följegyzésében olvassuk - a határát képező magas sziklán a Duna felé
terjednek. Ez a leírás természetesen nem a mai Óbudára vonatkozik. Az óbudai
Duna-parton ugyanis nincs olyan magas szikla, mint amilyenről a velencei követ
említést tesz.

Árpád sírjának földerítését még az is megnehezíti, hogy a rendelkezésre álló
források háromféleképpen határozzák meg Fehéregyháza földrajzi helyzetét.

Zsigmond király 1421. november 15-i oklevélében arról olvasunk, hogy az
óbudai apácák hévíz-patakon működő malma Fehéregyháza kapui előtt, Buda
előhegyén van. (3) De nemcsak a malom található Buda előhegyén. hanem a vele
szomszédos Fehéregyháza is. Elegendő, ha ennek igazolására IX. Bonifác pápa
1400. július l-i okleveJ.ére hívatkozunk, amelyben Buda előhegyének templomát
hivatalosan és teljes címén a "Boldogságos Szűz Mária Fehéregyházának" ne-
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vezi. (4) Ez a Buda -azonban nem a mai Buda. Ez utóbbinak ugyanis nincs sem
"hévíz-patakja", sem "előhegye". Zsigmond király idézett okleveléből tehát egy
magaslati fekvésű, hévíz-patakkal kapcsolatos Buda létezésére lehet következtetni.
Ez a Buda Anonymusnál is megtalálható. Amikor Attila a rómaiakat elkergetve
- írja a Névtelen - az országot birtokba vette, királyi székhelyet állított ma
gának a Duna mellett a hévízek fölött, amelyet amagyarok Budavárának, a né
metek pedig Ecilburgnak mondanak. (5) Ezek a szavak azt is jelentik, hogy Buda
vár a Duna partja közelében levő magaslaton található, melynek tövében hé
vizek fakadnak."

A XVII. század második ferében (1660-1664) egy török világutazó járja be a
hódoltsági Magyarországot, Evlia Cselebi. Utazásairól készült följegyzésének egyik
helyén azt írja, hogy Győr városa Buda és Esztergom földjével szernközt van. (6)
Persze egy "szemtanú" is tévedhet, azonban a török világutazó .bizonyítékát adja
annak, hogy e helységek kapcsolatát ismerte. Följegyzésének egy másik részéb~n

ugyanis azt írja, hogy Esztergom tizenhat városrésze közül az egyiket "Budm
kalászi"-nak, vagyis Budavárának nevezték. (7) Följegyzéseit eddig figyelmen kí
vül hagytuk, pedig nem ő az egyetlen szerző, aki ezen a véleményen van. Alberi
cus szerzetesnél (megh, 1251) például arról olvasunk, hogy 1223-ban Magyarorszá
gon véletlen tűz pusztította el Esztergomot és Budavárát. (8) Ez a két létesít
ményre kiterjedő tűzvész csak úgy fordulhatott elő, ha Esztergom és Budavára
egymás meIlett volt. Arról, hogy az Esztergom mellettí Szerit Tamás-hegyen hajdan
egy vár állott, számos korabeli forrás tanúskodik. Ezek az adatok adhatnak ala
pot annak föltevésére. hogy az előbb idézett szerzőknél erről a várról történik
említés. Az általunk keresett Budának azonban hévízeknél kell lennie. Nos, a
hévizek és a hévíz-patak (melyeket azóta feltöltöttek) Krey András katonai mér
nök XVIII. században készült Esztergom és környékét' ábrázoló térképén a Szerit
Tamás-hegy tövében látható. Mivel ez a hegy és a hévíz-tó a Duna közelében van,
így Anonymus és Zsigmond király' Budátának ismertetőjegyei erre a létesítmény
re illenek. A "Buda-előhegyi" Fehéregyháza földrajzi helyzetét illetően már ne
hezebb helyzetben vagyunk. Bár 'az 1840-es években készített második osztrák ka
tonai fölmérés dunakanyari szelvényén Esztergom alatt egy helyrajzi pontot "Fe
hér ház"-nak neveznek, ám ez a sík területen jelzett - napjainkban már nem
látható - építmény a Buda-előhegyi Fehéregyházával nem azonosítható. De
ugyanakkor elképzelhető, hogy ez a néva hajdani Fehéregyháza emlékét őrzi.

Az "Előhegy" elnevezés viszont Esztergom közelében ma is megtalálható.
Már mondottuk, hogy az elmúlt kétszáz év kutatásai során egyetlen bizonyíték

sem került elő arra, hogy a mai Óbuda termetén lett volna Sicambria. Mégis a
rendelkezésre álló források arról tanúskodnak, hogy a XVI. században valamit
Sicambriának neveztek a budai oldalon. Oláh Miklós esztergomi érsek egy 1533.
január 14-i levelében például azt írja, hogy "ugyanazé ui királynéé volt Öbuda
helység Sicambria közelében." (9) Talán nem tévedünk annak megítélésében, hogy
ebben a levélben a mai Óbuda és Aquincum kapcsolatáról van szó. Foglalkoz
zunk a következőkben azzal, hogy ez a Sicambrla hol volt?

A XV. század első felében a margitszigeti Szent Míhály-egyház prépostja és
a budafelhévízi keresztesek egy hévízeknél levő malom birtokjogáért pörösköd
nek, amely a vonatkozó oklevelek szerínt "Pazan.duk pusztán" van. (10) Egy XIII.
századi oklevélben pedig az áll, hogy ez az utólag vitatott malom "Pazandwk falu
nál" található. (11) A falu kifejezés alapján önkéntelenül is egy lakott település
re gondolunk, azonban a vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy Pazanduk falu
nak a középkorban már nincsenek lakosai. E faluban senki sem pörösködik, ott
semmiféle vétel, csere vagy eladás nem történik; ennek a falunak nincs se papja,
se temploma: vagyis Pazatuiuk: falu történéti szempontból egy arc nélküli halott
település. Ez nem véletlen. r. Lajos király 1355. évi határjáró oklevele alapján
ugyanis Pazanduk mező a Békásmegyer alatti, ilIetve Aquincum fölötti mezővel

azonosítható. Ebből nyilvánvaló, hogya Pazanduk falu kifejezés Aquincumra vo
natkozik, amely a régészeti kutatások szerínt a középkorban lakatlan volt. Ezt
a kérdéses mezőt azonban a XVI. század elején már nem Pazanduk, hanem
Sícambria mezőnek nevezik. (12) Pilis megye 1516. február ll-i oklevelében pedig
arról olvasunk, hogy az egyik tanú a felhévízi keresztesek malma melletti rétről

azt vallotta: "hogy az a Sicambria építészeti emlékeiből fönnmaradt kőtől kezdve
a nevezett malomhoz tartozott". (13) Mindebből az állapítható meg, hogy a Sicamb
ria név csak a XV. század végén vagy a XVI. század elején válik használatossá
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a mai Öbudán, Ezek az adatok teszik világossá Oláh Míklós esztergomi érseik
följegyzését, amely így hagzik ; "Észak felé egyrészt más szőlőtermő hegyek emel
kednek, melyek tövében az isteni szűznek szentelt remeternonostor áll, amelyet
Fehér Máriának mondanak, másrészt Sicambria maradványai még láthatók..." (14)
Vizsgáljuk meg e "hegyek tövében" található remetemonostornak újabbkori tör
ténetét.

1869-ben a Bécsi és a Vörösvári út közelében levő Victőrla-téglagyár terűle

tén - az agyag kitermelése közben - egy csúcsíves templom és egy kolostor ma
radványaira bukkantak. Az MTA archeológiai bizottsága Rómer Flórist bízta meg,
hogy derítse ki azok eredetét. Rómer a romokat Fehér Máriának nevezi, tehát
ezt a helyet először ő jelöli meg Fehéregyháza helyéül. Henszlmann Imre ré
gész-műtörténész viszont határozottan kijelenti, hogy ezek a maradványok Fehér
egyházával nem azonosíthatók. Kinek van ebben igazá?

A "magyarok megtérésekor" alapított Fehéregyháza fénye a XV. századra
'elhalványul, hírneve megkopik. Mátyás király ezért 1480. július 23-án arra kér

IV. Sixtus pápától engedélyt, hogy Fehéregyházát a pálosoknak adhassa. (15)
A pápa a monostor alapítására az engedélyt megadja, a pálosok azonban nem

teljesítik a király óhaját. Erre a két mozzanatra IV. Sixtus pápa 1482. április
24-i oklevéléből következtethetünk, amelyben kiközösítéssel fenyegeti meg a pálo
sokat arra az esetre, ha nem teljesítenék az erre vonatkozó rendeleté t. (16) A
késlekedés oka - mint Gárdony Albert véli - az lehetett, hogy a pálosok a
templomot nem találták megfelelőnek. Erre mutat egyébként Mátyás király 1483.
augusztus 20-i oklevele, malyben arra kér a pápától engedélyt, hogy az óbudai
prépostság régi templomának köveit Fehéregyháza tervbe vett építkezéseinél föl
használhassa. A pápa még ugyanazon évben a bontási engedélyt megadja, és a
pálosok - mint Gyöngyösi Gergely a rend életéről szóló művében írja - szám
szerint nyolcan 1484-ben vonulnak be Fehéregyházába. (17). Ezzel abevonulással
azonban valami baj van! Ha Fehéregyháza átépítése 1483 nyarán még csak tervbe van
véve és a pálosok (elméletileg legkésőbb) 1484. december 31-én költöztek be a fehér
egyházi monostorba, akkor az építkezésekre - leszámítva a téli munkaszünetet és
az ünnepnapokat - legföljebb mintegy 9 hónapot fordíthattak. Valljuk be ősxín

tén: ilyen rövid időn belül még napjainkban sem készülne el a pálosok templo
ma és numostora.

Az, hogy Fehéregyháza átépítése valójában megtörtént-e vagy sem, csupán
közvetett adatok révén bizonyítható. Tholvay Máté óbudai polgár 1519. október
13-i oklevelében például az áll, hogy az Óbuda fölötti Boldogságos Szűz Mária
egyházánál levő szőlőiét a kápolnában levő Boldogságos Szűz Mária nagy oltárára
hagyja, amelyet (mármint a kápolnát) azelőtt Fehéregyházának neveztek. (18)

Ez az adat kétségtelenül arra utal, hogy a hajdan Fehéregyházának nevezett
kápolna egy nagyobb templom részévé vált. Ez a körülmény egyébként Henszlmann
Imrének a Víctória-téglagyár területén föltárt romokról készített fölmérésén is
látható, melynek C pontja egy kör alakú kápolnát jelez, amely egy nagyméretű

gótikus templomhoz csatlakozik. Tudjuk, a pálos eredetű monostorok mindig az
adott templomok északi oldalán találhatók. (19) Mivel a Bécsi úti monostor en
nek a feltételnek is megfelel, (20) megállapítható, hogy ez a létesítmény a pálosok
hajdan Fehéregyházának nevezett monostora volt. De mindebből még nem követ
keztethetünk arra, hogy ez a Fehéregyháza azzal a Fehéregyházával azonos, amely
ről Anonymus, illetve Mátyás király beszél.

Mátyás királya "magyarok megtérésekor" alapított Fehéregyházáról - a már
említett 1480. július 23-i oklevelében - azt írja, hogy "a hivők seregétől meg
fosztva a sík mezőn egyedül emelkedik". Nos, a Henszlmann-féle fölmérésen lát
ható - hajdan Fehéregyházának nevezett - kör alakú létesítmény olyan kicsi,
hogy még kápolnának is alig nevezhető (Henszlmann fölmérése szerint:r=0,80-1
m. Ebből: ter. = 2,009, max. 3,14 m/). Ezt a pici kápolnát - amelyben a miséző

papon kívül legföljebb 2-3. ember vehetett 'részt egy-egy mísén - aligha lehetett
a "hivők seregétől" megfosztani. De az sem közömbös, hogy a Bécsi úti Fehér
egyháza nem a sík mezőn, hanem - mint Oláh Miklós írja - a hegyek tövé
ben emelkedett. (Erről a monostorról talán még annyit, hogy föltárt maradvá
nyait a múlt században fölrobbantották, majd az utolsó kőig elhordták.) Ezek
az adatok adhatnak alapot annak föltevésére, hogy a pálosok 1484-ben nem a
Bécsi úti Fehéregyházába költőztek be, hanem máshová.
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Franciscus Iustínianus velencei követ magyarországi tartózkodása idején régi
római kövek föliratait gyűjtötte. Az egyik fölirat lelőhelyét így írta le: "Fehér
egyháza közelében a mezőn a város mellett, amelyről azt mondják, hogy Sicambria
volt, rnelynek faJai a határát képező magas sziklán a Duna felé terjednek."(21)

Wolfgang Lazius bécsi orvostudós - aki 1. Ferdinánd uralkodása idején (1526
1564) járt Magyarországon - azt írja, hogy Sicambriát hajdan "Herculiának"
nevezték. Allítása új és meglepő. mivel ezzel az azonossággal a középkori okira
tokban nem találkozunk. Abraham Ortelius antwerpeni tudós XVI. századi tér
képe alapján azonban megállapítható, hogy Lazíus állítása korának ismereteit
tükrözi. Ortelius térképén ugyanis "Solva mansio" (vagyis Esztergom)' alatt, illet
ve Aquincum fölött egy földrajzi pont a következőképpen van feltünrbetve: "Her
cuHa, sive Sicambria". Bár a térkép rendkívül pontatlan, mégis elegendő bizonyí
ték arra, hogy nem a mai Óbuda, illetve Aquincum volt Sicambria, Hereulla 
s ezzel tulajdonképpen Sicambria - földrajzi helyzetét csak a múlt század végén
sikerült földeríteni. Frőlich Róbert 1893-ban megállapította, hogy a hajdani "Her
culia" (vagyis Sicambria) maradványai a pilismaróti Kis-hegyen találhatók. (22)
Frőlich Róbert kutatása - sajnos - éppúgy a feledésbe merült, mint Finály

Gáboré, aki 1906-ban a Kis-hegyen érdekes épületmaradványokat talált. (22/a) Si
cambria pedig azóta is pusztul.

