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Szent Gellért és legendái
Amit Szerit Gellért életéTő! és működéséről tudunk. Deliberatio-jánal< néhány megjegyzésénkívül javarészt legend aiból tudjuk. Két ilyen életrajza maradt 'ránJk.
egy rövidebb ét; egy hosszabb; a kisebb. "minor", és a nagyobb, "maj()l"" Szent
Gellért-legenda,
A kettő közül a korábbi s a hetelesebo az első, a legenda minor. Ezt a szentté
avatás és valószínűleg Szent László halála, 1095 után írták; hogy ki a szerzője,
nem derül ki szövegéből i, talán csanádi pap, esetleg bencés. Bevezető mondataíból az is gyanítható, hogy a szerst vértanúságának ünnepén mondandó szentbeszednek vagy breviáríumt szöve@lekkészült; szavai e liturgikus és alkalmi jellegére utalnak; "Az örömök. melyeket e (nai nap Krísztus híveinek hozott, szent
atyánknak s Krasztus vértanújának, Gellértnek érdemeiból áradnak",
Célzatának megfelel a legenda szelleme s előadása is. Úgy mondía el hősének
életét- s tetteit, hogy általuk erényeit domboritsa ki, szentségét igazolja; ott idő
zik bővebben. ahod erre számára alkalom kínálkozik, Igy lesz Gellért, a püspök
hívei gyermeki szerétetében második Ábrahám; ígyértesillünk az általa rendelt
szartartások leírása kapcsán Márja-tiszteletéről; így seolgal ürügyül a. megkorbácsolt kocsis esete irgalmasságának és alázatosságénaa, az énekes szoígáló története jó szívének s bőkezűségének bemutatására; igy bizonyítja Aba megfeddese
rendíthetetlen bátorságát s azt, hogy rendelkezett a prófécia adományával. Nincs
a kisebb legendának egyetlen szakasza, amely ne a hal,l~tó vagy olvasó lelki
épülését szólgáiná, ne Gellért püspök életszentségét példázná,
Nem így a nagyobb legenda. Ez szemlátomást több kíván lenni egyszeru áhítatos olvasmánynál. Szerzőjének manuha irodalmi becsvágyai volnának; hajlamos
a regényessegre, szmezésre, jelenetezésre. Fő forrásának, a kisebb legendának
puritán előadását lényegesen kilbővíti, más kútfőkből, különféle hagyományokból vagy saját képzeletéből ktegészítí ; szűkszavú adatait megtoldja azzal, amit
tudós módon ő maga gyűjtött, de azzal is, amit a meglevő adatokból kikövetkleztet vagy adat híján eíképze! s hőséhez kapcsolhatónak vél. Föltétlen hitelre mű
vének csak az alapanyaga tarhat számot, vagyís az, ami benne a kisebb legen..
dával megegyezik, egyébként Szent Gellért történetére, még ha kétségtelen históríaí tényekről beszél is, csak úgy fogadható el forrásul. ha előadásáról !1efejtjük
a nyilvánvaló anakronizmusokat s míndazt, ami a jó háromszáz évvel későbbi
író részletező becsvágyának Irodalmidag igen érdekes és jellemző. megbízhatóság
tekintetében azonban vitatható alkotása,
.
A nagy legenda szerzőjének éppen-ezek az élénk képzelőerőre valló írói erényei vezették több kutatónkat arra a meggyőződésre, hogy a műnek a személyes
értesül tség és egykorúság benyomását keltő részed valóban egykoní írótól is se.iármaznak: olyantól, aki Gellértet Ismerte, nekí munkatársa, életének és müködésének közvetlen tanúja volt; ez pedíg - vélték - aligha lehet más. mínt a21 á
Valter, akJnekszercpét a legenda kétszer is kiemeli, ......; előbb a csanádi iskola
megszervezésével kapcsolatban, utóbb pedig az énekes seolgálö jelenetében. Föltették tehát, hogy volt a műnek egy ősszövege, volt egy a: XI. század derekán
lejegyzett Valter-írta öslegenda s ennek volna kivonata' a kisebb. elején-végÉ!1>megtoldott XlV. századi változata pedig a nagyobb legenda.
Em az elméletet azonban szilárd adat nem támlCl~tja; ellene annál több szél.
Az egyház hivatalos szövegül kezdettől fogva a kis legendát fogadta el; eiulek
alapján készültek, ezt rövidítették meg céljuknak megfelelőerr a brevíánumí
lekciók, rnínd a hazaiak, mind az az olaszországi. melyet . a Velence me1letti
muranóí egyház zsolozsrnáskönyve számára szerkesztettek: ezt tartotta fönn a velencei Szent Mark. könyvtár XII. század vég&ől vagy XIII. elejéről való passionaleja is.
Nyilván nem is volt más életradza Gellértnek, araiból meríthettek,
amit megőrizhettek volna; a föltetelezett Valter-fiole legenda nem létezett. S még
ha el h sgyjuk is mindazt, amí a nagyobbik életirat elején Gellért velencei Üjúsá.gáról, végén pedig szerrtté avatásáról és csanádi sírjának 1361-beri történt újjáRészlet a
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építéséről beszél: nyomós érvek szélnak a fönnmaradt részek XI. századi erede~
ellen s jóval későbbi kelete -.:.: és ezzel a kisebb legenda elsöséee - mellett, A
márka pénzeinevezést Magyaromzágon még nem használták a XL században, Kelanföldet nem nevezték még Klreenifellldnek a XII-ben.; a Jegendában pedig Szent
István ötsZJázmlárkát ad a csanádi Márla-monostor templomának s ezret íi{ér a
Szent György székesegyháznak. Gel~lÉlI"tet pedig II lázadók "de rnonte Kreenteld"
taszítják le. Pécsváradot az író Vá.radin:ak nevezi. "holott a XI. században Vashegynek, "Mons Ferreusv-nak hívták, igy szerepel Szent István legendátban is.
Ajtony le,győzójét, Csanádet "ChanadIDr~us"-kiént emlegeti a nagy legenda, oly
"olasws kedveskedő becézéssel", aihogy kései leszárrnazottrát, 'I'elegdi Csanád
esztergomí Élmeket hívták a kontársai Nagy Lajos idejében, Andrást meg az Anjou-korban divatba jövő Endre névvel Illeei. Valter két ízben is mint ..magister
Waltherus" szerepeí, Gellért püspök pedig "doctoll." decretorum, magister sacre
theologie", és Riaz~na apát is 'aZIt mondía 'neki: mester, magister ő Itáliában s
apátja azért küldte főiskoláza; stúdiurrsra, hogy ta testvérek doctora legyen, holott a "magister" és a "doctor" cím oly egyetemi rangfokozatot [elöl, melvet Gellért a ma§élkornban meg sem szerezhetett s melyet ak!lwr még ily értelemben
nem ismertek, nern lévén fórum, azaz egyetem, rnelv osztogatta volna őket; s a
stúdíum ,gW is bizonyára a későbbi "studiium generale" fogalmának anakronísztíkns
visszavetitése.
A nagyobb legendában egyébkéllit is fö1:tŰinő, főként ha egybevetj lik a kisebbel, rnli.ly nagy fonrosságot tulaijdonií1; a szerző a tudománynak. mennyíre megragad mínden alkalmat, hogy Szent Ge1l1ért tudós voltáthaJr~súlyozZi<'l. Ilyen ambíció vajmi szekatlannak tűnnék XI. századi magyar írónál : s valószínűtlennek
még akkor is, ha ama bizonvos Valtert, rnínt egyesek tették, Geflért Velencébőf
jött rendtársának tartanék: az uÉ>'Y'lIDis, ha egyáltaláJn megírta volna Gelléet életét, hajdani kolostorok szellemében hősének éppúgy aszketikus vonásait domborította volnia ki, IlliÍIIlit a vita minor, s a tudománef éppoly határozottan alárendelte
volna az aszkézisnek, mínt a DeLiberatio tanusága szermt maga Gellért.
RÓI1Ja éppen a Deliberatio-ból tudjuk, hogy· Szent Jeromosnak. kiváló tisztelője
volt: "splendOIl." doctorum"-.nak, az ~ázdoktorok Iénvességének, az ég ragyogó
csillagai közJt mindegyíknél ragyogóob :V'~ágosságnillk. Szent Pál után hitben és
igazságban az egyház első mesterének, legnemesebbnek és rstenínek nevezi. s azt
mondja róla: mínden egyes szava adapja az egyháznak és tündöklő fénye az
égnek. . A kJisebb. legenda írója azonban egyá~lrta1oo nem tartja fontosnak, hogy
Gellért .szentföldi útját ezzel ill Jeromos-kultusszal! ts indokolja. Szerirrte hőse
azért aikaria meglátűglatni a szentJsím;, hogy ott szegényen ál nélkülözések közepett, "paiUper et inops" kövesse az értünk ínségeinket válilialó Krísztust, A vita
mlaj~ srerzójét ellenben ez az a:s2Jkétikus fölfogás nem elégíti ki, "Én drágalátos
testvéreim - mondatla a velencei S7Jeint György rnonostor apátjával - szükséges,
hogy közületek némelyeket, kiket alkaJlmatosabbaknaJk találtok a tudomány gyümölcseinek e1JnyEl1'lé$ére, tanuláera által küldjünk, hogy a mi atyánknak, S7Jent
Benédeknek rendje a szabad tudományokban kárt ne vailljon", aszer2Jetesek
pedig, rnível tetszett nekik az iJyentén beszéd, kiV'álIasztják Gellértet meg ej:ty Sirsianus nevü tálnsá1; s elküldik őket Bolognába, 'Ott Gellért "megjegyezmi méltóan
és jelesen a ~tikának. filO2JÓfdiálnak. muzsdkának és dekretumoknaik tudományaiban és mínden :szabad tudomlányok rnesterségében", "omnium liberaJium
scientiarum artliibus" taníttatott öt éven át, hazatértében magával vive je&yzeteit,
a "tudományok ikiönyveit", "scientiarum Iibros", Ez a XIV. század korszerű egyetem.i1Janulitságálvail. fölruházott legendabelí Gellért, ha egyszer útrakel - vélhette a' szerző - s éppen a szentföldre, nyilván nem csak azért teszi. hogy ott szigorú ÖIlSanyargatásban töltse napjait; bizonyosan tudományos munkát is kíván
végezni. Összeegyezteti tehát a nagyobb legenda seerzöje a maga konstrukcióját
a kisebb legendában talált adattal, a tudományt az ~ l : Gellért - rnondja
"Betlehembe, boldog Jeromos városába akar elmenni és Iátogatná akarja a
szent helyet, melyet K,risztus ~ő jelenlétéve,! megdicsőített". S megoldja rníndezt
azzal a Razina apát szájába adott inddkka!, hogy hőse téríteni is óhajt: ..Jeruzsálembe menendő, hogy PIl."éddkál!llla a s:zJaX'acénJusollrnak és a zsidóknak". LegfoI1ltosabbnak azonban, úgy lá1s2lilk:, mégis azt az eJkép2Jelést tartja, hogy Gellért
. Szent Jeromos k<myveinek tanulmányoeása végett kés7JÜI Keletre; Razina apát
ugyaJIlis robbek között ezzel az érveléssel is marasztalja: "Tudni méltó boldog
Jeromos könyveinek, mik is Jeruzsálemben ír~ttak, mind az ~z világ részesévé

578

lett. Te pedig írj, taníts, prooilk;\ 1.;, téMts Magyarországban." Bármennyi legven
egyébként a valóság &-.zina <lJl:'ét nagyorn is írodalmíasan színezett szerepében,
aligha valószűnű, hog-y a tanítas, prédikálás és térítés mellett, szeme előtt a XI.