De mi a bizonyítéka annak, hogy ezt a Sicambriát még Óbudának is nevezték?
A budai prépostság Szent Péter-egyháza a tatárjárás idején elpusztult. Bizo

nyos körűlmények azonban arra mutatnak, hogy e templom sorsát nem az 1241,
hanem az 1285. évi tatárjárás pecsételte meg. Magyarország püspökei ugyanis 1263.
április 19-én ebben a templomban gyűltek össze a pápai követ által elrendelt
zsinat megtartására. (23) A Szent Péter-egyház - mint arra XXII. János pápa
1321. december 8-i okleveléből következtethetünk - még akkor sem pusztult el
teljesen. Megfelelő anyagi fedezet mellett bármikor kijavíthatták volna. Erzsébet
királyné, L Lajos király hitvese azonban másképpen határozott. 1340 táián az
óbudai Szent Péter-egyház mellett egy új prépostságí templomot építtetett. (24)
Döntő e kérdésben, hogy az új templomot Szűz Mária-egyháznak nevezik, illet
w az, hogy a régi óbudai Szent Péter-egyház 1483 nyarán teljesen romos. Mégis,
VIII. Ince pápa 1484-ben búcsút engedélyez a Boldogságos Szűz oltára részére,
amelyet Ezeny . István bácsi prépost és az óbudai kanonokok az óbudai Szent Péter
-egyházban fölállítani szándékoznak. (25) Lehetséges, hogy egyazon időben két
Szent Péter-egyház is létezett?

Igen, lehetséges. Erzsébet királyné ugyanis a mai Öbudán alapította az új
prépostságí templomot. Ezzel szemben XXII. János pápa az előbb már említett
1321. december 8-i - Károly Róbertnak a dömösi Szent Margit-egyház és az óbudai
prépostság egyesítési tervével foglalkozó - oklevelében a dömösi vár, illetve
Szent Margit-egyház szomszédságában határozza meg az óbudai Szent Péter-egyház
földrajzi helyzetét. (26) A, dömösi Szent Margit-egyház és Sicambria mindössze 1,5
2 km-re van egymástól. Most pedig vizsgáljuk meg azt, hogy a pilismaróti Si
cambria közelében levő Fehéregyházáról mit tudunk?

•
Pilismarót lakosai (kétszáz évvel azután, hogy II. József a szerzetes rendeket

föloszlatta) ma is tudják, hogy hol van a "fehér barátok", vagyis a pálosok haj
dani kolostora. Induljunk ki abból a tényből - amelyet eddig még senki nem vont
kétségbe --', hogy a pálosok már a XV. században Maróton voltak, illetve abból,
hogy a maróti rendház a török hódoltság idején is az övék maradt. (27) Ebből

először is arra következtethetünk, hogy az a XVIII; századi Pilismarót és kör
nyékét ábrázoló térkép (amelyen többek közt a pálosok monostora és temploma
is jelölve van) a maróti rendház épületeinek középkorí elrendezését tükrözi. En
nek alapján viszont arra következtethetünk, hogy a maróti rendház épületegyüt
tese nem eredeti pálos építke-zés. A lakóépületek ugyanis a templom délnyugati
oldalához csatlakoznak, holott a pálos építészetben a monostor az adott temp
lomnak míndig az északi részén található. Ennek az eltérésnek az lehet a magya
rázata, hogy a pálosok Maróton egy régebbi eredetű templomnak lettek a birto
kosai. Helyszíni vizsgálatunk során azt is megtudtuk. hogy a község néhány idősebb

lakosa még látta a pálosok hajdani kolostorának templomát. A, szemtanúk elmon
dották, hogy a kis templom szentélye gömbölyű, ablakainak formája pedig csúcs-
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íves volt. Ebből egy román eredetű templom gótikus átépítésére következtethe
tünk. Tornyának formájára senki nem emlékezett. Ez nem véletlen. A templom
nak a pálos ápítészetben tornyot ugyanis nem építenek. A meghdllgatottak egy
behangzó közlése szerint 11934 tavaszán bontották le ezt a régi - de egyébként
jó állapotban levő - templomot.

Már említettük. hogya" korabeli források háromféleképpen határozzák meg Fe
héregyháza földrajzi helyzetét. Mátyás király idézett oklevele szerínt a "meg
térés kezdetekor" alapított Fehéregyháza a hegyek alatt a sík mezőn egyedül
emelkedik. A pálosok maróti kolostorának templomáról a következőket lehet meg
állapítani. Attól jobbra - míntegy 300 méternyíre - egy magas névtelen dombot
találunk, amelyen a református templom van. A kolostortól balra - attól mintegy
aDO rnéternyíre - pedig a Kis-heggyel, Sicambria várának dombjával találkozunk.
A pálosok maróti temploma hajdan valóban a "hegyekhez kiizel", de a sík mezőn

emelkedett.
Mátyás király idézett oklevele szerint Fehéregyháza alig egy mérföldre van a

királyi palotától. De kérdés, hogy az "egy mérföld" a XV-XVl. században mí
lyen távolságot jelent? A rendelkezésre álló adatokból csupán Oláh Miklósnak
1533. évi levelét említjük meg, amelyben az áll, hogy Csepelsziqet Budától fél
mérföldre van. (28) Ha Budavár' déli és Csepelszigét északi csúcsa távolságának
kétszeresét vesszük, míntegy 10 km-nek megfelelő távolsági értéket kapunk. Ha
a XVI. században egy mérföld = 10 km, akkor az "alig egy mérföld" legföljebb
mintegy 9,5-9,9 km-nyi távolságot jelenthet. Nos, a pálosok maróti templomától
9,8-9,9 km (vagyis "alig egy mérföld") megtétele után a visegrádi királyi palo-
tához érkezünk. "

A felvázoltakat egy érdekes párhuzammal egészítjük ki. 1911-ben" Hetényi Imre
és Szombaehelyí György saját költségükön ásatásokat végeztek a mai Obudán,
melynek célja a Fehéregyháza felé vezető, a középkorí oklevelekből ismert (római
eredetű) "nagy út" földerttése volt. Hetényitől tudjuk, hogy a Víctória-téglagyár
közelében elterülő mezőt az óbudai sváb gazdák még az 1910-es években is "Is
mariesenv-nek ("Is-Maria-Wiesen"), azaz Szűz Mária rétnek nevezték. (29) Heté
nyíék ebből arra következtettek, hogy azon a környéken kellett lennie Fehéregy
házának. Ma már tudjuk, hogy Heténylék következtetése helyes volt. Abból, hogy
a maróti kolostor melletti mezőt még a XVIII. század végén is "Boldog Asszony
nak" nevezték, hasonló következtetést vonhatunik le, mínt Hetényiék.

Annak eldöntésében, hogy a pálosok maróti kolostorának temploma volt-e a
'"magyarok megtérésekor" alapított Fehéregyháza vagy sem, Gyöngyösi Gergely

vonatkozó följegyzésére támaszkodunk. Ennek végén ugyanis azt írja, hogy Nagy
Károly, a frankok királya alapította ezt a kérdéses templomot. Persze följegyzé
sét az első pillanatban nem lehet megérteni, mivel Anonymus nem az avarok,
hanem a magyarok megtérésekor alapított Fehéregyházáról beszél. Ennek a látszó
lagos ellentmondásnak az a magyarázata, hogy a magyarokat és az avarokat
azonosnak tartották nyugaton. Andreas Eggerer pálos szerzetes például a "Frag
men panís corví. .." círnű munkájában a következőket írja: "... a templomnak,
amelyet Fehéregyházának neveznek, és az lsten szolgálatában és éveinek számá
ban az összesek közül a legrégibb, és állítólag Nagy Károly császár a legyőzött

magyaroknak fennhéjázó pogány vallásuk helyébe Mária tiszteletére a királyi
városon kívül alapított. .." (Arról, hogya frankok a mai Óbuda termetét is el
lenőrzésük alá vonfák volna, nem tudunk.)

Ezek szerint Anonymus "magyarjai" akár avarok is lehetnek. Természetesen
nem közömbös - de pillanatnyilag nem is lényeges -, hogy az avar-magyar azo
nosság igaz-e vagy, sem, de tény, hogy a már említett Franciscus lustinianus a
Nagy Károlynak tulajdonított templom alapítás hagyományát asicambriai Fehér
egyháza kapcsán említi meg. Döntő lehet e kérdés megoldásában, hogy Mátyás
király - mint Gyöngyösi Gergely írja - 1484-ben a Nagy Károly által alapított
Fehéregyházába vezette be apálosokat.

A XIX. században, a Fehéregyháza-kutatás "hőskorában" kézenfekvőnek látszott
annak föltételezése, hogy a magyarok megtérésekor alapított Fehéregyháza helyé
nek ismerete révén Árpád fejedelem sírja is megtalálható. Ebben azonban még
most sem lehetünk egészen biztosak. A rendelkezésre álló forrásokban ugyanis
arról olvasunk, hogy a sztyeppei népek gondoslan kiválasztott helyen, nagy titokban
temetik el főrangú halottaikat és szigorúan őrzik temetőiket. Ebből következik,
hogy Árpád sírját csakis egy jól elszigetelt, titokban tartható helyen érdemes
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keresni. Ezzel szemben a Bécsi úti Fehéregyháza a római eredetű "nagyút" (a
középkori "Esztergomi nagy út"), a mai Bécsi út mellett volt. A fejedelmi sír
szempontjából számbavehető területet tehát egy főútvonal szeli ketté, melynek
környékén Árpád fejedelmet aligha lehetett volna titokban eltemetni, illetve sírját
a kifosztástól megóvni. Ezek a körülményele vezetnek arra bennünket, hogy Ano
nymus - tiszteletben tartva az ősök sírjára vonatkozó titoktartás hagyományát
- Arpád fejedelem sírjának helyéről nem kétségbevonhatatlan ismertetőjegyeket,

hanem szándékosan homályos adatokat közöl. A "magyarok meqtérésekor" ala
pított Fehéregyháza helyének ismerete azonban föltétlenül megnöveli annak esé
lyeit, hogy előbb vagy utóbb rátaláljunk a honszerző fejedelem sírjára is.

Jegyzetek: (1) 1978. január 6-án a Bp. III. Bécsi út 269. sz. telken egy irodaház alapozása.
közben két nagyméretű kőládára bukkantak, Az első föltételezések szerint a nagyobbik
kőládában Arpádot, a kisebbikben pedig a fejedelem lovát temették el. Ezek a kezdeti föl
tételezések azonban nem Igazolódtak. A kőépítmény - Kőszegi Frigyes, a Budapesti Tör
téneti Múzeum fóigazgató-helyettesének -nytlakozata szerint - valószínűleg egy római kori
nagy szobor vagy kőemlék talapzata lehetett. Erre vall az alapozás módja, a fedőiapok

faragása.
Az óbudai ásatások következő föladata - mínt arról az Esti Hírlap 1978. január 30-i

számában olvashatunk -, a Bécsi úti Fehéregyháza és a környék múemlékeinek föltárá
sa. Ezektől a kutatásoktól várják a választ arra, hogy hol volt a fejedelemnek a szállás
helye, s hol temették el Arpador.

Ezek az események teszik időszerűvé azt, hogy újra megvizsgáljuk Fehéregyháza tör
ténetét, magyarázatot keresve arra a nagy titokra, amelyet mintegy 150 éve még nem sike
rült kellőképpen megoldani. A fölvázoltakban - amelyet régészeti kutatások még nem iga
zolnak - természetesen nem megdönthetetlen bizonyítékok fölsorakoztatására törekedtünk,
hanem inkább csak hangosan töprengtünk a korabeli források és szemtanúk híradásainak
ellentmondásain. - (l/a) Anonymus: Gesta Hungarorum. 52. fejezet. - (2) Jelen írásunk
egy nagyobb munka rövid összefoglalása, ezért a fölhasznált irodalomból csak a legfon-

"tosabbak közlésére szorítkozunk. - (3) Fejér Gy.: Codex diplomaticus Hungariae... X/6.
405. o. - (4) Bártfai Sz. L.: Óbuda egyházi intézményei a középkorban. Bp. 1935. 104. o. 
(5) Anonymus: i. m, l. fej. - (6) Karácson 1.: Evlia Cselebi török világutazó magyaror
szági utazásai 1660-1664. II. Bp., 1908. 141. o. - (7) Karácson 1.: i. m. I. Bp., 1904. 278. o.
- ,(8) Gombos F. A.: Catalogus fontium historiae Hungarieae. I. Bp., 1937. 31. o. - (9)
Bártfai Sz. L.: Pest megye történetének okleveles emlékei. Bp., 1938. 377. o. - (10) Bártfai,
1938. 139., 194., 204. - (11) Gárdonyi A.: Budapest történetének okleveles emlékei. Bp., 1936.
19. o. - (12) Bártfai, 1938'. 364. o. - (13) Gárdonyi A.: Az óbudai Fejéregyház prob
lémája, Történetirás. 1937/1. sz. 12. o. - (14) Oláh M.: Hungaria et Athila. Vindobonae, 1763.
6. §. 22. - (15) Fraknói V.: Mátyás király oklevelei. II. Bp., 1895. 31. o. - (16) Décsényi
Gy.: Olaszországi történelmi kutatások. Századok. 1892. 472. O. - (l7) Gyöngyösi G.: Fabula
sive Index in vitas fratrum Eremitarum in libro hoc contentorum. Egyetemi Könyvtár. Ab
151/a. 86. o. - (18) Knauz N.: A budai káptalan regestáí. Magy. Tört. Tár. 1863. 613. o. 
(19) Horváth 1.: Klastrom puszta - a pálos rend bölcsője. Vigilia. 1974/9. 613. o. - (20)
Bártfai Sz. L.: Miért nem találták meg' eddig Arpád sírját. Magyar Kultúra. 1934/5. sz.
198. o. - (21) Mommsen, T.: Corpus Inscriptionum Latinarum. III. I. 3558. - (22) Frőlich R.:
A ptlís-maróthí római tábor. Archaeológíaí l1;rtesftő, 1893. 38. o. - (22/a) Finály Gábor rész
leges kutatásait illetően a következöket érdemes megemlíteni. A föltárások során római kori
leletek kerültek elő', amelyek az általunk fölvázoltaknak ellent mondanak, Nem szabad azon
ban megfeledkeznünk arról, hogy a Kis-hegy délnyugati lejtőjét emberemlékezet óta szántó
földnek használják, melynek következtében e kérdéses létesítmény középkori rétege lepusz
tulhatott. - (23) Gárdonyi A.: Ruda és Pest a tatárjárás előtt. Bp., 1941.' 22. o. - (24)
Fraknói V.-Lukcsics J.: A veszprémi püspökség római oklevéltára. II. 128. o. -' (25) M. e.
III. 291. o. - (26) M. e. II. 40. o. ,. ...ecclesie Sanett Petri de veteri Buda..• loco videlicet
cathedrali ípsíus regis, predicto castro et eceteste Dimisiensi vícino." - (27) Kisbán E.: A
magyar pálosrend története. I. Bp., 1938. 154., 156. o. - (28) Ld. 9. [egvzetet, (29) Hetényi
Imre nyilatkozata a Magyarság címü napilapban jelent meg 1934. január rz-én, - (30) Eggerer,
A.: Fragmen panis corvit. .• I. Viennae, 1663. 293. o.
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SZIGETI KILIÁN