század elejének Magyarországával. írásra is bíztatta votna vendégét.
A vita major írójánaknagyérdekJlődése a tudománvok iránt, a megbecsüíés,
mellyel a tudományos, íróí rnunkásságot illeti, egyebütt is megnyílatkoztk mű
v ében. Az előbbiek után színte természetes, hogy a Betlehembe kéSzülő Gellért
könyveit as magával viszi útjára. Z,áráJból M3.gyarorsi'Jág felé índulva nemcsak
táplálékot szeréznek be, nemcsak vezetőt fogadnak: szamarakra rakj,ák könyveiket is.
Megél'kezve azután a kisebb legenda szerint Gellért, míután látta, hogy egyedül maradt, - társart ugyanis Szeint István "titkom" elbocsátotta, - elvonulva
a világ zajától, hét évig remeteként élt ama vidéken,' melv körWnségesen Bélnek
rnondatík, böjtölésben és könyveiket írva. A nagyobb legenda szerző]ének képzeletét megragadta ez a szűkszavú tudósítás és a tudós remete alakja; ilyen kurta
előadással semmiképpen sem elégedhetett meg. Először [8 jellegzetes tudóskodó
megjegyzéssel egészíti ki forrását: annak "dictaminum exercitium"-át míntegy
kommentálja, megjegyezvén. hogy Gellért nem tollba mondta, hanern - ahogyan
a Deliberatio több helye is bizonyítja - tulajdon keziéveil írta kÖl1,YIVeit: "Dictaibat
li bros, quos propria manu scríbebat",
Mindezt azután az író megtoldja két korántsem ismeretlen h~ogra;fiik;uiS motívummal : a szarvas meg a sebesült farkas történetével. Az első bevezető mondata külön js figyelmet érdemel, milrlJt irodalmunk egyik legelső Ihletré. • alkotásra
vonatkozó megfigyelése. Szent GelIértet - mondia a szerző - annyira kifárasztja az erős gondolkodás, az ailkotlás hevülete, "nimia ímagínatío", a képzelet
megfeszített tevékenysége, hogy elszenderüí. Ekkor heveredik melléje kiCSlÍll1.yével a szarvasünő. Arra fut a fGlIik:asúzte hím, fölI1Ías~tja a nőstényt, a !kIis szarvas,
ahogy rémülten el akar bújni, földtinti a· szent Iréfestékét. "Annak utána követte
őt hazatértében és kenyérrel táplá;ltaJtváln tőile többé el nem ment,"
. Más alkalommal Gellért sebesült fll["kast lel kapuja előtt. Befogadja, a vadat,
az lába elé fekszik s addig onnét föl nem kel, rníg meg nem gyógyul. S attól fogva
"mind a szarvasnak a fiacskája, rnínd pedig a farlkas ott maradtak áskámendagéltek a kapun a legelőo:ne2lŐlkre és legelésztek és mindkétfelől nem sértették

egymást".

Kétségkívül "irnl~ és kedves" leírás, de nem annyira Gellértnek, mint inkább a nagyobb legenda írójának "termélSlzetse:.eretó lelkületére" jellemző. Helyesebben talán nem is természetseeretetére, hanem ÍTÓi készségére, ötletességére s
arra a természetszemléletre, me1y Ass'tsd Szent Ferenc és a trancisz'k1aJnizmus
hatására már a reneszánsz előtt [eíentkezett s mely a természetet nemcsak szímbólumnak ás példázatnak látja, hiainem Isten alkotta IlClJépségében ás bájá:ban önmagáért, bája és szépsége érrelkiéérlt is gyöny'ör1ködiik. Mert bizonyos ugyan, hogy
a természetet nem Assisi Szent Ferenc ,,fedezte föl", ám előtte a teremtett világot
jobbára Wigy jellképnek tekJintilk:, rnmt
Deliberatio, vagy valamely erkölCS'i tlainUllság ürügye. A Szent Gellértnél egy nemzedékkel fiatalabb Canterbury Szent
Anzelmnek, a kora középkor nagy teológusának és filozófusIának legendájában
például két ilyen példázatot is olvashatunk, Az egytkIben egy kutyáik:t61 üldözött nyúl meneküí a szenrt lova alá, a kopólk: váltig ugatják, de kíkergetní nem
tudják. A kíséret nevet a jeleneten, Anzelan azonban könnyes szemmel intelmet
intéz hozzájuk: a nYlU1at a lélekhez, a kutyákat az ördögöikJhözhasonIítja:
jár az emberi lélek is - mondía - , midőn elhagyja a testet, mindj,árt ott vannak
ellene az ördögök". A másik példázatban egy kisgyerek rángat vissza egy föl-fölröppenő
madarat II lábára kötött zsinegnél fogva mindaddiiJg, míg a zsineg ell nem szakad.
"LáttátOk a gyerek játékát? -klérdezi a szent, Éppígy [átszík az ördög a bÚlnös
lélekkel. Befogja a szenvedélyek h:álójáJba, ha föltámad benne a bánat, úgy tesz,
rníntha szabadon engedné. De míridíg vísszarántja őt a megswkás hatalma. Csak
akkor szabadul meg, ha nagy erőfeszítéssel Isten kegyelme által eIsmkiÍtja a
bűnszokás Iáneaít,"
A Gellért-legenda eloeszélésében se jeliktépem, se példázó smndék nincs; az
író egyszerűen elmondja a 'kedves történetet. mcly nem sZlÍmoolizál semmit, melyhez nem fűz semmiféle tanulságot s meiy mJégl szent valamely kiváló jelJemvonásának Illusztrálására sem soolld csucan ::sak kedves és szép, a maga helyén
nem erkölcsi, nem isnis-z:i;wrs, hanem ,:;uszm kö1tód értékű. Úgy, amiII1.t van.
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közelebb áll a Fioretti, mint a Szent Anzelm-legenda vagy a Delibcratio szelleméhez; nem Szent Gellértnek, hanem a nagy legenda íratásának _korára, nem a
XI., hanem li XIV. századra jel~emző. (Ne feledjűk el. hogy akkor az ország
már tele van ferences kelostorokkal. s hogy nem sokkal a nagy legenda elkészülte
utáln, a XIV. és XV. század fordulója táján fordithatták a Jékai-kódexben fönnmaradt e15ő magyar Szent Ferenc-Iegendát s benne a Fioretti huszonegy teiezetét,
többek között a gubbiói "fordólt farkJas" és a madár-prédtkáció történetével.
Ez a franciskánus természetelmélet tehát a legenda major írója számára nemhogy ismeretlen, hanem egyenesen kooszerű volt.)
Ilyen fejlettebb, a XIV. századba illő iIDtuda1Jró1 tanúskodik egy változtatás is.
amit a nagyobb legenda írója a forrásul használt kisebbiknek a szövegén eszközöl. Ez utóbbi elmondja, hogy Gellért ide-oda 'llt=tában kocsin járt, s abban
ülve, út közben újlnn-új:ra elolvasta azokat a könyveket, melyeket a Szeritlélek
kegyelméből, "ex Spirítus Sancti gratía" írt. A nagyobb legenda úgyszólván szó
szerint átveszi El mondatot, de "ex Spirítus Sanc,ti gratia" helyett azt kja: "Ex
Spiritus Sancti auctoretate". A Szentlélek "kegyelme" helyett tekintélye, tanácsa.
ösztönzése szerepel itt, s aligha véletlenül. az utdbbi kifejezés több szabadságot
sejtet az írói tevékenység fölfogás:áJban.
Kései szerzőre, írodalmías kiJkerekíté szándékra, fejlettebb írói készségre
és tudós ikésziil1Bégre mutat a nagy legendában az énekes szolgáló sokat emlegetett jelenete. Ezt a kis lege,nda a következőképpen adja elő; Gellért püspök
Szent Istvánhoz Igyekszik, hogy szokása szerint könyörgéseivel megoltalmazzon
valakit a kdrályi haragtól, Ráesteledik, s ő rmegnél valahol. Éjféltájt holmi szolgálólány kézimalmot forgatva búzát őröl, s muekáia keménységét énekléssel
enyhíti, "duritiam sui laborís eantííena demulcebat", A hangra fölébred álmából
a szent, szá1ítja kísérőíét s kérdi tőle, mí dolog az, Míre a kísérő "fumulus" fölvilágosítja őt, a kegyes atya pedig könnyekig meghatödík, "lacrimis perfundítur"
s így szól: "Boldog "Blllber, alti másnek hatalma alá rendéltetve kötelező szolgálatát szívesen, morgolédás nél~ül s vídáman végzí", 15:s nem kevés pénzt küld
ajándékba a szelgálénak.
_
Az egész jelenet nyilvánvaló példázat, kettős tanulséggal. Az egyiket Szerit
Gellért mondía ki: hogy dolgunkat örömest kell teljesítenünk; a másik őrá vonatkozik: az ő szive jóságát bizonyítja. A nagy legenda itt sem éri be ennyivel.
trója egyébként is kedveli a párbeszédeket, most vaiésággel dramatizál ja a jelenetet, párbeszédekre bontja, belecsempészve a díalógusba a maga tudását is, és
határozott jellemző erőnek adva bizonyságát. Éjféltájban' - kja - malomkövek
zörgését hail.ija Szent 'Gel1ért, "jóLlehet iíyen malmot egyébként nem látott. Almélkodék, vajon mi légyen az. És legott az asszony, kd is a malmot hajtotta, énekelni kezdett, A püspök pedíg csodálkozva mondta Valternak. Valter. hal1od-e a
má.gyarolmak zenekcrát, hangversenyét, milképpen zeng? (Audis svmphoniam
Ungarorum, qualiter sonatj) És mindke1lten nevettek az ilyenfajta éneken, (Riseruntque ambo de earmine iste). És mert hogy a malmot egyedül való asszonynak
keze húzta, és az ének magasba. növekedék (cantus cresceret in altum) , a püspök
pedig ezenköeben ágyában f~üdt, megintlen rnosolyogván mondotta: Valter. tanítsd meg .nekem, miféle dallamú éneklés ez, minő énekJlése ez ama daillamnak
(quis ístíus melodie cantus sit), ki az, aki éneklésével kényszeríti, hogy olvasásomat
szüntessem? O. pedig rnondotta: Im ez egy nőténak éne1clése (ista modulatío carmínís est), az asszony pedig, aki énekel, szolgálója ama igazdának, kinél szálláson
vagyunk, ki ó urénak búzáját őrli oly időben, míkor is malmok egyebütt eme
részeken teljességgel föl nem lelhetők," Kérdezte a püspök: "Vajon mesterkedéssel
vagymu'l'1'k!ávaJ jár-e a malom?" (Air1;e cureit an Iabore t). Valter Lgy felelt:
"Mesterkedéssel és munkával is, nem húzza némíaemű barom, hanem az asszonv
maga kezével körben forgatja". Erre, a püspök fölik.iJá,lt: .,0, CSOdálWlÖÓ dolog,
míképpen éiódiik az emberi nemzetség! Mert ha rnesterkedés (ars) nem lenne, ki
tudná li fáradalmat békességgel e1JtúmIi! Szerenesés emez asszony, ki másnak
hatalma alá vettetve tartozó s2JOlgáJatiát ezenképpen zúgolódás nélkül. vigasságost teljesíti:' És meghagyja, hogy az asszonvnak "pénZil1ek nem kevés súlya"
~.

A kis legendában a szentet álmából serkenti föl a malom zaja; i,tt. a nagyobb
legendában ágyában fekszik s olvas, olvasásában zavarja meg az ének. Amott, a legendairodallom egy közhelyes kifejezésével "lacrimis pertundítur", kÖIlYnyekre fakad; itt, mint aki fejlettebb müvészethez szokott, Valterral együtt nevet,
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mosolyog a primitív őrlödaíon s úgy érdeklődtk Valternál. a csanádi iskola ének,.Waatherus enim pecrat illis in Ca!I1JtUre" -, miféle fajtája, minő
dalíama ez az éneklésnek: a "m81odiae cantus" felől faggatja s nem egyszeruen
afelől, mint a kis legendában, hogy miféle zaj az, amit hall. A legenda mínor egyszerűen csak "cantilena"-t említ; a nagyobbnak az írója jó alkalmat lát zenei
tudása megcsrllantására: pontos középkorí zenei müszavakkal határozza meg a
dalt. A kisebbik csupán annyit mond: az asszony kézimalmon őröl; a nagyobb
megmagyarázza, hogy más alkalmatosság azidőben a környéken nem található s
hogy ez <l szerszám ;j,nati erő nélkül működik. A kisebbikben a szent nüspök
csupán a 5ókedvvel végzett munkát dicséri; a nagyobban rnódját ejti az "ars"
magasztarásának is: "Nisi enim esset arn.. laoorem quis posset tollerare ?" A két
legenda eíőadásának szelleme éppúgy kü1öIllbtm!k., milllit kíteíezéseík: mint a
kisebbik .Jacrímís perfunditur't-ja s a nagyobbik "l'fiserunt ambov-ía, mínt Gellért
meghatott könnyezese és gimyorkás mosolya, egyszeru áJhítatoSSlága és rnűvelt
fölénye.' A vita minor előadása éppúgy jellemző a XI. század aszkétíkus monostorí
szellemére, mint a vita majoré a XIV. századi kora humanizmuséra.

mesterénél -

• • •
Ha csak e jelenet két leírását hasonlítjuk is Ö6'Sze: aligha. tűnik híhetőnek, hogy
a krsebb legenda a nagyobba beleolvasztott állítólagos Valter-féle életírás kívonata.
volna. Annál valószínűbb ennek a fordítottja: hogy tudniilhk a vita major epizódja a
kisebb legenda pár mondatos tudósításának figyelemreméltó írói tehetséggel készült kibővítése, átdolgozása. De túl a "symphonia Ungarorum" anekdotáján, rnelynek a legendák keletkezése és származásrendje szempontjából il kutatók általában nuntha túlzott jelentőséget tulajdonitottaik voII1Ja, megtevén azt a kérdés
sarkpontjának : a kisebb legenda egész fölépítése. egész szerkezeta azt a meggyőző
dést kelti, hogy egyáltalán nem kivonat, hanem Öinálldó és eredeti alkotás, valószinűleg szeritbeszéd Gellért püspök ünnepére, vagy egy iJyen beszéd legendává
átdolgozása a breviárium céljaira. Elején, a második és harmadik szakasz Abrahám-hasonlataíban és konkordancia-szerű hiblliai utalásaiban Mózes könvveíre
s Szent Pálnak a galatákhoz, koríntusíakhoz és rómaiakhoz írt leveleire min.tha
a szeritbeszéd egyik alapgondolatának kifejtését, bevezetésének szerkezetí vonalait vehetnők ki.
Köztudornású, rníly erősen ~.odhk az egyház a már egy'Szer hivatalosan
elfogadott liturgikus szövegelehez s mily maradandóságot biztosít ezeilmek már
maga a fvJytonos Iíturgíkus használat is. Amilyen természetes. hogy egy-egy ..világi" múíajú művet, ha nem verses formájú s így híjával van a fonna, .ritmus
és esetleg daHam kötöttségének. újra meg újra, olykor nemzedékről nemzedékre
átírnak az idők folyamán fölmerülő új követelmények, politikai. közvéleménybeli
vagy egyéb változások következtében: éppoly természetes, hogy ha egyszer egy
liturgikus szöveget vagy olvasmányt ellfogadtak, attól nyomós ok nélkül el nem
térnek, ahelyett újat be nem vezetnek. Arnoldus regensburgi szerzetest például
rendtárnai egyenesen eszelősnek tartották selúzték monostorukból, mert házuk
védőszentjének, Szerit Emmerám vértanúnak Aribo freísíngení püspÖk által írt
legendáját új, csinosabb formában akarta földolgozni. Ez az Arnoldus egyébként
később, 1!J26-ba..'1. Magyarországon is [árt, Anasztáz érsek vendégeként hat hétig
Esmergomban időzött; megmutatta itt az érseknek az Ari,bo-féle "régi és hibás"
életrajzot, melynek anyagát és tar!Jalmái az helyeselte ugyan, stílusát s előadása
rendjét azonban erős érvekkel kárhoztatta. Megírta Arnoldus Esztergomban Szerit
Emmerám néhány anbítónáját is responzórbumolckal, "nem a maga te!letségében elbizakodva, hanem a szent vértanú dicséretére törekvő lélekkel"; ezeket az érsek
megtaníttatta szerzeteseinek és klerli.Jmsainak s azok a szent születésének ünnepén a templomban nyiivánosan elénekelték.
A kisebb Gellért-legenda mándenben megfelelt Oéljának. új életrajzra tehát
nem volt szükség. Ahhoz, hogy ííven új vrta keletkezzéK; megfelelő alkalom kell~tt; al:kailom, rníkor az író váll1aJkOlZlásáJt nem ta.rilhatják kegyeletsértésnek, mínt
ahogy Arnoldús esetében tették a regensburgi Szent Emmerám monostor beneéseí.
Ilyen. alkalom kjnálkozott 1361-ben, a SIZeIlt sírjának újjáalakitásakor. ereklyéinek
új elnelvezésesor. EJbben az évben ugyanís "E~ébet, Károlynak. MagyarO'!"Szág
jeles urának és Igrályának özvegye, mert hogy néminemű betegségéből Szent
Gellértnek érdemeiért meggyógyult, ájtaJtossá,gból, mível is ama királynéasszony
~
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Ő szívében Stent Gellért iránt Viseltetett, az Isten emberének monostooát éoületekkel megtol&~ és több drága Élkességekkel és ke~yhekikel filldísi'.ítette. Ezek
fölött ezüstbÓtl és aranyból csodálatos mívű koporsót készíttetett ama szent ereklyéinek befogadáSára. Ugyancsak sírt épiJttetett oltárral eKV'Ütt tulajdon ama monostoron belül, meJyben a fö1ülmondott esztendöben a boldog vértanúnak ereklyék azonképpen helyezte el, hogy !is ő nagyobb csentjait szeriteknek némi ereklyéivel ezüst koporsöba térette.· Vdsrzonitag a kisebb csontokat, ő szöges övét lfIJZ
ostorral és a csuklyás kámzsával, melyben vértanúságot szenvedett, a márvány
sírboltba tétette."