A gótika liturgikus lelkisége
Batthyány Boldizsár misekönyve

alapján
Herodes Agrippa (37-44) keresztényüldözése idején Szent Péter a jeruzsálemi

börtönből kiszabadulva Szíriába menekült, Amikor bevonult a fővárosba, An
tiochiába és ott bemutatta első "szentmisé"-jét, annak rítusa - III. Ince pápa
(1198-1216) szerint - csupán három imádságból (tres tantum orationes) állott.(l)

Tény, hogy a szentmise előképe, az ószövetségi húsvéti bárányvacsora is há
romrészes volt: hálaadás, az egyiptomi szabadulás elbeszélése és áldásíma. Ha
ezek szerint rekonstruálni akarjuk Szent Péter antiochiai miséjét, akkor hála
adásként első levelének hálaadó bevezetését vehetjük; a szabadulás történetének
helyén Péter az Eucharisztia alapítását mondhatta el, ahogy azt maga megélte,
míg harmadik résznek a legszebb imát tekinthetjük, amire az Ur tanította
apostolait. Ennek alapján Szent Péter miséje megközelítőerr így hangozhatott:

"Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságá
ban Jézus feltámadása által újiászült minket az élő reménységre. Arra a romol
hatatlan, tiszta, soha el nem múló örökségre, amely számotokra fönn van tartva
az égben." (I. Pét 1, 3-4.)

Mielőtt Jézus megkezdte szenvedését, az utolsó vacsora közben kenyeret vett
kezébe, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekünk: "Vegyétek,
ez az en testem". Majd fogta a kelyhet, hálát adott, adanyújtotta nekünk. Mind
nyájan ittunk belőle. O pedig így szólt: "Ez az én vérem, a szövetségé, mely
sokakért kiontatik" (Márk 14, 22-25).

"Mi Atyánk, Isten, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod. Minden
Rapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg bűneinket, mint mi is meg
bocsátunk mínden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket kisértésbe" (Lk 11, 2-4).
- Ámen.

Ez a megdöbbentő szépségű, rövid eucharisztikus imádság Jézus parancsának
Iényegét tartja szem előtt: Cselekedjétek ezt emlékezetemre, és "így imádkoz
zatok: Mi Atyánk ..." - Az őskeresztények az Úr Jézus utolsó vacsorán végbe
vitt alapításának egészét tekintették eucharisztikus áldozatnak, anélkül, hogy an
nak írnaszövegeit megformulázták volna. Még 150 körül is ezt mondja Justinus
"Apologiá"-jában, hogy a miséző "legjobb ereje szerínt" (quantum potest) mond
imát, a kenyér éSJ bor felett. (2)

Hippolytus 215 körül lejegyezte az akkor még görög nyelvű római liturgia
eucharisztikus imádságát. Vessük ezt egybe Szerit Péter fentebb rekonsrtruált
miséj ével, s látni fogjuk, hogy lényegében ugyanazt mondja: hálát ad a meg
váltásért, elmondja az Eucharisztia alapítását és áldásimával fejeződik be, ma
gasztalva a három isteni személyt,

"Hálát adunk neked, Isten, a te szeretett Fiad, Jézus Krisztus által, akit az
idők teljében elküldtél hozzánk, mint üdvözítőt, Megválfőt és akaratod hirnökét,
Ö az Ige, aki Tőled el nem választható, aki által mindent teremtettél, s akiben
kedved tellett. Leküldted őt az égből a Szűz méhébe: ott a Szentlélektől meg
testesült, a Szűztől megszületett, de a te fiadnak vallotta megát. Majd akara
todat teljesítve s Neked szent népet szerezve kitárt karral kereszthalált szenve
dett, hogy szenvedésével megváltsa a Benned hivőket.
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Mielőtt azonban önként szenvedésre adta magát, - hogy általa feloldja a
halál átkát, összetörje a sátán bilincsét, legyőzze a poklot, az igazakat megvilá
gítsa, rendelésedet bevégezze. s bizonyságot tegyen a feltámadásról -, vette a
kenyeret, Neked hálát adott és így szólt: "Vegyétek, egyétek ez az én testem,
mely értetek rnegtőretik". Hasonlóképp a kelyhet is mondván: "Ez az én vérem,
mely értetek kiontatik; amikor majd ezt teszitek, emlékezetemre cselekszitek".

Megemlékezvén tehát haláláról f3s feltámadásáról, felajánljuk Neked (Aitya
isten) a kenyeret és kelyhet, hálát adva azért, hogy színed elé állni és neked
szolgálni rnéltónak találtál mdnket, Kérünk Téged, aki mínket egybegyűjtesz.

kűldd el az Egyház áldozatára Szentlelkedet, s add, hogy a Szeritlélek mínden
hivőt, aki csak befogadja, töltsön el a hit igazságának erejével, hogy dicsérjünk
és magasztaljunk Téged Fiad, Jézus Krisztus által, aki által dicsőség és tisz
telet Néked, az Atyának és a Fiúnak a Szentlélekkel együtt Szeritegyházadban
ma és míndörökké, Amen." (3)

Míg a római liturgia századokon át így megőrizte a szentmise eredeti ál
dozati [ellegét, s ahhoz lényegében semmi mást nem adott hozzá, addig Keleten,
Jeruzsálemben és Bizáncban már az első századokban megtűzdelték azt külön
böző szándékokra mondott "Uram irgalmazz" (Kyrie eleison) könyörgésekkel, "ek
téniákkal". A IV. századi Kelemen-féle liturgiában az eucharlsztikus imádságot
már alaposan megduzzasztotta a Kyriék végeláthatatlan sora.(4)

A Kyríék mellett hamarosan megindult a megemlékezések beiktatása a
míse kánonjába. Először a Szűzanyáról emlékeztek meg, aztán a vértanúkról,
szentekről, majd a pápáról, püspökről, Egyházról, s végül az élőkről és holtak
ról. Az eucharisztikus áldozat könyörgések sorozatává vált.

Nagy Szent Gergely pápa (590-604) a római míse liturgiájának reformálása
kapcsán a Kyriék számát 9-re redukálta, s elhagyott mínden vele kapcsolatos
ekténia-szerű könyörgést. A különböző prefációk nagy tömegéből is csupán 8
vagy 9-et vett fel Sacramentariumába. A mise keleti módra kibővült kárion jával
szemben kifejezett ellenszevvel viseltetett. Mivel a valós helyzettel számolnia
kellett, s azt nem változtathatta meg, legalább hozzáfűzte az Úr imádságát, a
Miatyánkot, Amikor emiatt megvádolták. azt írta levelében: "Az Úr imádságát
azért mondjuk közvetlen az eucharisztikus ima után, mível az volt az apoetolok:
szokása, hogy egyedül az Úr imádságával konszekrálták az áldozati adományt.
S én nagyon helytelennek találtam, hogy azt az imát, amelyet a 'scholastícus"
szerkesztett, elmondjuk az áldozat fölött, a hagyományosat pedig, amelyet üd
vözítőnk szerzett, az ő teste és vére fölött nem mondjuk el."(5)

A Szent Gergely által említett apostoli hagyomány napjaínkig fennmaradt
a nagypénteki ~ liturgiában, amikor a pap egyedül a Miatyánkot mondía el az
Úr teste fölött. A különbség csak az, hogy mióta az Egyház (Krisztustól kapott
hatalmánál fogva) az átváltoztatást az alapítás szavaihoz kötötte (IV. sz.) a
kenyeret már előző nap konszekrálják. így aza fonák helyzet alakult ki, hogy
éppen Krísztus áldozatának ünnepén nem mutat be az Egyház érvényes eucharisz
tikus áldozatot.Ib)

Szent Gergely pápa mínden reformja ellenére sem tudta megakadályozni a
szentmíse-áldozat értékelésének további alakulását. Különösen erős fordulatot
vett ez akkor, amikor a liturgia irányítása a frank-germánok kezébe került,
Míután Aquinói Szent Tamás (tl274), Duns Scotus (tl308) és a rt:.öbbi teológusok
kifejtették a szentrnise különböző hatásairól és gyümölcseiről szóló tanítást
(amit később a trienti zsinat XXII. szessziója részletesen definiált), a látható
és fogható iránt fogékonyabb germánok figyelme míndinkább a szentrníse gyü
mölcseire, hatásaira irányult. A szentmíse objektív, áldozati volta kevésbé fog
lalkoztatta a híveket. (7)

A késő középkor, a gótika igen nagyra értékelte a szentmisét, annak termé
szetfeletti kieszközlő erejét, és fel is használta azt a lelki kegyelmek, vagy
akár a földi javak kieszközlésére, vagy a bajoktól való szabadulás elnyerésére.
Teológiailag nem volt ebben semmi helytelen, míndössze a keresztáldozat el
sődleges, üdvösségszerző célja szorult az emberek: előtt háttérbe az elnyerhető

testi-lelki javakkal szemben.
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Ilyen megfontolásból építettek főpapok, földesurak, városi céhek a templo
mokban oldalkápolnát. állítottak oltárokat, hogy ott az általuk fogadott és el
tartott pap (altarista) naponkint mísézzen értük vagy az ő szándékukra.

További lépés volt, hogy a tehetősebb boldbirtokosok házilelkészt tartottak,
s a Szentszéktől megszerezték számukra a kiváltságot, hogy hordozható oltáron,
akár házikápolnájukban, akár utazás közben, bármikor misézhessenek uruk tet
szése és kívánsága szerínt. 1467-70 között például 308 hordozható oltár-privilé
gíurnot adott Róma a magyarországi folyamodóknak.(8)

A szentmíse ilyen irányú értékelésében igen értékes emlékünk Batthyány
Boldizsár kéziratos mísekönyve 1489-ből. A kódex messzemenően tükrözi a
gótika liturgikus lelkiségét, (9)

Batthyány Boldízsárt Mátyás király a Frigyes császártól 1482-ben visiszafoglalt
Kőszeg várának kapitányává tette, Itt írta meg Batthyány a Fehér megyei
Fáncs-i nemes Antal diákkal misekönyvét. Ez a latin nyeívű Missale azonban
nem a mísézö pap számára szolgált, hanem maga Batthyány Boldizsár használta.
Benne csak fogadalmi miséket találunk, valamint a Szűzanya : és néhány köz
benjáró, segítő szent miséit. Maga az egyházi év hiányzik belőle. Nézzünk né
hány jellegzetes példát.

A 34 verso oldalon kezdődik a Titkos Jelenések könyvéből ismert ,,24 vén"
míséje. (10) A míse előtt a következő latin nyelvű rubríkát találjuk: "Jegyezd
meg, hogy aki a 24 vénről szóló alábbi misét 24 vasárnapon, elmondatja, meg
szabadul a büntetéstől és a bűntől. Ez az intézkedés (VII.) Benedek pápától
származik, 1338-ból."

Ha tehát Batthyány kívánta, akkor udvari papja 24 egymás utáni vasárnapon
ezt a fogadalmi misét mondta el a kőszegi várkápolnában.

A kódex 42 verso oldalán kezdődik az ún. ,,13 míse" sorozat. Itt ilyen szö
vegű utasítás áll a mise szövege előtt: "Én, Szilveszter, római pápa tudomására
hozom minden kereszténynek és krisztusí hívőnek, a mí Urunk JézUSI Krlsztus
kínyilatkozoatását, Kinyilatkoztatta nekem, hogy aki az alábbi rrnséket elmondja
vagy elmondatja, többek! között nagy kegyelmeket nyer Istentől. 1:. Ha szeron
gattátásban van,' 'kétségkívül megszabadul. 2. Ha terméketlen férfi vagy nő,

gyermeke lesz. 3, Ha szomorúság gyötri, megszabadul tőle, 4. Megmenekül sok
hamisságtól és ellenségeskedéstől. 5. Ha szárazföldi vagy tengeri veszélyben
van, kiáltása meghallgatást nyer, 6. Halálát 13 nappal előbb megtudja, és testi
szemeivel meglátja Isten országát. 7. Nem hal meg hirtelen halállal. 8. Nem
múlik k i és nem hal meg a szeritkenet és, gyónás nélkül. - Megjegyzendő 
fűzi még hozzá az utasítás -, hogyamisézőnek, illetve a mísemondatónak
halálos bűn nélkül kell lennie."