Könnyen e1képzeIhe'bó, hogy ez az. ünnepi esemény szolgáltatott okot egy új
Gel:1ért-legendának, a nagyo.bbnak, a kisebbel szemben korszerűbbnek a megfrásáJm; oly mú elkészítésére, 'amely valójában nem is "legenda" már, hanern a
valódi legendiáillak, a kiseb~eIk a fölhas.mátlásáv<ail készült életrajz, történeti mű,
olyasféle alkotás a maga nemében, mint Kükülleié Nagy Lajosról, nem pedig
határozottan litu~ik,us célzatú szöveg. Ebben az esetben azt az utolsó fejezetet,
mely Erzsébet királyné imént ideziett épHlkezését, majd halálát beszéli el, utólagos
toldásnak kell tartanunk. Eszerin't a mú 1361 táján keletkezett volna.
Megkockáztatható azonban egy másik föltevés is, melv a vita major írását
még' későbbi idópontra,az 1380-as évek elejére tenné, mindenesetre legkorábban
1381 végére, mely évseárnot mírrt Erzsébet királyné haIáaának évét tévesen
1380 helyett - befejezésében ernlíti.· Nagy Lajos anyja ugyanis 1380 utolsó. napjaiban, december 29-én hunyt el s temetése Öbudán, az általa alapított klarissza-kolostorban már valóban 1381-ben történt.
Ebben az esztendőben, megkötvén Velencével a tlminá békét, Nagy Lajos megszerzi kedvelt rendjének, a pálosoknak Remete Szent Pál holttestét, melvet a
Szent Márk könyvtár egy kézirata szerint Konstantinápolyból való elhpzatalakor,
1327-ben először éppen Gellért püspök egykori rendházában, a Szerit György
monostorban helyeztek el. A KailtJhiauZJi Névtelen így ít'ja le azt a transzlácíót
Magyarországba: "MikOlI"OIl írának ezeeháromszáznyolcvanegy esztendőben, míkoron
MagyaronszáJgban IllraIlkodnék NQIW Lajos király, kdnek hagyomásából és az velencei uraknak. engedelmökből pécsí ' Bálint, püspök - Alsán.i Bálint - és zágrábi pál. püspök egy éjjel nagy csöndességgeí, hogy a köznép rájok ne rohanion
érette, míért nagy böcsülettel ta:rtJják vala, hozák Szent Pálnak testét két apró
szeritöknek testivel Magyarországban, Budának fényes királyi városában, oly nagy
Us~l és készülettel, oly nagy processzíövaí és ájtatossággal. kihöz hasonlatos soha Ma,g;ya:rországban nem volt; és helyezték Buda várában Szent János
kápolnájában, éjjel és nappaJl V1igyázván őmellette kiétremete fra'terek... Kevés idő
elmúavmaz felséges királY az magyari jó uraknak tanácsokból: nagyságos tisztelendő Demeter érsek, rómaí kardinal és gubernátor, ez ors2Jág,nak jeles kanoelláríusa, úr pápának pedig ez országra és Lengyelországra választott legátusa, kinek.
míkoron felségles király régi Lajos kdrály rnirid az umkJkal látta volna tökéletes
jámborságát, kéré, hogy ddCSÓSlélgle's Remete Szerit Pálnak szent testét emelné fel
Budáról. Szent János kápolnájából és Vtinné boldogságos Szent Lőrinc mártírnak
egyházában Buda. felett, hogy ott az ő fiai. mint atyjokat. bizony tagok az ő fejöket és szerelmea meetereket és tanítvánYi nyil'VáJn tisztelnék, dicsérnék és éjjel
nappal szüntelen szolgálnának őnelki ötöik!kÜl1 örökké." Ami mea is történt .aníndszerit ha.'VánaIk tizennegyed napján, az Szent Bereck konfesszomak másod napján".
A nagyvázsonyt pálos kolostorból, 1526 tájáról származó Peer-kódex pedig ezt írja
Szerit Pál legendája végén : "Az ő fiad n.apr6'l napra növekedének és' mcstan is
vannak és la!ko~ rneggyüíekezvén szent társaságban és vitézkedvén ez dicső
séges Szent Páűnak zászlója alatt. Mdlként pedig az Úr Isten az ő szerit testét
.nern akará, hogy a föld megeméssee, de ki akarriá jelenteni, hogy emberektől tiszteltessék, hogy valakinek ez szentségesnek ő élete kétséges ne legyen; ne mutassunk más országra, ezen országban vagyon az ő szent teste Budának felől egy kis
mélyföldön: Szent Lőrinc kalastrornába, egy ékesen alkotott kápolnába, kinek
szerit testét foglalták aranyban és' ezüstben, kit tisztelnek és gyakorta Iátogatnak
püspökök és jobbágyok, papok. ddáJkolk és kOOöhJSéges népeik."
Nem lehetetllen., noha adat nem szól róla, hogy Na~y LiaG'lS kárpótlásul és
viszonzásul némínemü Szent Gellért ereklyéket juttatott Velencének. A Velence
rnellettí MurmlllJóban nundenesetre mindmáig őriznek Szent Gellért-relíkvíákat;
melyeknek átslZálllfitiása ál'lítóíag 1400 körül történt. 1485-ben már ott voltak, 1593-
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ban Arnoldes Wíon mantua! bencés szerzetes, adatokat gyG.jtve 1597~ben megjelent Oellért-életrajzához, kereste <ll muranóí Szent Donát egyházban az átlhoz,atalra vonatkozó oIkmáJnyokat, de hdába: <ll kanonokok azt áJ.l.ítoUlák,hogy megvoltak
ugyan, de hanyagságból elkaüódtak. Fölltehem, hQgy ha az ereklyék átadása
valóban csereként ment végbe Szent Pál testéért. aikkor ennek a transzlácíónak az
alkalmából írták. meg a nagy Iegendát, az említett utolsó fejezettel együtt. Ugyancsak Wion hivatkozik forrásai közt a nagyobb legenda egy.. 1421-ben készült kéziratára: ekkor tehát már vólt a münek másolata Velencében. Önként föliVetódik
ezek után a kérdés: vajon nem azzal a szándékkal írta-e meg szerzője a vita
majort, hogy nuntegy kisér.je azokat a bízonvos ereklyéket, amelyek M1Uranóban
vannak cs állítólag 1400 táján jutottak oda; vajon nem egyenesen Velence számára, vagy Velence számára is készítette, Nem azér,t mond-e el benne föJ,tún'ó részietffiWggcl olyan dolgokat, amelyek Csanádon sáltalálban Magyarors'zágon azok
között, akik olv asták, kö~t11d()másúak, Velencében azonban ismeretlenek s éppen
ezért fokozottan érdekesek lehettek: ment Gellért egyházszerveaő tevékenysége, a
CAAnádi egyih.ázmegye rnegszervezése, Ajtony és Csanád története - a Velencében
is kiváló tiszteletben álló Szent GyÖrlgy nagy szerenével '-. a a po~vok lázadásának s li. lázadás előzményei.nelk. valamelyide kroniilm-változalJbóll átvett elbeszélése? S gondolhatunk itt Aba trónra jutásának a króníkáktól elÍJérő előadására is.
.
A vita major írója egyik forrásának, a kis legendának. szövegét általában
ott veszi át művébe mínden kü~önösebb válltoztatásnJélllkül, afhoil az elmondandék
legkevésbé foglalkoztatták írói képzeletét : a pap és az aszkéta Gellért iellemzésénél; ott, ahol eíbeszéli, miíy kíNáló gonddal járt el hőse "a monostornak egyházi
gondviselése körül", rnennyíre tisztelte a Boldogságos Szüzet, hogyan feldette ágyába a poklost, hogyan hordta ham a maga vállán 8IZ erdőből a leste sanvargatásához szükséges vesszőket, mily i['lgalmas és alázatos volt végül gondatlan kocsisához, akit megkorbácsobtatott, de akinek hátát társai. éppen 'a szent irgalmas
szívére számítva, csupán tyúkvérrel kenték ibe. 'A po~ny zendülés kitöré.sének leírásában -azonoan már nem. elégszik meg a kis legenda egyetlen kurta mondatávad - (,,'1lno lustro evoluto seeundoque inchoante predteta sedd.ltio exorta ast") -,
hanem a króníkához fordul, annak előadását követi. Nem így Aha tlrónfoglalálllánál; itt, noha iSlllleIÍ a króníkát s eltérő fölfogását, mé~s rag,a&Zkodik a kisebb
Iegendához,
. '
Szent István halála után - mondja ez Péter kJirály következett, kinek
Pannónia mínden urai hűséget és szeretetet fogadtak; ám' egy közülük a kiníJlyt
jogta1ooul, "injuria" letaszította s a trónt magának ei1ibitorolta, "usur:pa.vit"; kinek
uralma matt azután vér vérre ávadt s bÚiIl búnt ért.
A kis legenda keletkezése i&~jén még nyilván jól emlékeztek a dolgok valódi
történetére: arra, hogy Aba valóban "injuria" jutott uralomra, amIaZ udvari
palotaforradalom révén, melyre ürügvet az özvegy Gízella királyné szoilgál1laJtott.
Ot ugyanlS Péter buzgóságból fa:kadó szertelen adományozásai miatt a tartására
rendelt özvegyí javaik egy I"és:ZJétő1, bizonyára "a kdTáJ1~ hatalom gazdasági alapját védelmezve", megfosztotta.
•
A krénékás mimdezt másként tudja. Az ösgeszta szerzöíe, mint jellegzetesen
dinasztikus történetíró, átértékeli, átérltelme.zi az eseményeket. László király, akínek számára a gesztát alighanem írja., unokája a Szerit István által megvaikíttatott
Vazulnak ; viszont a nagyapa tragéldliájálért: a felie!PSiségert; nem háríthatta az író
a kultusza teljében álló, kereszténységet hazánkban megalapító, imént kanonízált
Szent Istvánrac Úgy állítja be tehát a dolgot, hogy István ltirállyá akarta tenni
Vazult, de Girella királyné tanácsot tartva "BudávaJ., az elvetemült emberrel" azzal, aikit aztán Aiba forradalma kivégez - megelőzi a király szándékát és követét: Sebest, Buda fiát NYitrára szalasztja,.' ahol Vazult tömlöcben őrzik; ott aztán Sebes "kiástJa Vazul szemeit s füle üregeit el1lömte ólommal". tette elkövetése
után pedig sietve Csehországba húzódott, Erre ~ István menekíti ki az országból Andrást, Bélát s Leventét, Vazulnak - a króníka szerínt apai n~bátyjá
nak, S7Jár Lászlónak - fiait. 19y kiertü1t trÓlIl'l"a Péter.
Természetes, hogy a Vazul-pár-tí króníkás míndenképpen igyeksmk beteketítenö. őt. Ahogy uralomra jut, .mémet dühvel tombolwa Magy~ nemeseit
megvetette. a föld javait kevély szemmel és kielégíthetetlen szívvel a németekkel,
kik állati vadsággal üvöltenek, és a fecskék fecsegésével csacsogó olasmkikal fölfalta s az erődítéseket, őrhelyeket és' kastélyokat a németek s olaszolk: őrizetére
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bízta. Mert maga Péter nagyon feslett volt ff, azon adőben senki sem lehetett
biztos feleségének vagy leányainak vagy nővérének szernérmetességérőí a király
csatlósainak rnerényleteí miatt, kik azokat büntetlenül sértegették." Az ország
urai a bajok orvoslását kérik a ,királytól, ám az "a kevélység gőgjétől íölfuvalkodva az előre kigondolt rnéreg dögvészes bűzét nyíltan kiöntötte". Azzal fenyegetődzik, hogy minden hivatalt a németeknek ad, az országot "egyetemesen a németek hatalmának veti alá", 's hozzáteszi: a "Hun!lJ8Jrua" név az "angaria", német
"hunger" vagyis éhség szóból ered, ezért a magyaroknak éhezniük. sanvarogníuk,
"an garí ari" kell.
Ezek után, mondja a krónika, Péter uralmának harmadik esztendejében "a
magyar főemberek és vitézek a püspökök tanácsával összejöttek Péter királv ellen
és gondosan keresték, ha találnának akkor a király nemzetségéből az országban
valakit. ki alkalmas volna az ország kormányzására s őket Péter zsarnokságától
megszabadítaná. S míkor ilyet az országban senkit sem tudtak találni, megválasztottak maguk közül egy Aba nevű íspánt. Szent István király sógorát s őt királlvá
tették maguk fölött." Péter elfut Németországba, a magvárok pedig minden baj
okozóját, a szakállas Budát föl koncolj ák, fiát. Sebest "összetikt kezekkel és lábakkal elemésztik", s megtorfásul Péter hívei közül "némelyeket kövekkel bodtottak el, másokat vas hengerrel összezúzva öltek meg".
A nagy legenda, mlmt mondtuk, e viszályok leírását mel1őzi s a vita minor
kurtaPéter-párti tudósítását követi, Föltűnőnek tarthatj uk ezt, ha meggondoljuk. mennyire kedvel egyébként mimdent, ama mozgalmas és érdekes, s milv történetírói alapossággal aknázza ki egyebütt a króníkát, Eljárása azonban érthetővé váIík, ha műve keletkezését az imént vázolt háttérben képzeljük el. Hogy az író az
Anjou uralkodőházra való tekintetből állna az olasz Péter pártjára, nem nagyon
valószínű; hiszen az Anjou Nagy Lajos idején s nyilván rendeletére 1358-ban kezdett Képes K,rónika e téren egyáltalán nem mutatkozik, mint a föntebbiekből
látható, tapintatosnak. Annál könnyebben hihető, hogy szembehelyezkedve a krónikák nyomán kialakult történeti köztudattal, a legenda major írója velencei olvasóit tartotta szem előtt, amíkor Abált nem urak tanácsa által választott királynak, hanem bítoríónak tünteti föl. Péter ugyanis unokája volt II. Orseolo Péter
dózsénak. ez ptóbbi pedig fia ama kegyes L Péternek, akii - mint látni fogjuk _
kolostorba vonult, s akinek társa Franciaországból házatérve 982-ben ama Szent
György monostor apátja lett, 0001 Szent Gellért nevelkedett.

* * *
Ha igy áll a dolog, akkor semmi szükség nincs arra a különben sem nagyon valószínű föltevésre. mely szerínt a nagy legenda Gellért velencei éveivel foglalkozó 'elsŐ fejezetei egy későbbi velencei átdolgozó műve volnának. Természetes,
hogy az író, ha legendája megalkotásakor olasz közönségre is számított. semmiképpen nem mulaszthatta el. hogy be ne számoljon hősének olaszországi ifjúságáról :
gyermekkorátról s azokról az éveíröl, melyeket tanulásban és szerzetesí életben
töltött mindaddig, míg el nem indult a szentföldre s a gondviselés Magyarországra nem vezette. Anyagót mindehhez könnyen gyűjthetett az Anjouk uralkodása
az olasz-magyar kapcsolatok fénykora, magvárok nagy számban fordulnak meg
Itáliában, s az ország Veleneével is állandó, hol háborús. hol békés összeköttetésben van. A szerzőnek tehát nem egy módja nyilhatott rá, hogy hőse íelől tudakozódjék.
A kis legenda csupán ennyit mond: Gellért velencei családból származott. s
Isten kegyelméből már kora gyermekségétől fogva Krísztus szelgálatára s az
evangélium szerintí életre szentelte magát; szeezetessé lett, magára öltötte Szent
Pál szavait követve az új embert.. s már mínt ifjú megtanul ta szeretní a paradicsom örömeit. Ebből a kurta tudósításból. mely céljának rnegfelelően az életrajzi tényt mintegy szentírásí témájának illusztrációjává teszi, a nagy legendában három terjedelmes fejezet lesz, Megtudjuk belőle Gellért származásáról és
monostorba kerüléséről mindazt, amit az érdeklődő szerző tudhatott meg a velencei
hagyományból. Megtudjuk. hogy nemes család palotájában született; hogy anyja
"alamizsnálkodással és jó cselekedeteikkel egyéb asszonyembereket fölűl haladott
és maga személyében avagy más nemeskisasszonyocskáknak általa az egyháznak
gyertyákat vagy lámpásokat és egyéb alamázsnákat naponkint szolgáltatott"; hogy
apja gazdeg volt s barátait. seomszédaít, az oltáros és növendék papokat szívesen
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látta vendégül asztaíánál. Nem Iévén gyermekük, Istenhez fohászkodnak, s ' "harmad esztendőnek forgása után boldog György vértanú napján befogadták a fiút,
kit Istentől kértek; miért is a keresztség/ben Györ'gynelk nevezték". ötéves Jrorában a gyermek megbetegszik. "Mit is látván szüíeí, fölajánlották őt fogadaJrrn.
ajándékokkal egyiitt Szerut György vértanának. elvivén annak monoetoráoe la
gyermeket, hogy egészséget nyerjen az apátúrnak és a moru:xstoriatyafialmak
előtte. Mikor ó ezosnak imádságaira meggyógyult, fölöltöztettéik a szerzetnek ruhátba. Mínekutána pedig ama barátoknak iskoláiban öt esztendőt eltöltött. mestere
magában meggondolván az ő éleselméjűségét, csodálta azt, mert a gyermek azokat,
kik őt koriban megelőzték. tudományban megelőzte,"
Ez az elbeszélés jellegzetesen hiaJID"ománybÓtl meritettnek látszik. Gellért csodálatos gyerekkori gyógyulásának legendája e hagyomány fOl'Tásánll miIlltiha. pontosabban is megjelölne a Szerit György monostort: ha valliahol, hát ott őrizhet
ték a dolog emíékét; ha valahol, hát ott volt indokolt, hogy a rendház egykori
szerzetesének, a szentnek és vértanénak szerzetbe lépését s egyáltalán emlék.ét
egybekapcsolják Szent Györgynek,hámk és templomuk védőszentjének kultuszávaí.
A következő szakasz, nyilván ,tJgyialnaSak Szent György monostor-belí hagyomány alapján, arról számol be, hogyan lett az ifjú GyörgTy neve GelJért. Apját
hívták így; míkor az anya értesül férje elhunytáról. siralommal gyásmlila őt,
"és menvén a tölülmondota monostoeba és síoatván ama férfit. mpndotta: Jaj
nékem Ge1J!éIrt, kinek gondjaira bocsátottad most fiaJidat? (Mert második gyermekük is szülctett, Rinetus nevű.) MáIél't is kérve kérte a monostor atyját, hogy
fiának Györgynek is atyjának neve adassék, és eme na,ptÓll fogva mondatott a fiú
neve Gellértnek."