'Érdekes megfigyelnünk, melyik az a 13 mise, amelyet el kell mondaní : a
vízkereszti, a karácsonyi II. és III. míse, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szerit
Rafael, az apostolok, a Szentháromság miséje, az úrnapi mise, a Szeritlélek.
Szerit János evangélista miséje, gyászmise, Jézus szenvedésének és a vértanúk
nak rniséje,

Külön míse szolgál a halálos betegség: ellen (61 verso oldal), "Három egy
más utáni napon a Szentháromság-misét kell mondani, amelyen a beteg legyen
jelen. A misék végén olvassanak fel 5 evangéliumot ... Legyen ott 7 kis gyertya,
amelyekre a hét napjainak neve legyen írva. Az asztalra íriák rá a »Ductus
est Jesus« kezdetű evangélíumot. A harmadik mise után mossák le szentelt víz
zel az asztalról az evangélíumot, s a beteg igya meg a szenteltvizet, és kapjon
egyet a 7 gyertya. közül. Amelyik napnak neve a gyertyára van írva, azon a
napon élete végéig böjtöljön"."

Legérdekesebb azonban a Szent Zsófia-rruse (36 verso oldaltól). Itt ugyanis
a kódex részletesen elmondja a szentrnísén részt vevő Batthyány Boldizsár te
endőit is. "Kezdődik Szent Zsófia miséje, amelyet (Ill.) Szent Leó pápa szerzett
és énekelt, amikor a rómaiak által (majdnem) megvakítva és az apostoli szék
ből elűzve (Nagy) Károly császárhoz menekűlt, és üldöztetése és szorongattatása
miatt gyakran énekelte ezt a mísét Szent Zsófia özvegy tiszteletére, aki szen
vedése idején szorongattatásaíban az Urat kérte. Aki ezt a mísét akármilyen
szorongattatásban elmondatja, bármit kér az Úról, az alábbi mísében kétség
nélkül elnyeri azt."
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A Zsófia-misében 7 könyörgés (Collecta) szerepel, amelyekben név!1zerint
említés történik Boldizsárról. Boldizsár minden könyörgés előtt meggyújt egy
gyertyát s elmondja az előírt versiculust (Judica me vagy Exaudi me ...) és egy
Miatyánkot, a könyörgésre pedig Amennel felel. Ugyanígy mind a 7 könyörgésnél.

Felajánláskor 7 kenyeret és ugyanannyi dénárt kell felajánlania. s vissza
térve helyére, állva, nagy áhitattal elmondja az előbbi versiculusokat és egy
Miatyánkot. - "A Sanctus-ra kereszt alakban földre borul, s oly alázattal és
buzgón, amilyen alázatosan tudja, elmondja szorongattatásalért és gyötrődéseiért

a ,Miserere' zsoltárt." - "Bármit kérsz az Istentől és Szent Zsófiától. teljesen
elnyered azt."

A mise végén ugyancsak 7 áldozás után imádság (Postcommunio) következik.
"Amint előbb mínden Collectahoz meggyújtottál egy-egy gyertyát, úgy most is
mínden Postcommuníónál e1bltasz egy gyertyát és elmondasz egy Míatyánkot
s hasonlóképp a versículusokat."

A felsorolt szemelvényes példák jól tükrözik a gótika liturgikus lelkiségét.
Minden kegyelmet, földi jót vagy bajtól való szabadulást a szentrnísén keresztül
akartak elérni. A szentrníse a leghatásosabb eszköz lett kívánságaik elérésére.
Sőt magával a szentmisével sem elegedtek meg, hanem - mint láttuk - annak
eredményes hatását feltételekhez kötötték: 24 egymás utáni vasárnapon való
elmondásához, gyertyákkal való szertartáshoz stb.

Nincs okunk kételkedni, hogy a mély hitből táplálkozó, misztikára hajló
középkorí lelkek bizalomteljes imáját Isten meghallgatta. De ha visszagondolunk
Szent Péter antiochiai míséíére vagy Hippolytus eucharisztikus imájára; rögtön
érezzük azt a márhetetlen távolságot, amely a gótika lelkíségét az első keresz
tények felfogásától elválasztja.

A gótika ismertetett lelkisége egyszerűbb .színten a népi imádságokban is
megnyilvánult. Erdélyi Zsuzsannának a gótikus korra visszamutató népi imádság
gyűjteménye erre számtalan példát közöL Az imák többsége a meghallgatást
nem annyira az imádság tartalmazához köti, hanem az elmondás körülményeitől

teszi függővé. S ezt az összefüggést az égiekkel mondatja el, hogy így nagyobb
tekintélyt kapjon. Csak három példát idézünk.

Egyik Jézus szenvedéséről szóló ima így végződik:

"Ki ezeket a kénszenvedés írnáccságaímat elmongya,
Este lefektyibe, regvel felköltyibe,
De kiváltképpen pénteken, szombaton,
Három nap előtt halálát megjelentem,
Halála óráján felkoronádzom,
S 'Úgy küdöm az én Atyámnak országába, Ament." (11)

Ugyancsak Jézus szájába adja a következőket egy másik ima:

"Bizony bizony mondom neked, Szűz Anyám, Máriám, •
Aki az én kín szenvedésemről való imádságot el mondja háromszor
Este le fektében reggel fel keltében '
Nem hal az meg szent gyónás nélkül, Szentlélek nélkül,
Hanem bevtszern a paradicsom kertbe,
Vélem együtt lészen, vélem együtt lészen. Amen." (12)

Más jellegű példa:

.,Aki ezt az imádságot minden este reggel elmongya,
Megjelenti neki a Szűz Mária, mikor kell meghalnia." (13)

Az elmondottak nyomán egyesek számára talán idegennek vagy akár ellen
szenvesnek tűnik a gótika sajátos Iiturgíkus lelkisége. Pedig a valóság az, hogy
ez a kor a szeriteknek és mísztikusoknak egész sorát adta az Egyháznak. Az
Egyház történetében a szentek korszaka volt.

A mai liturgikus mindenesetre botránkozik az elmondottakon. A liturgiatör
ténész mint csemegét élvezi. A pluralista viszont a Titkos Jelenések könyvének
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szerzőjével azt vallja: Az Istentől alászállott szent városnak, a mennyeí Jeru
zsálemnek tizenkét kapuja van: mindegy, ki-ki melyiken megy be oda. ott
egyaránt "az Úristen ragyog rájUlk, s uralkodni fognak. örökkön örökké". (14)

Jegyzetek: 1. De sacro altarts mysterío (Patr. Lat. 217, 773.) - 2. Az Ide vonatkozó
nagyszámú Irodalomból csak Jungmann, J. A.: Liturgie der christlIchen FrUhzelt, Freiburg
1967. 57. L-t Idézzük, Justinus szövegétmagyarul kiadta Szunyogh X. F.: A szentmise
kialakulása, Bp. 1936. 35-36. l. - 3. A magyar fordítást a latin alapján végeztük. Kiadta

• Alfonzo, P.: I riti della chiesa, Bubiaco 1938. 100-101. l. - 4. Szunyogh l. m, 40-67. l. 
5. 12. Epistola Iíb, IX. (Patr. Lat. 77. 956 sk.) - 6. A valóságban ekkor is elhangzottak
az alapítás szavai a Passio keretében. - 7. További végzetes lépés volt, amikor Luther
és a 16. századi hitújítók teljes tagadásba vették a szentmise áldozat voltát. - 8. Lásd
Történelmi Tár 1899. 256-270. l.' (Czaich A. G. közlése.) - 9. A kódex az Országos szé
enényí Könyvtárban található "Nyelvernlékek 17." jelzettel. Alapos és részletes kodíko
Iógiaí Ieírását lásd Radó P.: Libri Iíturgící manusertpti bibliothecarum Hungariae et
tímírropharum regíonum, Bp. 1973. 220 skk. l. - 10. A 14 vén rníséje : kUlönösen kedvelt
volt Stáierországban és Karinthiában. Nyilván onnan terjedt el Nyugat-Magyarországon is.
- L. Kock J.: Handschriftliche Missalien in Steiermark, Graz-Wien 1916. 28-29. I. 
ll. Erdélyi Zs.: Hegyet hágék, Iötöt Iépék, Bp'. 1976. 515. l. - Az imádságok gótlkába
való Visszanyúlására l. uo. 9. és 27. l. - 12. Uo. 651. l. - 13. Uo. 538. l. - 14. 21,11.
és 22,5.

SÁRY GYULA

BOSCH VÁLTOZATOK
Hieronymus Bosch' élete arra a korra esik, melyet Huízinga a középkor

alkonyának nevezett. Hertogenboschban született 1450-ben és valahol meghalt
1513-ban. Korszakok és hatalmasok érdekeinek határán élt. Keveredik benne
a visszavonuló középkor szélsőséges érzelmi és merev formavilága brutális tör
ténelmi élményekkel és a humanisták által délről hozott klasszicitással. Mínd
ezt a groteszk iránt fogékony lelke összegyúrta egy jellegzetes boschi világgá,
Múveiért uralkodók törték magukat, ma pedig egy sereg stílusirányzat keresi
benne ösét,

Festményei témájául gyakran használt parabolakat és telezsúfolta ma már
nehezen érthető szímbólumokkal, Tartalmi elemzése, ikonológiaí értelmezése nehéz,
sokféleképpen magyarázható. Talán itt keresendő máig kisugárzó hatásának oka.

Madridban a Prado kincse az egyik fő műve, a Gyönyörök kertjének ne
vezett triptichon. Megfejtésén sokan fáradoztak. Megközelítéséhez több irányból
foghatunk hozzá és ha következetesen valljuk, talán mond még meglepót azon
kívül, amit eddigi vallatóinak elárult.

A . triptichon, bezárt tábláín kívül, a ptolemaioszi, geocentrikus világképet
ábrázolta. A kerek, folyókkal, domborzatokkal madártávlatból megfestett föld
korongót vizek övezik. Ráborul az égbolt szabályos félgömb kupolája, benne pe
dig villámoktól terhes viharfelhők gomolyognak. Legkülső réteg a csillogó éteré.

A kinyitott táblákon először az első emberpár teremtése látható, a para
dicsomban békésen egymás mellett élő állatokkal. A Teremtő hasonló teremt
ményeíhez, Adámholl és Évához, de arca Jézusé.

A középső táblatól nyerte az egész mű a címét. A képtábla felső részén
sajátos jeges, szíklás, krístályos, burjánzó képződményeik között egy szabályos
gömb, melyen apró alakok mozognak. Körülötte tavak láthatók, ezekben em
berek úszkálnak, illetve óriási növényi leveleken hajókáznak, Alattuk a gyö
nyöröket élvező ruhátlan tömeg, óriási szederszemeket. eperóriásokat, tüskés ágú.
szomjat oltó somot falva, nelctárfolyókat kóstolgatva, Egyesek, vagy párok ha
talmas virágkelyhekben Q.lnek, beszélgetnek, szeretik egymást. Leírhatatlan a
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vidám tevékenységek sora. Mindez derűs, verőfényes, üdezöld környezetben ját
szódik.

Az rutolsó táblán gyilkolás, szertelen kícsapongások, tűzvész, vér a legna
,gyobb összevisszaságban láthatók. Felvonul a szertelen képzelet szülte .alvilág
összes borzalma.

Az ábrázolás rendkívül aprólékos, minden részlet kídolgozott, nincs elna
gyolva. Hangvétele ironikus. Még a bibliai teremtés bóschi átírása sem elég.
Eva mellé egy néki hátat fordító nyulat fest, ami a szimbólumok nyelvén a
bujaságot jelenti. Se szeri, se száma az ilyen részleteknek.

Mit kezdhetünk mármost ezzel a láthatóan sok gyökerű művel? Első pillan
tásra megállapítható, hogy kozmogóniát ábrázol. Tehát keresnünk kell egy iro
dalmi megfelelőt, amelyben ezek a motívumok legalább nagyrészben szintén
megtalálhatók. A Genezis teljes egészében nem jön szóba, bár az ember terem
tése nyilván rá utal. Bibliai az első emberpár, a Teremtő azonban Jézus. A pa
radicsomi környezet is megfelel, a Szentírást ennek ellenére csak egyik forrás
nak tekinthetjük.

Sorra vehetjük ezután az akkor ismert világ összes teremtés-mítoszalt, Mind
közül a legnagyobb megegyezést, érdekes módon, Ovidiusnak az Atváltozások
(Metamorphoses, ford. Devecserí Gábor) című hatalmas művével találunk. A táb
lák tartalma, ironikus hangvétele. aprólékos kidolgozása egészében azt követi.
Motívumaiban pedig kétségkívül felismerhető mindaz, amit Ovidius· a föld k.~

letkezéséröl, majd az azt követő emberteremtésről mond. A középső tábla és az
utolsó pedig az aranykor és a vaskor megfestése a Boschtól megszekott groteszk
módon. Vessük össze a két művet.

A becsukott táblákon a világ keletkezése látható. tgy hangzik:

22. elszakította égtől a földet, vizeket meg a földtől

26. És ama tűzlelkiJ; s minden súly nélküli égbolt felszökkent, s a világ te
tejét foglalta lakásul;

28. legközelebb hozzá helyben s kicsi súlyban a lég van; sűrűbb sokkal a
föld viselője nehéz elemeknek, súlya miatt lefelé süllyedt; s a körébe
folyó nedv szélre vonult s a tömör szárazt így' kerítette.

52. Rajtuk fekszik a lég; ami könnyebb sokkal a földnél, víznél is könnyebb,
s ugyanakor nehezebb a tűzeknél.

Lakhelyet ott rendelt a felhőknek, kósza ködöknek s emberí elméket
rémítő ég-rianásnak,
s villámmal fagyokat fúvó [ene fÖ'T'getegeknek.
Mind fÖlibe a folyékony, a súly nem igázta
aethert rakja, amelyben a "'földnek semmi salakja.
A kinyitott táblák első oldala. az ember teremtése igy hangzik.

78. S ím, ember született, kit formált isteni magból

83. és mintázta a mindenen-úr magas égilakókról.
Minden egyéb állat letekint görnyedten a földre,
embernek felemelt orcát és adta parancsát,
hogy fel a csillagokiq pillantson, az égre tekintsen.