Az apa --, a S7...et"ZŐ ez.t gS megtudnatta Velencében -- a szentíöldről visszatérőben esett el, pogányokkiail vívott harcban. A tizennegyedik századi író nyomban a keresztes hJáibol'ÚkJm ,gondolt; aJI1r61 bizonyára nem is tudott, hogy már jóval azelőtt is vezettek népes ZlalI'ándoikJlaJtiOikat Krisztus sírjához, melyek !1"6!1Jds2Jel"Ínt
Itália valamelyik tengerparti városából, tÖibbek közt Velencéból is. vágtak nekli
a tengennek Szíría felé, rníndaddíg míg Szent IS'1lVIán alatt a MagyarOtl"S'llágon átvezető szárazföldi út biztonságossá s a szent király bőkezűsége folytán barátságossá nem váflt. l026-han már erre vonultak át Richárd . angouleme-í herceg és
Ríchár-d verdun-í bencés apát, majd a normann herceg, l035-ben újra Ricihárd
apát, aki azonos lehet azzal a "Krisztus feddhetetlen szolgája"-k.ént a DeUberCltióban említett Ríchár'd apáttal, kihez Gellért egy e.l:vesze1Jt műve • a "De divino patIimOlnio"kl~.ilt. Erre tert haza l027-1ben FQppo trieri érSeJk, aiki,egy ideig S7JenJt
István udvaráhan vendégeskedett, 5 az Ő révén kapta meg a ikirály Melk.ból egy
esztendőre Szent Kálmán holttestét. Erre vették útjuJr.at többnyire amIt is, kikre
vezeklésü; szabták kJi a szent helyek rneglátogatását, mint az a német Konrád.
akit Szent Imre le~dája említ, Az első Kapetingok 'klrónlikláBa. a "koPl3Si7i' Rardulfus, Radulphus Glaber, a kalandos életű dijoni bencés meg is jeg\y.zi Historia
FTancorum~álb&'1: "Abban az időben majdnem ~ndnyáj~ aikiJk Itáliából vagy
Galliából Kris'ztus sírjához Jeruzsálembe kívántak rnenní, lrezdtek fölhagym
a tengeri úttal s ennek a lm~"álynJak (~3 SZenJt Istvénnsk) OIrSzáigán haladtak át."
Veleneéből is indult ilyen zarándoksereg a szen1lfölidr'e a kilencszázas évek
utolsó évtízedében: Szent Gellért apja 1lailJán ebben "}"ett részt s ennek hazlaifeJ.é
vonultában esett el. A vállaililroms természetesen népes za.trándokll.at volt, a víszonvokhoz és szokásokhoz képest fEgyveres kk."érettel. nem pedig k.eresztes hadIárat: hiszen ezek kÖ2'Jill. a 'legelsO csas; egy évszázad múlva indul el; a clermontf
zsinat és II. Orbán pápafáradozásaóJr&lk eredményeként. Először csak rendezetlle..71
tömegekről van szó, rnelyeknek egy;k csoportját KáJmán k.trWy hadai l096-batl!
:amony alól, másíkát rnindjárt a nyru~ határról kergették el ,rabl:ásaik ás dúlásaik miaItt; a harmadikat MOS'OIIlII1ál verték szét, AwkJr.ak nagy részét pedig, a.kik;
valóban elétIt:ek Ázsiába, a lőrölrok mésrllárolJták le a niceai sfkon. Az év tíISrZJén
aztán Bouíllon Gottfríednak s társainak jól föife:gjy'Verzett és fegyelmezett lovagseregei keltek úJlra; közülük a lothartngíaiak Gottfrioo s öccse,BaiIOOIiJn' vezetésiével színtén hazánkon vonultak át.
E2l2lel a keresztes hadj(IDa1::tlaa 1lévesz'J.l}e/ti össze a nagy '.egenda írója a~ a
kombbi mrándolklaJÍi)t, melyben Gell<fu:t apja hJaláUtt lelte. ."Tö..'"'tP..llit pedig - irja - . hogy n pápa parancso1ailjáJra mind az egész ~B'ég keresztlle:l jelöl.-
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ten az Úrnak sírjához Jeruzsállemba menru készüíödött, hogv ama szent -helvért
hada:koz2lék. Ezek között Györgynek (vagyis a gyermek Gel1érlmelk) atyja is."
Az elözvegyült anya, míután gondoskodott második fia, Rinetus (vagy Wion
szerint Vincen:tius) há:mSlságáOO1\ rövidesen meghalt és "el.temetteték a fÖllillmondott monostoroan", Ez egyúttal némi magyalrámtát adhatja annak, hogyan szerézhetett egyéniségéről. és sorsáról a nagy legenda íroja Veleneéből több, mínt
három század múltán is ilyen meglehetősen bőséges tájékoztatást: ott volt. serken'tőjéill a reá való emlékezésnek, ott vollt,táJrgykénlt, mely a róla való emlékeknekbi.mnyos rrsaradendóságot bíztosított, sírja a Szerit György monostor templomában, ahol egykor a fia is élJt, és mellyel, ha egyszer oda temetkezett, a családnak is bizonyosan bensőséges kapcsolatai voltak.
Szent GelWért .életéről atJtÓl1 !IrezJd:ve" hogy "fölvétetett a fogadalmas barátok
társaságáoa", egészen útrakeltéig a Iegenda a következőket adja elő: míkor "elő
rehaladottabb komak idejébe élrlkezett", priorrá, periellé választják; Sirdianus
nevű társával továbbtareulésra BolognáJba küldik; Villmos apát halála után őt emelik az elárvult tisztségbe; lemond az apáJtságIr'ól s útnJalk indul Betlehembe. Különösebb, megdegye'ZIl1i valló esemény ez idő alatt bizonyára nem történt: az író
szűkszavú, nyers adatokat kiaipha1XJltt, ezeket kellett élővé varázsolnia; - egy példás, de t.a1áJÍ1 szürke szerzetesí életet kelletthőséhez s még inkább rnűvéhez
"méltóvá" színesíteníe. ElmOll1drtla hát GellliéIrtrőJ. mindazt. amit általában a legendák sZeJr".tJetesekiről és monostoní e!.öIjáJrók.ról szoktak mondaní : minthogy semmi
érdekes egyéni vonást nem 1laJ1álJhaltott, Gellértre vonatkoztatva megeajzolja az
eszményd szerzetes típusát; elővesaí Szent Benedek regUilláját és hősére alkalmazza. Igy mondja el róla, hogy az alázatosság nyolcadik fokát, vagyis a klastromí
közös életet nemcsak gyakorolta, hanem, amennyíben gyóntatója engedte, sietséggel teljesítette; hogy pontosan végezte a zsolozsmát cs egyéb közös ájtatosságokat; hogy kötelességét soha el nem hanyagolta ; hogy~g;OISian olvasta a PIl'Ófétáklat, aposrollOtkaJt;, szentatvákat IS taJniításaik rnélyére hatolt; hogy soha nem
VQJ.t fecsegő, nem henyélt, nem VOI1rt; ittas s az igazságot ·hallga1Já5sal soha el nem
rejtette; s hogy amiJt tanítványai ellőtt tilalmasnak mondott; maga sem cselekedte.
Ami a Bolognában való tanulást illeti: semmi valószínűtlen nincs benne. hogy
apátja valéban -elküldte Gellértet valamely monostorí iskolába: a szerzö azonban
val6s7Jinűleg ill CSIaik később keletkezett bolognai egyetemre gondolt. Nem elégedvén meg a száraz adattal. elősorol'ja nem ugyanazt. amit Gellért valóban tanult,
mert h.iiszen eJJ.1r'Ó1 nem sokat tudhatott; hanem azt, amit eg~taláIn tanulni szoktak fölsőbb stúdiuIIlQll1 a kőZJéPkortban: grammatíkát, Wozófiát, muzsíkát s a hat
szabad művés:lJet egyéb tárgyajJt, hmmátéve a káIqonjogot is. ,,!jS:,ientiem decreti",
melyet ekkor még aligha tJaniítlQlttlalk: alapvető tankÖlllcvvétcsaik a tizenegyedik
század másodJilk felében szerkesztetlte egybe Gratíanus. S minbhogy hősével az író
ily kissé anJaIkronisztliJlwsan bár. de tudós módon elvégeztette az egyetemet. következő mondatában, jelfemzően, valóban mesternek, "magister" -nek nevezi őt.
megadván iDéki az egyeteminmgfokoza1x>t: ..Mínekutána a monostornaik .atvía
kímúlott a vilJágból - mondja -, Geliliért mestert választották apéttá", ,,magister Gerhardús eligdtur ID aJbbatem".
BáJrmennyi lelWen is e velencei évek történetében az írÓii képzelet. bármennyi
a tudós kombináció műve, bármmy analkronizm~t vét is a szerző: kétségtelen,
hogy tudósitásálIltaknemcsak nyers adataí érdemelnek hitelt. hanem nagyjában
az a kép és szelilem is, amit elénk állit; közhelyei és tipusai szerenesés rnódon
valóban egy1kOlI'li vaíóságot fednek és fejeZll1ek k!i. MiIlldaZ, amit Gellért szüleíről
ir; híven dllík ill tizedik század végi Velence bu~ó vallásos életének keretébe,
mídőn nemcsak a nép széles retegei adjlák tanújelét hitüknek, hanem a legelő
kelőbbek, a iköztáa:'sálslág első h.i:va1lailnolkiai is. I. Orseolo Péter dózse rangját levetve kolostorba vonult; négy nappal halála élőtt így tett utóda, Vitalis Candiario
is. Ennek utódát, 'I1ró.lbunus Menít ugyancsak röviddel hailá:La elő1Jt a nép kényszerítette klastromba. A' pog<\nyság elleni küzdelem színtén időszerű eszme ekkoriban a város életében. Nemcsak *álndoklatok indultak iil1iIlét a szentföldre ; velencei lovagcsapatolk tevékeny részt vettek az Itáliát fenyegető szaracénokkal vívott harcokban is. A város lkirónlikása, János diakónus két ilyen hadi válíalkozásról számol be l008-ig terjedő Chronicon Venetum-áiballl. 982 júnill1sában Ottó császár vezet hadat a Calábriát elÖ2JÖinJ1ő s már Apli1ia hiai1Jámit háibo["giató szaracénok ellen, A keresZJtények könnyen megverík a velük szemben álló sereget, de
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míközben győzelmüket ünneplék, a hegyekből rájuik törnek az otJt rejtó'lJÓ pogányok, nagy öldöklést visznek végbe kOOtiik, s maga a császár is csak üggyel-bajjal tud menekülni. Később, l004-ben a szaracénok újra "minden oldalró;"
magtámadják Barit. Péter dÓZJSe, értesülve az iJlJvázil6róJ, nagy hadat toboroz; az
expedíciós sereg augusztus Iü-én, Szent Lőrinc napján indul el s 'Szeptember
6-án ér Bari elé, hol már isteni csodák előre jelzik közeledését. Szerenesésen
bejutnak a kikötőbe s részben tengeren, részben szárazföldön vissmverlik és megfutamítják a pogányt.
Hasonlóan hiteles az is, arndt a legenda Gellért velencei szerzetesi életéről
ír. A Szerit György monostor, Gelűért rendháza ama bencés refonntörekvések
jegyében alakult és élt, amelyek egyrészt Clunyből, másrészt a római Aventinus-hegyi Szent Elek és Bonifác monostorból kiindulva az eredeti regulához való
visszatérést, a lítarrgíkus élet elmélyítését s a fokooott mísszlós tevékenygéget
swrgalmazták, - a ldturgíát s a I"eIW egységesítését főként Cluny, a mísszíókat;
mínt Szent Adalbertnak és társainak a magyarság megtérítésében vitt nagy szerepe is mutatja, főként az aventilll!uSi monostor.
A velenceiek, irja János diiaikó~u:s, föllázadtak a keménykezű CandJiI8lIlli Péter
ellen. Fölgyújtották a palotája kÖI"Üliépületeket, úgy, hogy aznap leégett ~árom
száz ház és Szerit Mál'k., Szent Teodor és Szűz Mária temploma. Igy vaJosággal
kifüstölték Candíarut a palotájából, si ,ahomY kapuján kilépett, megölték. Utódává
Orseoló Pétert választották, Ez "gyermekségétől fogva egyebet sem akarván, mint
Istennek tetszeni", vonakodott elv,áJlJJalni a magas méltóságot, "mert félt, hogy a
világi tdszteSiS~g becsvágya folytán esetleg a SiZEm~ való törekvést elhJagyja".
Végill mégis engedett, alattvalót vi@SZJtJaláSiára, a nép kívánságá.nak. ~Ő do1g)a
volt helyreállttaní a megrongálódott Szent Márk templomot. Eg.yéibkénlt, a kröníka jellemzése sz.eriJnt, "a szegények táplálója, egYálIá:mk újjáépítője. világi és
szerzetespapok. istápolója s míndenkíhez jóakaratú volt". Történt, hog.y a bencés
reformszellem egyik fontQs tűzhe.lylének, a dél-rrancéaorseágí, perpignani egyházmegyében fekvő Saínt Mdcliel de Cusan mooostornak apátja, Guarínus Rómából
hazatérőben ellátogatott Velencébe, Szent MáJrk ereklyléinek tisZlte1e1ére. A néhányn:ap alatt, míg ott időzött, észrevette, hogy a dózse "nem 'Sokra becsüli a
földieket". A króníka szerint igy SZ6IlIt ho7má: "Ha tökéletes akarsz lenní, hag,yd
el a v:i:lágot és méltóságod :koronáját és siessmonos1nrban szolgálni az Úrnak".
A dözse pedig Íigy válaszolt vo1llJa: "KdlVálió aItYám s lelkem ápolója, illlllle1medet
a. legnagyobb lelki szomjús'ágglai1f~. Csak :némi haladékot kérek, 1l'1Íg tisztségemet letehetern. Aztán a kolostorban s a te fegyelmed kötelékénelk alávetve
Isten swlgáiat1Já;ban kivánok vi1Jé2Jlredni." iM.egállapoclJnaik, hogy az apát egy bizonyos idő múlva eljön érte. S az vaJóban vissza is tér Velencébe, azon ürü~yel,
hogy Jenrzsálembe akar nrtazní ; "aiklilt Péter dózse szívesen fogadott s szeptember elsején - 976-'ban - kora é)szaikJa vejével és Gmdonico Ján05sail, felesége,
fia és valamennyi rokona tudtán kivül, Mkon e J ~ Velencét". Szent HilJarion
monostoránál Ióra ültek. szaká1lU'kat levál1JlJáJk; harmadnao Milánó vidékén jártak
s hamarosan eJérték Vercellit.
János díakónust kétszeresen is érdekelhette ez a történet: egyrészt mert urának. II. Orseolö Péternek apjáról, a magy8lI' Péter király ·dédálpjáról szólt; másrészt mert együk szereplőjénekI, I. péter vejének, Maureceni Jánosnak a családjáhoo közel. állhatott, krónikájálban wgnranis igen ~etesen kitér arra a, vérbosszú jellegű ellenségeskedésre, mely TribuIlliUs Mend uralkodása a1Jatt fdJ,yt a
Coloprino és a MaurecenJi család 'közt, s hia1lárorzx>t1lan az Orseo!ók.kla:l ,rokon Maurecendek pá:rrlJján áIli1va Coloprinót árulónak' minő6í,td. A Cusanba táv07JOttak $01"sával ugyan nem foglalkozik többet; Arnoldús Wion azonban 1597"ben megjelent.
a kisebb és nagyobb legendáiból egybeszerlkesm:ett Gellért-életrajzának jegyzetei
között elmondja, hogy Maurecen.i János hart: évvel később visszatért Velencébe s
első apátja Iett a Szent Györg,y monostornak, NydJ!Vánvaló, hoID" e fri85e!D. alapftott házban, mínt annak feje, a cusaní s egyéb délmancia bencés IIlO1106ltoroknak, meg akínek egy ideig szereetestársa volt: Szent Romuáldnak a szellemét
képviselte és valósította meg. Ha könnyen fölltehető is, hogy GeLlért szülei s az
apát, a Sagredo meg a Maurecení család közt volt valaminő baráti vagy rOkK>rUi.
kapcsolat: lel§al1á1bb annyira vaJósiZLnű, hogy a beteg gyenneket a s7JW;ák nemcsak. emiallt s nem csak azért· VliJttlélk élJIpen a SriJent GYfu'igy. nem pedig a régebbi
Szent Hi!aJIion mOnostorba, mert védászentjük kÖ2JÖS volt. hanem
s talán leg-
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inkább - azért is, mert vonzotta őket s nagyobb biz.ailma.tkeltett bennük az új
monostor szerzeteseinek példás buzgósága és fegyelme.
GeLlért a. legenda szenilIlt ötéves korától, míndenesetre kora gyermekségétől
fogva. itt nevelkedett, ennek a monostornak a köte1léllOOben élt; a szellem, amit
itt szívott magába, természetesen döntőern hatott egyénisége Iki,alakuhisárti. Ut vádt
azzá ez aszkétává, akinek a 1egendálk mj:rolj,ák; ítt _ébredt föl benne, az olaszországí remetemozgaímak s <í ravennai Szent Romuáld példájára és hatására
a remeteség szeretete (s tudhatca, ho€~ a SZE!'n,t életlú Orseolo Péter is Romuáld
tanítványa és társa volt, rniután Cusanból hazatértek), amely szeretetnek s vonzalomnak később bakotn.y:bé1árem~e Iesz a bizonysága, s tanúskodik róla a
kisebb legenda is: hogy püspök korában sem hagyott föl a remetéskedéssel s a
várroBok mel~ett, ahová prédikální ment, az erdők rejtekében kunvhót épitett magánJak s ott .töltötte önsanyargaeásban éjszakáit ; itt alakulhatott ki, egyezően
a reformtörekvések általában di<:dek,tikáellenes föIfogásával és szemben a nagyobb
legenda mér huI1lanJis'Zti~usa.n SIZÍJleZett portréjával - az a tudománvokról vallott
tartózkodó. aszketücus fölfogáSa, amelyről a Deliberatio tanúskodik.
Kiforrott egyérliiSlég, kiben korának legfontosabb szerzetesí retorrneszméí öltöttek testet, srendházának legkiválóbb tagja, amikor Vilmos apát halála után testvérei 'őt teszik meg apátj uknak. Kedve ellenére, csupán engedelmességből vállalja
1liszJtSiégét mondia a nagy legenda; nem is viseli sokáíg : néhánv év múlva,
egyes rendtagosnak örömére, másoknak szomorúságára lemond állásáról, hogy
megvalósítsa kedves tervét, eilruta=ék a szentröldre.
Nem 2Ja!I.<ánddkJlatot akart terini : ahhoz nem ke~[ett volna lemondania anátságáról, legföl'jebb távolléte idején mással láttatni eil teendőit. Nyilván ae; dltáliai
remeték pé'lk:llája lebegett szeme előtt s oly kemény életre vágyott, aminőt a közös
bencés rnonostorí élet "discretio"-ja nem engedhetett meg, mert az átlaggal
szemben, mint a Regula -mondía, ",praesumptio"-n:alk, hivalkodásnak tetszett volna. Ott is akiart maradná Krisztu.s s'zWőföldjén, ott akart élni. "inops et J)aiUpel''',
sz~gben és szÚikölködésbern, s bízonyára olvan remeteséeben, mínj la szerzetesség kezdetének hősei. Ezekről, a keleti s egyiptomi remeték életformájáról
és s'mb~yairól már a kötelező kolostori olvasmányok folyrumán bőven hallhatott
afiataJ szerzetes; Szent Benedek U,gYDS előír'ia a Regulában Cassianus Collationes című rnűvének naponta való' olvasását, ez ,pedli,g valóságos bevezető a keleti szerzetesség ísméretéoe. Cassianus ugyanis személyes tapasztalatai alapján
számol be a NíJU8-iIl1eI1ti anakóréták életéről és aszketikus gvakorlatairóí. járt
közöttük és beszélt velük; s Konetantínápolvből Szerit János érsek halála után
MarseiHe-lba telepedive át s itt S~enrt V:iikJtor tiszteletére monostort alapítva, míntát és példát s7JOil'g,áltatott a provence-i szerzetesí közösségeknek éle,tük bererrdezésére, s egyik le~obb közvetttő egyiérni,ség a keleti és' a nyugati szerzetesség kö2lött. Műve már az ötödik századtól fogva népszerű volt, előbb a gafliaí
rnonostoeokoan, később pedig, Szerit Benedek s7Jalbá~yai révén, az egész bencés
vj,1á~ban, sőt az egész nyugati szerzetességbcn.