A középső tábla a legmeggyőzőbb. bizonyító erejű. A világ négy korszaka,
Az aranykorról így ír:

89. S lett legelőbb az aranykorszak, mely nem fenyítéstől s törvénytől, ha
nem önként folyt becsületben, erényben.
Félelem és meglorlas nem volt, felszegezett érc
bősz szót nem mutatott, a tömeg nem nézte riadtan
esdve bíráját, birátlan volt kiki biztos.
Bérceiről a fenyő, bebolyongani távoli tájat,
nem szállt még le a hömpölygő habos árTa kivágva;
senkisem ismert még más partot, mint a magáét.
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99: katonák hada nélkül
élt biztonság'ban minden nép, lágy nyugalomban.

A legjellemzőbb motívumokat, gyümölcsevést. nektárivást. óriási vírágszír
makat, lágy virágkelyhekkel takarózó, örömteli embereket a költemény követ
kező szakaszában találjuk :

101. Ember nem kötelezt'e, kapák s eke föl nem sebezte,
és mégis megadott a mező mindent maga önként;
mind megeléged'l.,én a magától lett eledellel,
'l.'ackort gyűjtöttek, hegyi epret szedtek az erdőn,

és somot és szedret, mely tüskés cserje között csüng
s mit hullat Jwpiter terebélyes tölgye a makkot.
Elnemenyésző volt a tavasz, langy Lenqedezéssei
mag nélkül született szirmot simogatiak a szellők.

11:1. egy folyamár tejjel, nektárral folyt le a másik.

A som szeder eper a képen míndenhol megtalálhato. a nektárfolyóban
pedig az e'mberek' nyakig ülnek, sőt Iejjel lefelé állnak benne. A tábla felső
része talán a Nap palotáját idézi a II. könyvből, Phaeton a Nap szekerén.

Arinál jellemzőbb az utolsó tábla. A vaskorszakkal az emberiség eljutott a
gonoszsághoz. Amit Ovidius leír, itt szímbólumokkal ábrázolva látható. Az el
veszett jog, szemérmetlenség, erőszaktevés, hűtlenség, halál, vér bőven talál ki
fejezést:

127. Vad vasból vésve a végső.

Most e silányabb érc idejébe betört a gonoszság
mind sebesebben menekül a hűség, jog, tiszta szemérem;
és helyÜkbe a csel s a ravasz szív száll, a csalárdság
és az erőszak, a birtoklás vétekteli vágya.
Vásznat most a szelekre- míket még jó/... nem ismer
bíz a hajós.

142 s lett háború, mely küzd vassal arannyal
a vér-befutott kézzel csörget, ráz vad hadifegyvert.
Rablásból élnek.

A kép' alján lovagi fegyverzetben látható monstrum, a középkor jellemző

intézményének, a feudális lovagi szarvezetnek a kicsúfolása. Ezzel Bosch már
meghaladia a középkort, iróniája és Ovidiusra utaló tartalmártál fogva jogosan
tarthatjuk a flamand reneszánsz képvíselőjénelc .

Minden műalkotás kulturális tett, ezért Bosch tríptichonja is summázata mű

véltségének és adottságainak. Az egész művet parabolának tarthatjuk, mely
Ovidiustól indíttatva az Atváltozásokkal áUítj~, párhuzamba azt a történelmi fo
lyamatot, amely elvezet saját' korának történelmi-társadalmi valóságáig, Flandria
vaskoráíg; A táblák sorrendje megadja az olvasás irányát. A fő események tehát
a világ kialakulása, az ember teremtése, az aranykor (Saturnus és védenceinek
boldog élete) és a vaskor, azaz Németalföld jelene. Az egyes korszakokat ugyan
Ovidius szerint jellemzi, de felhasználja a Szentírást is. A motívumok eredete
részben népi, részben vallási, heraldikai, de bőven találhatunk Iigurákat kora
tudományosnak tartott bestíáríumaíból is. Nem marad ki az együttesből a bo
szorkányság és feketemágia sem.

Egy műnek megváltoztatní a címét, ha az már a köztudatba beívódott, na
gyon nehéz. Mégis felvethető a kérdés, hogy ha egy képnek megfelelő irodalmi
utalása van, nem kellene-e a címében utalni rá? Valahogy így: Bosch, Aranykor.
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ISTEN ÉS A KERESO EMBER

Nem hiszek az Elrendelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,
mint a bolond bogáncs a szélben
vagy vad bozót között fl vad.
"Vezessen Hozzád a szabadság l"
így kérem olykor aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.

- Babits versének, Az elbocsátott
vadnak ezeket a sorait írhatta volna
könyve mottójául Békés Gellért." Ma
napság olykor rohamos gyorsasággal,
olykor szabad szemnek észrevétlenül, de
mínden változik. Megkülönböztetett fi
gyelmet érdemel hát, ha egy teológiai
könyv teljesen változatlan szöveggel új
ra megjelenik, immár második kiadás
ban. Az Istenkeresés, Békés Gellért mű
ve, szerte a világon figyelmet keltett,
olvasója ráérzett benne arra, hogy a
szerző megküzdott minden szaváért, hogy
Isten, a megtalált. a kíküzdött Isten
megszenvedett, egzisztenciális élménye.
S talán ezért is olvassuk könyvét 'Újra,
lapról lapra fokozódó izgalommal. Vál
tozik a hitünk? - veti fel a kérdést
nagyon érdekes könyvében Jálics Ferenc.
Békés Gellért ezzel szemben míndjárt
a feleletet adja, amikor a modern em
bert "Godot-m várva" bárázoíía, amint
tétován próbál tájékozódni a technici
zált világban, s közben József Attilával
fakad fel belőle a könyörgés:

tíessz meg engem, Istenem,
szükségem van aharagodra.
Bukj föl az árból hirtelen,
Ne rántson el a semmi sodra...

Meghalni lélegzetemet
Fojtom vissza, ha nem versz bottal
~s úgy nézek farkasszemet
Emberarcú, a hiányoddalI

Örsy László ezt a címet írta könyve
fölé: Boldogok a keresők. Am az az
igazság, hogy ez a tétova boldogság
-érzés csak azoknak szívében gyúl fel,
akiknek törekvését már valami siker
koronázta. A tapogatódzó, botorkáló em
ber bizony nem míndíg boldog, és sok
szor kísérti meg az az érzés, mégis iga
za lehetett Heideggernek, amikor arról

" Békés Gellért: Istenkeresés (Róma, 19772)

eszmélkedett. hogy Isten magára hagyta
az embert, azzal a hiányérzéssel. melyről

József Attila szólt idézett versében. S
már Heidegger előtt kimondta Nietzsche,
"Isten meghalt", s Feuerbach, hogy az
isteneszme voltaképp az ember vágyai
nak kivetülése, tehát benne az ember
elídegenítí magát saját lényétől. Vajon
valóban véget ér az emberi vallásosság
egy korszaka, mint azt Hellpach, a hei
delbergi kultúrpszlchológus írja? S he
lyes jósnak bízonyulna a hitleri börtön
ben kivégzett Díettrích Bonhoeffer; aki
azt jegyzi föl: "teljesen vallástalan kor
felé haladunk"?

Békés Gellért határozott nem-mel vála
szol a kérdésre. Megpróbálja nyomon
követni. hogyan. milyen forrásokból fa
kadt fel a modern ember Istentagadása.
Heinz Zahrnt Gott kann nicht sterben
című könyvének eredményei és megálla
pításai alapján előbb a szekularizált
gondolkodás legfőbb [ellemzőit igyekszik
összefoglalni, hisz csak ezek ismeretében
lehet elindulni Isten felé.

A világ fejlődése és a gondolkodás
iránya szempontjából döntő jelentőségű

volt .a kopernikuszi felfedezés, mely
szakított azzal a fölfogással. hogy a
Föld a világegyetem középpontja. de pa
radox módon ezzel együtt a fölfedező,

folyvást előre törő, több tudásra vágyó
embert állította annak középpontjába,
Descartes aforízmája, a "cogito ergo
sum", szinte kihívó biztonsággal helye
zi a hangsúlyt a két egyes szám első

személyben levő igére, arra, hogy én,
azaz az ember gondolkodik, s van. Mint
ha a létnek és létezésnek nem is volna
más lehetősége. S természetesen ez a
merészen önmagára mutató ember Is
tent is csak akkor hajlandó elfogadni,
életébe illeszteni, ha "igazolható" a léte,
ha a "cogitatio" az elgondolhatóság ha
tóterébe kerül. S mert mindent elgon
dolhatónak és spekulatív úton megoldha
tónak tart, természetes, hogy értékkate
góriái is megváltoznak, szemléletének
középpontjába a kauzalitás kerül, hite
szerint mindennek megvan a maga ele
gendő oka, tehát a magyarázatok után
minden baj és gond orvosolható, azaz
az ember végső boldogsága, itt a vilá
gon is kíküzdhető,

Egészen természetes, hogy ilyen adott
ságok között az ember tekintélytisztelete
egyre csökken. Minden igazság, mínden
tény korhoz kötött, koronként változik
- ez a gondolat ennek a magatartásnak
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egyik alappilIére, és következménye a
felfokozott kritikai szemlélet, mely a
vallást is kritika tárgyává tette, s
Bloch szellemes szójátéka szerint elvet
te az ember kedvét attól, hogy "im
'I'rüben, im Drüben zu fischen", a túl
világ zavarosában halásszék. A szekula
rizált ember ugyan sokszor telve van

. humanista vágyakkal és célokkal, de
hite szerint ezeket csak akkor lehet
megélhetővé, világformáló elvvé ten
nünk, ha kiiktatjuk életünkből Istent.

Békés Gellért joggal állapítja meg,
hogy a szekularizált világban a keresz
tény ember helyzete meglehetősen para
dox. Ez a paradoxia mélyen áthatja és
áthatotta korunk több nagy keresztény
gondolkodójának világát is. Bonhoeffer
szerint Isten, aki velünk van, ugyanaz
az Isten, aki elhagy minket.· Ez már
világos, érzékletes fölismerése annak,
hogy zsákutca veszélye fenyeget bennün
ket a szekularizált világban.

A kiút lehetőségére sokféle alterna
tívát vetett föl és vet föl ma is a teo
lógia. Friedrich Gogarten, a szekulari
zált gondolkodás eredetét követve arra
a megállapításra jutott, hogy a szekula
rizáció tulajdonképpen a megváltás
függvénye: Krisztus a végzet hatalma
alól felszabadította az embert. Bultmann,
szembefordulva a redukciós elmélettel,
a mítosztalanítást érzi a legszerencsé
sebb módszernek, s közben maga sem
veszi észre, hogy megelégedve Krisztus
létének puszta tényével, alaposan meg
szegényíti a keresztény tradíciót a "wie",
a "hogyan" elhanyagolásával. És vannak
szélsőségesebb példák is. Amikor a
Honest to God című munka megjelent,
írója egyébként Robinson anglikán püs
pök volt, az egyik amerikai kórus
Requiemet énekelt a halott Isten fölött,
a többi között ezzel a szöveggel : "Isten
halott. - Meghalt, mert benned, aki
tükörképe vagy - elsötétült. - Meg
halt, mert nem tartottad elég szorosan
a kezét."

Szembe kellett néznie a szerzőnek ko
runk valóságával. hogy felvethesse Is
ten megismerésének és megismerhetősé

gének egyik alapkérdését, nevezetesen
azt: emberi teremtmény-e Isten? Az
emberi vágyak, ideálképek kivetülése-e?
Még Pannenberg különben jelentékeny
történeti érvekkel alátámasztott előadá

sát (Wie kann heute gLaubwürdig von
Gott geredet werden? 'A 14. Német
Evangélikus Egyházi napon), illetve an
nak érvelését sem érzi elég teljesnek
Békés Gellért. (Pannenberg szerint a
vallás nem későbbi, járulékos jelensége
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az ember kulturális fejlődésének. hanem
a tűzhöz, a beszédkészséghez hasonlóan
elsőrendű adottság.) A fő kérdésnek azt
érzi, honnan az emberben a képesség,
a benső indítás, hogy egy nála össze
hasonlíthatatlanul nagyobb lényt elkép
zeljen. vagy hogy ezzel az elképzelt
lénnyel kapcsolatba jusson? A választ
így fogalmazza meg: "... az ember ter
mészettől, transcendentia sui: önmaga
felülmúlására képes lény, aki egész mí
voltában, ösztönszerűen arra törekszik,
hogy meghaladja önmagát. Ez a transz
cendens dinamika viszont arról tanúsko
dik, hogy léte mástól, nem önmagától
származik, és beteljesedését is abeari éri

lel, aki létének forrása." Vagy ahogy a
Genezis mondja: az embert Isten a maga
képére és hasonlatosságára alkotta. Ezért
keressük újra és 'Újra, makacs szenve
déllyel, kitartással őt, s ezért dereng fel
életünk szerenesés pillanataiban tuda
tunk falán.

Békés Gellért könyve további részében
rendkívül részletesen. izgalmasan tekin
ti végig a kapcsolatteremtési lánc két
pólusát a folyton kérdező, s figyeimét
oly szívesen a végső kérdésekre összpon
tosító embert, s az emberhez szóló Is
tent, akinek képmását megismerhetjük a
szentírásí szövegekből is, de keze nyo
mát érzékelhetjük a teremtés művében

is. E fejezeteit könyvének azért nem kö
vetjük nyomon hasonló részletességgel,
mert a hagyományos teológiából is is
mert tényeket mond el..

De ahogy elmondja, ahogy összefoglal
ja, az azért külön figyelmet és méltány
lást . érdemel. Világos, pontos fogalmi
nyelven, mely nem hátrál meg a filozó
fiai elvontság kívánalmai előtt, hanern
mindíg megtalálja a legszabatosabb. leg
pontosabb, legérzékletesebb nyelvi ele
meket. Szinte köznapi egyszerűséggel ír,
s ezért érzi úgy egyszerű, nem teológus
olvasója is, hogy az ő személyes problé
máit fogalmazza meg, s az ő legbensőbb

kétségeire is igyekszik megtalálni a vá
laszt, közelebb segítve tétovázó léptein
ket a ránk váró Istenhez.

•
A költészet szinte észrevétlenül, de

szüntelenül változik. Ami hajdan értéke
és büszkesége volt, mára devalválódott.
A poéták levetették magukról a forma
bilincseit - legalábbis sokan annak hit
ték -, majd öntudatos mozdulattal sut
ba vágták a rímeket, s maradt birto
kukban maga a képlékeny anyag, me
lyet újszerű módon kellett ismét igazi



költészetté Iényegíteníök. Mert nem
minden rövidebbre tördelt sor válik köl
teménnyé. Ahhoz lényegesen több kell:
merész kockázatvállalás, a látás és lát
tatás egyensúlya, s a tömörségnek egy
régebben nem is sejtett foka.

Nincs izgalmasabb élmény, mint ami
kor a költő letér biztonságos, járt útjá
ról, s új ösvényeket keres, előbb óvato
san ügyelve a lépés biztonságára, egyen
súlyára, majd egyre felszabadultabban,
öntudatosabban. a megtalált biztonság
nyugodtságával. Ilyen útra vállalkozott
újabb köteteiben Puszta Sándor. Haj
danán Arany 46 a nemzeti klasszicizmus
kiegyensúlyozott verseszménye lebegett
szeme előtt: ennek formáit és harmoni
kus érzelemvilágát valósitotta meg át-

(tetsző, világos képekben gondolkodva,
kényesen ügyelve a forma fegyelmére.
De már A fények rézsűt esnek utolsó
ciklusában felfigyeltünk a változásra.
ott még nem kezelte oly eredetien és
magától értetődő természetességgel a
hangot, mint újabb köteteiben. Legújabb
versgyűjteménye* pedig igazi meglepe
tés: mert már most sem mondott le vég
érvényesen a mondanivaló érthetőségéről

és áttekinthetőségéről. de költészetének
rendje kétségkívül átrétegződött: egymás

MŰFAJOK f:S ELŰADÓK

A zenetörténeti múltból, mint furcsán
gomolygó, még meglehetősen alaktalan
ősködből, egyszer csak bámulatos végle
gességgel és tökéletességgel kiemelkedett
a "concerto"~forma, abban a kristálytisz
ta világossággal és áttetszőséggel megfo
galmazott egyszerűségében, ahogy a zse
niálís Vivaldi teremtette. Az összkiadás
alapján körülbelül 450 ilyen jellegű al
kotást írt, s kí tudja hány hasonló lap
pang még különféle könyvtárakban és
kézirattárakban? . A hanglemezpíacokon
se szeri, se száma a Vivaldí-lemezeknek;
népszerűsége pillanatról pillanatra nö
vekszik: ő képviseli legtisztábban és
végérvényesen a zenei barokk beteljese
dését, egyfajta túlcsorduló, túlhabzó
éle(érzést, a szépségnek olyan fokát,
melyet ebben az egyszeriségben már fo
kozni sem lehet talán. Meglehet, a ver-

mellé rendelt töredékes, aforisztikus
gondolati egységekben fogalmaz, s való
ban "személyreszólón", az egyes ember
nek címezve fejezi ki küldetésének tar
talmát:

légy. légy. légy s maradj örök jelenídőben

az aki voltál ha már nem lehetsz az aki
lehetnél

aki féhett6J. volna
de ebből egy [ottát ne engedj

(Levél magamhoz)

Az irodalomtörténetírás egykor majd,
az általánosításhoz szükséges higgadtság
és távlatteremtés birtokában, bizonyára
fölméri, hogyan kísérletezte ki új hang
jait korunk költészete. Azt azonban már
is láthatjuk, milyen felmérhetetlenül
nagy hatást tett a mai magyar lírára
Pilinszky János. Az ő poétikai forradal
mának hű katonája Puszta Sándor is.
Talán még nem míndenütt vetette le e
hatalmas hatás jellegzetességeit, de köl
tészetéről újabb gyűjteményeinek birto
kában, ismeretében elrnondhatjuk: meg
úlulva, de régi eszményeinek birtokában
vált modern, izgalmas Iíríkussá.

SIKl GÉZA

senyműirodalom majd a későbbi száza
dokban népszerűbb és a szóló hangszer
számára gazdagabb lehetőségeket kínáló
gordonkaversenyeket tart számon, de az
biztos, hogyaVivaldiéinál szebbeket
aligha. Már csak ezért is nagyon jól
tette a Magyar Hanglemezgyártó Válla
lat, hogy Perényi Miklósnak is alkalmat
adva nagyszerű stílusismerete bizonyí
tására, megjelentett egy csokorra valót
Vivaldi Gordonkaversenyeiből.• Külön
érdekessége a lemeznek, hogy a nágy
szerűen játszó művész kíséretét a Liszt
Ferenc Zenemúvészeti Főiskola Zenekara
látja el Simon Albert vezényletével, te
hát ugyanaz az együttes, amely a Bach
-zongoraversenyek kíséretével is bírálatot
és elismerést is szerzett, Egy pillanatig
sem vitás, hogy játékuk-at méltánytalan
ság volna egybevetni a világ nagy ka
maraegyiltteseinek előadásával. Hiszen
van még idejük kite'ljesedni, érlelődni!

• Puszta Sándor: Személyreszólón (Magvető. 1978)

* Vivaldi: Gordonkaversenyek (SLPX 11872)

713



Annál érdekesebb azonban, hogy mig
például az I Musici di Roma Vivaldi
-képe már maga a tökéletesség, addig ez
a fiatalokból álló magyar zenekar nyug
talanabb, kiegyensúlyozatlanabb, vibrá
lóbb portrét rajzol, melunek: vannak be
fejezetlen vonásai is, s amely épp véges
ségével bizonyitja, hogy minden század
alkotó emberének lehet még hozzátenni
valója egy még oly tökéletes alkotáshoz
is.

Mozart fúvós kamarazenéjének darab
jai nem tartoznak a zeneirodalom ki
emelkedő remekei közé. Legalábbis ez a
zenetudósok egyöntetű véleménye. Aki
azonban végighallgatja a most megjelent
lemezújdonságon Tarjáni Ferenc előadá

sában a Kürtkvintettet, s Kovács Béláé
ban a Klarinétötöst,** egyszeriben ké
telkedni kezd e megállapítás igazságá
ban. Mert az igazán nagy előadóművé

szek még a lazább, alkalmibb darabokat
is átformálják, megemelik, jelentőssé te
szik. Kűlönösen az úgynevezett "Stadler
-kvintett" csodálatosan szép klarinét-
-szólama, a hangszer szinte anyagtalan
tisztaságú éneke gondolkodtat el, s kész
tet arra, hogy megkeressük ennek az
"alkalmi" remeklésnek párjait zongora
versenyei között.

Két olyan nagyszerű művész, mint
Tarjáni Ferenc és Kovács Béla, s a ve
lük társult, ezen a lemezen meghökken
tően magas színvonalú játékkal jelent
kező Kodály-vonósnégyes, mindenesetre
bőven elég ahhoz, hogy a lemezeknek
sikere legyen. Mindkét szólista tisztele
tet parancsol művészi tartásával is. Kö
vetkezetesek, s azt a hangzásideált, me
lyet kialakítottak maguknak az évek so
mn, nem adják fel múló divatoknak, kí
séstésekmek: engedve. Ez a fajta klasszi
kus kiegyensúlyozottság, a vonalrajz
pontossága, az árnyalatokhoz való sziao
rú hűség, az értelmezés lehetőség szerint
való közelítése a szerző szándékához
nem feltétlenül jellemzi korunk sokszor a
hatásra összpontosító eZőadóművészetét.

A megszólaltatás teljessége azonban min
denképpen Kovács Béla és Tarjáni Fe
renc útját igazolja.

Az a három lemez, mely Beethoven
Vonóstrióit*** tartalmazza, mindenkép
pen a magyar hanglemezkiadás büszke
sége. Három kitűnő művész, Kovács Dé
nes, Németh Géza és Banda Ede szövet-

kezett, hogy ezeket a nem túlságosan
gyakran hallható, a szerző művészi fejlő

dése szempontjából mégiS' oly jelentős al
kotásokat minél magasabb színvonaion
tolmácsolja. Mindhárman kivételes alak
jai hangszeTÜknek, a lemez értéke mégis
azon alapszik, hogy - mint a jelenté
keny hangszeres előadók általában
tudnak alkalmazkodni egymáshoz is, a
kotta előírásaihoz is. A hasonlóan ki
emelkedő szólisták kamarazenei társu
lásai nem mindig járnak sikerrel. (Gerard
Moore, akinek zongorakíséretéért szinte
versengtek az énekesek és hegedűművé

szek; megemliti szellemes önéletírásában,
hogy Szigeti Józseffel nem volt hálás
dolog együtt játszani, mert meg volt
győződve arról, hogy ci, hegedűs szólistá
nak mindig vezető szerepe van.) Ezek a
triófelvételek azonban minden szempont
ból a sikeresek közé tartoznak.

Fischer Adám, a helsinki operaház el
ső karmestere, Schubert Rosamundá
ját**** vezényelte lemezre. Kincses Ve
ronika énekli a szólót, a Hangverseny
zenekar és a Magyar Rádió és Televízió
Kórusa látja el a kíséretet. Kitűnő a le
mez és igen jó a karmesteri teljesít
mény! A hallgató legfeljebb azon töp
reng csodálkozva, miért éppen a helsin
ki operában működik a fiatal karmester.
(Néhány napja a képernyőn feltűnt egy
pillanatra Fischer Iván, Adám öccse, aki
a BBC karmesterversenyét nyerte meg,
s ezután szerződések özönét kapta Ang
liában és más országokban. Nem tudta
pontosan megmondani, hány hangver
senyt vezényelt külföldön. Itthon? He
tet. Iiemezjeiuétei készült már vele?
Külföldön nagyszerű ajánlatai vannak,
folynak a tárgyalások. Itthon? Még sem
mi. Járatlan vagyok a hazai menedzse
lés útvesztőiben. de ha a féltehetségek
érvényesülését összevetem ezekkel a pél
dákkal, az a sejtelem éled bennem, hogy
valami hiba van ezen a téren. (No, de
ezen töprengeni úgyis terméketlen, elé
gedjünk meg azzal, hogy élő, lüktető,

szellemes, pergő előadásban hallhatjuk
Schubert remekét. s aki eddig Klempe
rer felvételét óvta féltve, most boldogan
helyezheti 11Jellé Fischer Adámét, mely
temperamentumával, bátor szabadosságá
val is sok örömet szerez..

(R. L.)

**Mozart: Kürtkvintett ; Klarinétkvintett (Hun garoton, SLPX 11828)
*** Beethoven: Vonóstriók (összkiadás) (Hungaroton, SLPX 11781-3)
**** Schubert: Rosamunda (kísérőzene) (Hungaroton, SLPX 11865)
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Tájékozódás

BORSOS MIKLOS KERTJE

A tihanyi múzeumban állította ki Borsos
Miklós "A kert" címmel összefoglalt gra
fikáit, néhány év Balaton-parti termését. A
rajzok ihlető forrása a müvész tihanyi há
zának kertje, melyet a tévéböl, a vele ké
szített interjú kapcsán, Borsos Miklós ön
életrajzi könyvéből, valamint feleségének a
kertápolásról. gondozásról szóló munkájából
már egy ország ismer. Mi minden is e kert!
Ahonnan nemcsak visszanézni, hanem előre

tekinteni is lehet: a Múzsák otthona, ahol
a zene - időnként Immaramuzsikálások hang
jai, vagy a müvész elragadtatott hegedüsző

lója csendül föl - és az irodalom - Németh
László, Illyés Gyula, a Szedő fivérek, Déry
Tibor gyakori vendégek voltak itt - talál
kozik egymással, ahol barátság és szerelern
szövődík, vagy tartatik meg. A müvészí al·,
kotótevékenység színheíye, képzőművész mü
hely, ahol szobrok, illusztrációk, kispfasztí
kák, domborítások születriek ; gondolatok röp
pennek fel s halnak el, indulatok sistereg
nek s üszkösödnek el a természet korrtgáló
és szépítő hatása alatt. Mert a természet, ki
vált az ilyen művészíen rendben tartott, em
berire rendezett, nagy mérce, csöndjének.
harmóniájának és tisztaságának tanításait meg
kell fogadni.

A grafikák ezekhez a tanításokhoz emel
kednek fel; a "műveljük kertjeinket" bölcs
belátása a "műveljük szellemünket" morális
tételével egészül kí s válik hítteremtő, belső

nyugalmat. tartást kölcsönző életszemléletté
e fenséget, derűt és emberséges örömöt su
gárzó lapokon. A görög vázák és díszítmé
nyek, a római falfestmények tógás-kotur
nusos alakjai szöknek át Borsos Miklós kert
jébe, hogy pihenjenek egy kicsit, olvassanak
néhány hangulatos verset vagy elbűvölő zenét
hallgassanak, miközben halkan, suttogva
klasszikus eredetükről csevegnek ebben a
valóságos térrel határolt, de végül is időtlen

-időtálló környezetben. Mintha a művész azt
hírdetné, hogy lehet, mí nem élünk soká,
változunk s már nem vagyunk azonosak
tegnapi magunkkal sem, lehet, hogy hama
rosan elköltözünk innen és emlékünk is
kivész az emlékezetből - de a Kert, Uram
isten, te tudod, a Kert míndíg megmarad,
a Kert örök.

*
A GONDOLAT KIADO EI ne Iopd a lé

niát címmel jelentette meg Dénes Zsófia.
emlékezéseinek újabb kötetét. Az írönö fe
ledhetetlen útiélményeit, személyes találkQ
zásaít, meditációit írja meg híres emberek-

kel. családja s gyermekkora múltjával. A
televíziónak adott interjújában bevallja, hogy
neki nem adatott meg az, ami másoknak,
az élet nehézségein, küzdelmeín nem a val-
lás segítette át, mert rnínt említi
"engem voltalriánus szüíök neveltek". de a
"müvészet örök szépségében hiszek".

A KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat
(H-1389 Budapest, Pf. 149) bővítette szolgál
tatásait: ezentúl valamennyi mag~arországi

egyházi kiadvány beszerzését is vállalja. ha.
ki-ki érdeklődési köre szerínt megrendeléssel
fordul a váüalathoz, Ajánlatai között szere
pelnek a Szent István Társulat, az Ecclesia,
e. Református Sajtóosztály, a M. I. O. K.,
a Szabadegyházak Tanácsa és az Unttárius
Egyház által megjelentetett és forgalmazott
kiadványok.

*
SZERKESZTŰSÉGűNKHöZ BEKÜLDÖTT,
KűLFöLDÖN MEGJELENT MAGYAR NYEL
VŰ KöNYVEKRŰL:

A nyugati magyar emigrációnak kétség
telenül kiemelkedő egyénisége Tüz Tamás.
Aranyrét utca címü verseskönyvében ismét
új irányba tágította költészetét. Már a "Jelen
voltam" komoly meglepetést jelentett, hiszen
a költő ebben szinte magától értetődő termé
szetességgel asszímüálea, szívta fel lírájába
a modern irodalom legkarakteriszikusabb tö
rekvéseit. Képei a végsőkig csupaszokká vál
tak, a kifejezés pontossága és fegyelme ked
véért lemondott a leírások bőségéről és pom
pájáról. Az "Aranyrét utca" újabb lépés ezen
az úton. Igaz. a versek megint ornamentiku
sabbak, teltebbek. de ez természetes. hiszen
a költő régvolt gyermekkorát idézi vissza.
s azt az örök gyerekséget igyekszik minél
plasztikusabban ábrázolni. ami minden ember
lelkében ott él, titkon, eltemetve, de amely
- mint a világirodalom nagy példái mu
tatják - újra meg újra a felszínre tör.
hogy reménnyel és bizakodással ajándékoz
za meg birtoklóját. Ezek a nemes érzések
sugározzák be Tűz Tamás Iegújabb kötetét.
mely egy lélek történetének első állomásai
ról és mai fájdalmairól. nosztalgtáí ról ad
hírt, s annak bizonysága. hogy az emigrá
cióban is létezik egy virtuális anyaország.
melyet ki-ki szívébe írva őriz, s az igazak
- mínt Tűz Tamás is - híven sáfárkód
nak jelenvaló emlékeivel.

Fáy Ferenc: Kövület címü kötete újabb,
jelentékeny állomása a mind magasabbra
ívelő költői pályának. A könyv középpont
jában a lapunkban megjelent Keresztút című

ciklus áll. mely Fáynak egyik legszebb, de
az egyetemes magyar Iírának is maradandó
remektése. A költő nem hódolt be divatos
hóbortoknak és írányzatoknak, hanem költé-
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szetünk legnemesebb hagyományait követve
gyúrja anyagát; bármilyen legyen is ver
seinek matéríaja, kezében mínden képlé
kennyé, engedelmessé váÚk. Innen kifejezé
sének könnyedsége és eleganciája, mondani
valójának tágassága és egyetemessége, képei
nek meghökkentő szuggesztívítása és méíy
sége, Bármelyik versét lapozzuk is fel,
mindegyikből megcsap a személyes vallomás
hitele, őszintesége. Fájdalmas, keserű és ki
ábrándult Világában ritkán gyúlnak ki az
öröm lámpásai, legfeljebb egy-egy mécses
tétova fénye világitja be emlékeinek és vá
gyainak birodalmát. De ezt a parányi fényt
elkötelezett szenvedéllyel óvja-védi a Világ
elől, s igyekszik lelkének egyre mélyebb
köreibe rejteni. Az emigrációban oly gyak
ran burjánzó dilettantizmus és szemfényvesz
tés dokumentumai között jóleső érzés ilyen
egységes anyagból gyúrt, szikrázóan kemény,
feszes vonalakkal rajzolt költői Világgal ta
lálkozni.

Major-Zala Lajos: Falak mögtil falak mögé.
Az alcíme szerint ,,56 levelet" tartalmazó
kis kötet voltaképp fájdalmas kiáltás. A
huszadik század embere sOk bűnt követett
el önmaga és általában az élet ellen. Major
-Zala, a törékeny verset igyekszik szembe
szegezní a halállal és a szenvedéssel. Ahogy
a kiszolgáltatott és magára hagyott ember
1s szinte csupaszon, pőrén várta végzetét.

ZSINATUTÁNI ];:RTELMEZÖ KISSzorAR
A-Z-IG

TOLERANCIA. (A latinban: tolerare
= tűrni tolerantia = képesség vala
mit eltdrni.) Mások meggyőződésének
tiszteletben tartása, saját meggyőződé

sünk fenntartásával. Újkori fogalom; ré
gebben ui. a toleranciát hitközönyként
értelmezték. A vallási harcok vérözöne
és negatív eredményei (a kölcsönös gyű

lölet elhatalmasodása) késztették előbb a
világosabb elméket, később az egész ke
resztény társadalmat, hogy egyetemesen
elfogadja a tolerancia elvét. Pluralista
társadalom csak kölcsönös tolerancia
alapján állhat fenn. A hivatalos egy
ház első ízben a zsinaton tett hitet a
tolerancia köteleSsé~ mellett. (Fő,leg a
Vallásszabadság-nyilatkozatban, de az
ökumenizmusról és a nem' keresztény
vallásokról kiadott zsinati okmányok
ban is.) A toleranciával egyáltalán nem
ellenkezik saját meggyőződésünk nyílt
megvallása és a "keresztény tanúság
tétel". EllenJkJezik viszont egyik véglet
ben a szeretetlen megkülönböztetés,
másik vég1etben az elvtelen megalku
vás.
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úgy teszi Major-Zala Lajos is egyre esz
köztelenebbé a verset. Egy-egy állóképpel,
látszólag funkció nélkül való szövat, szándé
kosan abszurd leírással ér el hatást, kész
teti állásfoglalásra, együttgondolkodásra olva
sóját. Néhol nehéz követni képeinek jelen
téstartalmát, másutt túlságosan is "megcsa
varja" a kifejezés módját, de hatásos, izgal
mas, amit mondani akar, s rokonszenves,
vonzó az az emberi tartás, ahogy ezt el
mondja.

Szirmai Endre: Szirmal Károly mdveinek
bibliográfiája. A világszerte egyre gyarapodó
Szirmai-archívumok és a versolvasó irodalom
barátok is bizonyára örömmel fogadják az
újabb publikációt, mely szerves kíegészítö
je a Szirmai-hagyaték eddig megjelent köte
teinek, kivált "A magányos órtasv-nak. A
kötet beosztása: előbb felsorolja az önálló
köteteket· s az ezekhez tartozó válogatott
kritikák lelőhelyét, majd rendkivül alapos.
feldolgozás alapján ismerteti a müraíok rész
letes leírását, az antológiákban megjelent
satrmaí-müvek jegyzékét, a róla .szótö szak
és szépírodalmí alkotások teljes cfmlistáját,
a fordítások jegyzékét s egy nagyon gondos
"hiány-listát", mely az anyag lezárása után
megjelent szép számú adatot rendszerezi.
Szép munka, s tiszteletet parancsol a vi
lághírű tudós-irodalmár, szírmaí, Endre, apja
emléke iránti hűséges alázata..

TB.ADlCIÖ, TRADICIONALIZMUS. (A
latinban: tradere = átadni; traditio =
hagyomány.) Egyházi nyelven tradíción
az egyházi hagyományt értjük. Ez a
hagyomány lehet "szenthagyomány": így
nevezzük azt a keresztény tanítást, mely
az apostolokig nyúlik vissza, és a ke
resztény "kerigmával", azaz hit-letére
ménnyel azonos (értelmezését lásd ot.t).
Ezen a hitbeli hagyományon kívül, az
egyház kétezer éves történelme során,
számos "történelmi hagyomány" is ki
alakult. Ezek az egyház fejlődésével

párhuzamosan természetesen módosul
hatnak, aggiornálódhatnak, és új hagyo
mányok is még kialakulhatnak. A tra
dicíonalízmus, illetve ennek az iránynak
képviselői: a tradicionalisták zsinatutáni
nyelvhasználatban azok, akik az említett
"történelmi hagyományok" változatlan
megőrzését követelik, ellentétben a "re
formistákkal" (Lásd ott l). Amint a re
formizmusnak is vannak túlzói, úgy a
tradicionalizmusnak is vannak megszál
lottjai, akik már a zsinatot sem haj
landók elfogadni. (Lásd az Integrizmus
címszónál is!)



TRANSZCENDENS. (A latinban:
transcendere "= túlhaladni valamin.)
Földi léten túlmutató, túl levő. A leg
újabbkori teológia ezzel a megfelelőbb

szóval helyettesíti a régebbi "természet
feletti" kifejezést. (Lásd a Szupematu
rális címszónál!)

TRANSZFORMIZMUS. (A latinban:
trans = át-: forma = alak.) Régebbi
elnevezés arra az evolúciós (fejlődés
tani) felfogásra, mely szerint a világon
élő különböző fajok egymásból származ
tak, a kevésbé tökéletestől a bonyolul
tabb felépítésűekig.

TREND. Angol sző, jelentés.e: irány.
Valamilyen mozgalom, fejlődés, szérvezet
irányára értjük.

TRIENTI SZEMLÉLET. A trienti (tri
denti, trentói) 19. egyetemes zsinat meg
szakításokkal 1545-63-ig folyt. A nyuga
ti egyházszakadásnak és hitújításnak
akart gátat vetni, és a katolikus egyhá
zat bensőleg megreformálni. A vitatott
hitigazságokat élesen polemikus fogal
mazásban (anatémák fenyegetésével) ad
ta elő. Reformintézkedései kétségtelen
lelki megújulást eredményeztek a kato
Iikus egyházban, de a reformációt már
nem tudták megszüntetní. Trient törté
nelmi jelentősége igen nagy volt a ma
ga idején. Ma viszont "trienti szemIé
leten" rosszalló értelemben olyan ma
radi felfogást értünk, mely a II. vati
káni zsinat lelkipásztori alapbeállított
ságát és ökumenikus szellemét nem érti,
és az egyházban ma is a jogi kereteket,
és a protestánsoktól elválasztó tényező

ket hangsúlyozza.

TRIUMFALIZMUS. (A latinban tri
umphua >» a győztes hadvezér diadal
menete.) Diadalittasság. A történelem
során kivétel nélkül minden hatalmi
szervet megkísértő emberi gyengeség:
ünnepelteti magát, eltúlozza sikereit és
dicsőségét, elkendőzni igyekszik hibáit
és árnyoldalait. A zsinat az egyházat
mint az emberiség szerény szolgálóját
mutatta be: amilyennek maga Jézus lát
ni akarta; (Vö. Mt. 18,1-4; Ján. 13,1-17)~

Ennek nyomán már magán a zsinaton,
de főleg a zsinatutáni egyházban ero
sen rosszalló értelmet nyert a tríumfa
Iízmus szó: jelenti a tömegkereszténység
és a társadalmi kereszténység hamis áb
rándjait, az egyház világi hatalmának
és politikai befolyásának követelését, a

semmitmondó címeket, rangokat. a lát
ványos, de lelkileg üres megmozdulá
sokat.

ÚNIÓS TITKARSAG. (Lásd az Egy
ségtitkárság címszónál.)

UNIVERZALIZMUS. (A latinban uní
versum = világegyetem.) Az egész föld
kerekségre, emberiségre kiterjedő (szem
lélet), azaz: "egyetemes".

UTILITARIZMUS, UTILITARISTA. (A
latinban: utilis = használható.) Rosz
szalló szó: a hasznosságót legfőbb szem
pontnak tekintő felfogás; illetve olyan
ember, aki ilyen elvet követ, "ügyes
kedik", hogy evilági előnyökhöz jusson.

VALLAssZOCIOLÓGIA. Szocíológia =
társadalomtudomány. Ennek a vallások
kal kapcsolatos része a vallásszocíolőgía.

Régebbi nyelvhasználatban az a tudo
mány, mely a vallásoknak az emberi tár
sadalom vagy valamely ország fejlődé

sére tett hatását kutatia, Ma sokkal in
kább azt a gyakorlati tudományt nevez
zük így, mely egyrészt az egyes országok
vallást statísztíkai összetételét vizsgálja,
de ezen belül is a vallásosság fokát
néprétegek és korosztályok szerint, Vizs
gálja a vallási ismeretek fokát, a vallás
tól elidegenedés okait, az intézményes
(hivatalos) egyházhoz kötődés módiait,
a tevékeny részvétel mértékét, Földerí
teni igyekszik, hogy a hívek mennyíre
fogadják el az egyház tanító tekintélyét.
mennyíre tartják magukra nézve köte
lezőknekelvben.és gyakorlatban az egy
ház erkölcsi törvényeit. A modern val
lásszocíológia legfőbb eszközei a körkér
dések, a statisztikai fölmérések, a val
lási sajtó figyelemmel kísérése, és más
országok hasonló adatainak szemmeltar-
tása. "

VERIFIKAcIÓ. (A latinban: verum =
igaz; facere = tenni. Ebből a latin ere
detű nyelvekben "verificatio" = igazo
lás.) Valamilyen elmélet. tény, igazság
bizonyítása tapasztalati adatokkal.

vILAGlAK. (Lásd a Laikus címszónál.)

VITALITAs. A latin szó magyarul
"életerőt" jelent: képességet arra, hogy
fejlődjék, idegen anyagokat asszimilál
jon (magába olvasszon), a kórokat és a
külső bajokat leküzdje. A jelzőt szíve
sen és jogosan alkalmazzuk átvitt ér
telemben az egyházra.
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RÉSUMÉ

SOUS le títre In Memoriam Paul VI, Károly Doromby s'attache él mesurer
I'lmportance du gouvernement de Paul VI, son action exercée sur I'Eglise uni
verselle en tant que communauté des fideles. Pour résumer ses réflexions, nous
relevons le passage qui suit: Si, él propos de Paul VI, on a pu dire qu'il avait
une succession lourde, eeel vaut peut-etre él plus forte raison pour son succes;
seur ; et ceei est d'autant plus vrai que Les "polatités" qui avaient commencé a
s'esquisser a peine perceptiblement pendant la période conciliaire, ont fini par
se manifester dans toute, la netteté de leur oppositíon dans les dernieres années
du pontificat de Paul VI. L'une de ces "polarités" s'affirme sur le plan' théo
logique, opposant, d'une part, les théologíens díts progressístes qui, írnbus d'esprít
conciliaire sont fl la reeherche de voies et de solutíons neuves et d'autre
part, les théologiens corservateurs qui resterit attachés a la conceptíon tradi
ticnaliste jusque dans les moíndres détails. L'autre sorte de "polarité" est
d'ordre politique et rassemble autour d'un pöle ceux que l'on nomme conram
ment les eonservateurs ou si I'on veut, les réactíonnaíres et autour de 1'autre
.pőle ceux díts progressístes, Il .convient de noter cependant que ni Paul VI,
iniitiateur de "la politique Est" de I'Eglíse catholique (il est bien connu que
sous Pie XII, il était déja partisan de cette politíque), ni ceux qui la mettent
en pratíque, ne doivent nullement étre considérés comme des "hommes de
gauche" au sens politique de ce terme. "La politique Est" de Paul VI est de
nature essentíellement pastorale du fait que I'Eglise elle-meme a été fondée
par le Christ pour annoncer l'Evangile du Royaume de Dieu en tout temps et
en tout lieu, cette Bonne Nouvelle s'adressant fl la totalité de I'humaníté, in
dépendamment des structüres sociales et politíques dans lesquelles elle vit. Seuls
en sont choqués ceux qui, fl force de se trouver insérés dans I'organisatíon
socíale et polítdque' de .Ieur Etat, font leurs les préoccupatíons de ce dernier
[usqu'a Ieur subordonner la cause de l'annonce de l'Evangile - sans qu'ils s'en
renderit compte conscíemment;

Teilhal1d de Chardin: La Puissance spirituelle de la mattere (traductions
hongroise du, ,P. Roman Rezek, O. S. R, de Sao Paulo). - Dans son étude
La Psychologie de la tentation, László Kiss procede a I'analyse des divers mo
tifs de tentation susceptíbles de mettre I'áme fl I'épreuve, - Béla Saád con
sacre son artlele commémorattr :a feu Gyula Czapik (1887-1956), archeveque
d']:ger, présiderit du corps épiscopal hongrois d'alors, - Mária S. Gyurkovics:
Condition pécheresse et état de salut vécus comme expéríences personnelles.
C'est en psychologue chrétienne que 1'auteur aborde les problémes de I'état
de péché et de I'état de salut il partfr de ses expéríences personnelles et elle
ne tarde pas il. y reconnattre celles de l'humanité de toujours. Elle souligne
que I'expérience du salut qui se vit au plus profond de notre moí est I'expé
rience que nous avons d'un don qui nous restitue quelque chose que nous avons
perdu et de nous sentír rétablís, gr/ke fl ce don, dans I'íntégríté premiere de
notre condition humaine, Dans la deuxíerne partie de son étude, I'auteur ret
race la route du chrétien qui, Itcmt en étarit racheté, continue a vivre dans
la tension de 'sa condition d'homme pécheur et de son état d'homme sauvé.

Endre Szirmai présente le célebre physicíen arnérteain d'orígine hongroise,
le Professeur Eiugene Wigner, Prix Nobel, en évequant ses rencontres person
nelles avec le grand savant et en publiarit des lebtres échangées entre eux.
L'étude de György Vértessy est fl verser dans le dossier de la vieille querelle au
sujet de l'emplacement de l'égliseAlba Ecclesia (Alba Maria,Fehéregyháza)
construite en l'honneur de la Víerge Marie, il Óbuda (actuellement IIIe arrori
dissemerit de Budapest), dans les premíeres annéés de la christíanisatíon des Ma
gyars patens, done au début du Xle sieele. Depuís plus d'un síécle, tette église
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fait l'objet de fouilles réitérées et de contróverses passionnées dans les milieux
des archéologues hongroís sans qu'on puísse aboutír it une conclusion scientifi
quement appuyée, susceptíble d'étre admise sans ré serve, ft l'unanimité. C'est
ft Anonymus, célebre notaíre hongroís vivant au tourriant des XIIe et XIIle
síécles, que Albe Ecclesia doit I'íntérét parliculier qu'elle présente aux histo
riens hongrois.C'est que, d'apres Anonymus, Alba Ecclesia fut élevée it proxírníté
de la sépulture du prince Arpad qui avaít fait la conquéte du pays en l'an 896.
Les fonilles entrepríses dans la deuxíeme moitié du XIxe siécle ont réellement
mís au [our, prés de la route de Vienne, des ruines médlévales. Cependant
l'identification de ces ruines avec Alba Ecclesia préde it discussion et cette der
níere n'est toujours pas close. Dans son étude, I'auteur reprend la controverse
et apporte des arguments contre I'hypothése selon laquelle les ruines en question
seraíent bíen celles de I'eglíse Alba Ecclesia. Dans son argumentatíon, il rap
pelle que les peuples des steppes avaierit la coutume d'ensevelir leurs souveraíns
en secret et en un endroit qui, choísí avec soin, devait rester inconnu, it I'abri
de tout pillage. Or, les fullles entrepríses .pour mettre au jour Alba Ecclesia
et" gráce il ce point d'appuí, pouvoír retrouver le tombeau du prince Arpad,
ont été effectuées sur un terrain qui est traversé par une grande artéra Cette
derníere était, depuís I'antiquíté romaine, toujours de grande circulation, appelée
route d'Esztergorn au Moyen Age et route de Vienne, Bécsi-út, de nos jours.
Aussi parait-il exclu que la région d'une route aussí fréquentée fut choisie pour
Heu de sépulture du prince Arpad. - Attila Utry consacre son article intitu1é
Monuments byzantins en Hongrie aux monuments d'art de I'Eglíse orthodoxe
it Mískolc. - Le lecteur pourra lire les poernes de Sándor Pu'szta, Tamás Falu
et Lajos Karau ainsi qu'un fragment de I'autobiographie de László Possonyi.

INHALT

Károly Doromby: In Memoraim Paul VI. In seíner Gedenkschrift würdigt
der Autor die Bedetitung des Wirkiens des verewigten Papstes vom Gesichtspunkt
der Weltkirche und der Gemeinschaft der Gláublgen, Zusammenfassend schreibt
er: "Wenn wir früher gesagt haben, dass Papst Paul VI. eine schwere Erb
schatt von seinem Vorgánger übernahm, dann gilt das vielleicht noch mehr
fül' seinén Nachfolger, da die verschiedenen Polarísíerungen, die sich in der
Kirche in der Zeit des Konzils nur verschwommen und im Anfangsstadíum mel
deten, am Ende des Pontífikats von Papst Paul VI. scharfe Konturen erhielten.
Wir kőnnen sogar von zweí verschíedenen Arten der Polarisation spréchen. Die
eine meldet sích auf dem Gebiet der Theologie zwíschen der überaU auf der
Welt nach neuen Wegen und neuen konziliaren Lösungen suchenden Theologie
-. mit dem nicht sehr glücklichen Ausdratek 'progressiv' genannt -, und der
sich an die Tradition bis in die Einze1heiten haltenden sogenannren ,konser
vatíve' Theologie. Die zweite Polarisation hat politischen Charakter, .Qie man mit
dem gewohnten Spraehgebrauch ebenfalls als konservatív oder sogar 'reak
tionar' und als 'fortschrittlich' unterscheidet, Die Benennung ist im Ietzten FalI
vielleicht noch ungenauer, .da man weder den die Ostpolitik initiierenden Paul
VI. (der übrígens, wíe allgemein bekannt, schon in der Zeit des Papstes Pius
XII. ein Wortführer diesel' Politik war), noch die Durchführenden diesel' Po
litik im 'polítíschen Sinn des Wortes als 'links' Eingestellte betrachten karm. Es
handeit sich hiel' um etwas ganz anderes. Es handelt sic h um die Erkennung
der universalen Sendung der Kirche, darum, dass die Kirche des -Intentíonen
íhres Gründers entsprechend immer und überall das Evangelium Christi verkün
den rnuss, die Frohbotschaft, die an alle Menschen gerichtet ist, unabhángíg
davon, in welchen gesellschaftlíchen und politischen Rahmen síe leben mögen,
Die von Papst Paul VI. initiierte Ostpolitik hat einen pastoralen Charakter und
an diesem haben nur diejenigen etwas auszusetzen, für die - ohne, darüber
bewusst zu werden -, das einige gesellschaftliche und politische System, in
dem sie sich, ohne es zu tnerkenschon eingebaut haben, wíchtígen als die
Sache Christis Evangelium ist."

TeiLhard de Chardin: Spirituelle Macht der Materie. In der übersetzung von
Román Rezek - László Kiss: Die Psycho1ogie der Versuchung. - Béla Saád
gedenkt in einer Riportage Gyula Czapik, dem verstorbenen Erzsbischof von
Eger, ehemaliger Prasident des Ungarischen Episkopats der ein Initiator der
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Regélung zwíschen Staat und Kirche war. - Mária S. Gyurkovics: Sündig sein
und erlöst sein - in Spiegel unserer inneren Erfahrungen. In ihrem Artikel
stellt die Autorin unter andérem fest: "Die christliche Erfahrung der Sünde und
der Erlösung trágt ídentísche Elemente mit der uralten Erfahrung der Marisch
heit und beantwortet Wünsche die uns den tiefsten Schichten der menschlichen
Seele aufbrechen, Charakteristisch für die christliche Lösung, dass sie die Selbst
verwirklíchung des Menschen ausserhalb des Menschen auffindet: sie erwartet
von Gott und von dern Erlöser die Beírngung; die Befreíung und Erhebung. Un
sere Erfahrungen beweisen aber, dass diese Ausserhalbsetzung viel tíefer mit
dem Wesen unserer Menschlichkeit verwandt ist, als unsere őberflachllchen

Alltaglíchkeíten. Die Lösung kornmt von d ort, wo man uns besser kennt, als
wir uns sel ber, und ·wo man uns starker liebt, als wir uns selbst zu lieben
vermögen, So kommt sie doch nicht von aussen her: sie ist ein Geschenk, das
vom Innersten unseres Wesens herausquillt und uns in der Urquelle unseres
Menschseins badet." - Endre Szirmai gedenkt den weltberühmten Physíker, den
aus Ungarn stammenden Eugen Wigner aufgrund persönlicher Begegnungen und
der mit ihm geführten Korrespondenz. - György Vérlessy beschreibt die Ge
schichte der ersten Kirche im Ungarn die der Heiligen María gewidmet war.
Der Artíkel ist gleichzeítíg ein Beltrag zur wissenschaftlíchen Auseinandersetzung
einer gelegentlich der Christíanlsierung Ungarns gegründeten frühmíttelalter
lichen Siedlung, namens Fehéregyháza, die etwas nördlich vom heutígen Buda lag,
und in den alten Dokumenten öfters erwáhnt wírd und von der víele Archec
Iogen annehrnen, dass sie auch die Grabstatte von Arpád, Gründer der Arpád
-Dynastie birgt. - Attila Utry: Byzantínísche Denkmaler in Ungarn. Der Autor
befasst sich mit kunsthistorischen Denkmálern der griechisch-orthodoxen Kirche
in Miskolc. - Im Literaturteil eine Erzáhlung von László Possonyi, Gedichte
von Sándor Puszta, Tamás Falu und Lajos Karay.

CONTENTS

The obituary by Károly Doromby entitled r v.In memoriam Pauli VI" reviews
the significance of the late Pope's activities as well as their impact 0111 the
universal Church, ot the community of belíevers, The summa of his artic1e is
as follows: If Paul VI was said to have had a heavy herítage bequeathed from
his predecesser. this is even more true of his successor, since the manifold
polarisatíon that appeared but vaguely in the Church during the time of the
Council, became acrimonious by the end of Paul VI's pontificate. This pola
rísatíon has two aspects: the first one emerges on the theologícal level, bet
weenwhat is called a "progressive" theology, exploríng new ways and means
in the spirit of the Council (the term 'progressíve' is perhaps not the most
felicitous one); and the so-called "conservative" theology standing: on traditions
in the most petty details, taking the letter . for the law. The other polarisation
is of politi cal character, opposing here agairi the 'conservative', or 'reactíonarv'
to the 'progressive' trends. These latter terros are even more inaccurate, as
neither Paul VI, actual orogínator of the East Policy of the Vatican (who ack
nowledgedly was the .pleader of this policy as early as in the days of Pope
Pius XII) nor those implementing this policy can be considered 'leftísts' in the
political sense of the word. The real alternative taken by him was quite diffe
rent. Progressíve, in this sense, means that the Church has recognísed the uni
versaIity of her míssion to proclaim - in the intentions of her Founder ~
ever and in all places the Gospel of Christ, the good news that speaks to all
humans Irrespeotive of the social and political environment they live in.

Teilhard de Chardin: "The spiritual power of matter" is inserted in the
translation of Román Rezek. - László Kiss: The psychology of ternptatíon. This
es say deals with the spírrtual tests of the motiv.es of temptatíon. - Béla Saád
raises a memorial to Gyula Czapik, one-time Archbishop of Eger, former pre
sident of the Hungarían episcopate. - S. Mária Gyurkovics: Guilt and salva
Hon - as reflected in our inward experiences. The study, among others, poínts
out "G-uilt and the Christian experíencíng of salvation have some common ele
ments with the atavístíc experíences 8'f mankind, and answer the longing of
man rushíng up from the utmost depths of his souí,
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