A tiredlilk: század végén s a tizenegyedik eleién mindazt; amit Gellért Cassíanusban olvasnatott. egyéb törekvések és jelenségek mintegy különös időszerű
séggel ~átták el. Így azaz aszketíécus szeblem, melv, mírut ernlitettük. az aventinusi moneetorból áradt; így Szerit Romuáld egyénisége, s'ZJigo.ra 's rerneteséac,
mely végül a kamalduliak rendjében nyert végleges formát; így Gaeta és Monta
Gargano remetéje. a nyugati bazi,ló.ibáIk frascatía kolostoranak megszervezője. Szent
Nílus; így azolk a zarándokok hozta hírek ff;; asmeretek, rnelyek az ""rdekiődé'-st
újI1a a lke,res21oonyseg bölcsője felé terelték.; igy azok a ke;'2!i, görög hatások, meIvek Dél-Ibl,ját, él ravennai exarchátust s magát 11 Bizánccal soks.l.C1ros pulitikai
ás ikereskedeilrni kapcsolatban áHó Velencét ds érték.
Nyilvánvaló, ihogy ennek a Icorhamgubatnak is része volt Gellért elhatározásaban,mely a maga koraban korántsesn kivételes. Hogy csak egy példát emlitsünk
a sok kOOüJi: CuSat.TJ.böl megjövet s rövid monteCdiSi>lnói tartó,jwdás utá,n a föntebb
OrseoJ.ó Pét~rrd k;a,pCSIO!atban sze:repel't Grade:n[,c" JIá!D'.)l<; .S miHd2nLn.'lll D. szentföldre aJka..r>t utazni a cus,aIlli apáttal, Gua'.i~lI..1SSZ<:J, b7icilt H.nmuáld tiialirna enenére iG', arniért azután meg 55 >bűnhődött, ,J{:Heri;et kQrs~ii meggn,ndn\ásQk és
ér2léseik vezett€ik', arniknr a<~s()l1őivel bi2',()!1yára néhány vele t3rtÓ. vágyaiban
osZ/tQ:lC &zerzetestár\sával. kiket S;>en1 I'stván K.(,\,.őbb "titkon elbocsátott" -, a nagy
legenda szerint, "zárdiabeli kalmá:oknak ha}öjár.a s.li<'\J.lván hajóuni. kez,dett".
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MEZEY LÁSZLO

GeUért.problémák
Egy jUlbileum és az alkalommal Ühnepe1Jt személy, inkább a magától

értetődött

ség jegyében smkott a közgondolkodásra hatru. Szenrt Gellért vértanú és püspök

születésének ez évre megállapított, ezeréves megemlékezése iSi.' az ünnepeltet magától értetődő, problémákat fel sem tételező. történetileg dicsérő eszmefuttatast
sugalina.
De mégis, azt hiszem. hogy az igazság olyan bajnoka. rnínt amilyen Gellért volt,
i!!1'kiább igényli a róla kialaikiuilt kép és a kutató elme, a méa tel'jesebb igazs'Rg
(elé törekvése kÖZÖtJti ellentmondások - vagy szelídebben - eltérések felvetését,
éppen az igaz .iiirmeplés [ogán, Mert az ellentmondások, vagy eltérő vélemények
jelentik azoikJat a problémákat, melyek Csanád első pÜSJPökéD.ek alakját - megoldásuk utáln a valóságnak megfelelő ti~bain fogják föltárnli egykor.
Legyen szabad ez allkalommaJl a Gel1ért-kép tisztUl1rt:abb átformálásához, esetleg
élesebbé 1léteiléhez vezető útkJirjelö1és1ét elősegíoo.néháirW kérdést felvetni.
1. ·A források. Gellért életét nem a néphagyomálny őrizte meg számunkra. Amit
róla eddig tudtunk. vagy ezutén métg llJaMn meg fogunk tudni, írott for:rásoknak
kö&tDn:jÜik. Ezek oa fOl'll"ásOk eddig a követkeZŐk voltak: a) NéhánY sor Kézai Simon krónJiJmjábálll (XIII. \S2Já:2Jad); b) a XIV. számrli [krónikaszerkeszt,és (Képes
Krónika) ,ér'te9ülései; c) Nag~bb Legenda (XII-XIV. század); d) a Kisebb Legenda (XI-XII. század). Ezekhez }áwa,tak újllloban: e) GelLért verses zsolO'ZSlllája
(XIII. század) ; f) Sicu~ JuliLus Simonis által szerkesztett Legenda .1519); g) Gellért megmaradt műve, a Delibemtio, amely a XVIII. század vége óta ismert volt;
1978-i>an krif.ik!ad kiadása is ~elent, Bait1JhY'éÍl!lYli Ignác U 790) igen nehezen
hozzáfémetá és hibás kiadása után.

2. A fOIU"ások sorában a Nagyobb Legenda sokáig korlátlan hiteInek örvendett.
KaTácsonyi János míndmáíg ~en életrajZ<i rIl.<JIrlOgráfiáját Gellért pÜSJPÖkről
jórészt e legendám 1láJmasrzJlaxiva í.r:ta meg. Azóta a történészek és filológud
egész sora támadta a Nagyobb Degenda hítelességét, teljes. elfogadhatóságát, A
forrás hasznáLhatósága tekintetében valóban igen nagy óvatosság ajálnJ.iatDs. Az
elutasítás azonban' nem minden, a legendáva:l~ la Gel:1ért-irodaJom.mail foglalkozónál azonos :fdkú. Míg ugyanis CsólkJa Laj06, Gyéírf,fy György j6f<X"IIláln értéktelen XIV. Sl7Jázadi kohollllán,ymllk tartja. óvatosabb klI'litikát ajánl R. Ftr. Kaíndl,
C. A. Maca,I1JneY, M,ad.zsar :1., S~ G. és Horváth János. Különösen ez utóbbi
gondos, hJi~dt fUoIlógiai vizsgáll:ódJása óta tudjuk jobban ~ülönböztetnli a Nagy
Legendában a valöst és vaIótllM1;, az önkényes kitalálást; hozzáadást és a már
elveszett foa:TásoIkra visszamenő érltesülíést. Már most meg kell említeni. h<JID7
Horvá1ih megálJllalPÍtásait általa még nem használt, C$aIk: újabban figyelembe vett
források is ~tjálk. Az e1ifléró állIIáspontok ismeretében is megfogaftma2lhat6
az áltlalánosnak. rnondhatónézet, hQgly ~ pl}spők életét nem a Nagy Legenda s~t9él§ével ismerhetjük meg ~eghivebben. EIfogadhat.ósága e legendának azonos lesz Ili benne foglalt tén.~ag, vagy Ii.TllkáJbb &e1lrajzi részletek elfogadhatóságlával. A nyiJLvwval6 történeti', !kronológia[ .~tmondiásOlk eléggé gyorsan elő
ttílnnek. NeheI2Jebbenállapíthiatók megl:l mégis igazolható állítások, részletek. E
ml.lillikában a többi forrás, amint ezeket fentebb felsoroltam. együtt lehet segítsé-

gf.fukre.
3. A Kisebb Legendár6l már KaiIndi és MacaJI'llney is megállapította, hogy egy
régebbi, teljesebb ás első Vitániaki, éJletra:jznak a kii'VOllata. Úgy vélem. ma már
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azt is meg tudj'liK mondani,hogy mHyen c& történt a kivonatolás. A Legenda
mínor hat, Getlért életével foglaJkozó fejezetet tlartallmaz. ezeket Követli. a míraculumoik, a. csodák leJ.rása. A hat fejezet, a kÖ:ZJéIP1rOri zsolozsmarend s?Jelrinf;; ~
éjjeli zsolozsma (matutinum) két e1sőreszében (I. és II. nocturnus)- olvasmányként szol,gáilt. Az elveszett Gellért-éíetoajznak tehát IliiI\JUJrg:íkus célra ~ t kivonata a Kisebb Legenda. Bdwnyitja ezt az a tény, hog,y kö2Jélpkor végi, máJr nyomtatott magyarországr hre'Viálrlium~blliIJ. (esztergomi, 2Jágrábi, pálos, pannonhalmi)
és a XIV. század végéről való kalocsa-bácsi kézliratos breviáriumban (OSzK Clmae
33.) e Kisebb Legenda még inkább l'övidítet;t vál.tomtaivaJ találkozunk. A terjedeilemben mutatkozó különbség oka pedig az, hogy a teljes szöveg eredeI!IiJ.eg
az énekelt kÖZÖ\S zsolozsmázásnál használt olrvasmány-könYiVben (lectionartum cnorí)
{oglaJlt helyet, rníg a még rövidebb brevíáríurm s'ZlÖVejg;ek, magán használatra kiadott könyvek szükségleteí szarint nyerték, szírrte [eíentéktelenre röviditett formájukat: az úgynevezett "b:rev~arium camerale" ekoobeli igJényeit követve. (A Legenda mínor és a breviáriumok összefiiggéselit márr Madmar Imre is észrevette.)
A liturgikus használat azonoen a Kisebb Gellért-legenda tartalmának a Nagyobbénál előnyösebb értékelését nem csökkentette. Ugyanezért a "Minor", a "Maior"
ellenőrzésének továbbra is egyik megbízható es'llkÖ2'Je marad.
4. Hasonlóképpen "fu-tékelhető Gel~ért középkorí liturgikus tiszteletének terjedelmesebbés (bár a század eleje óta ki. van adva G. M. Dreves. Analecta -Hymnieá
medii asví 45/a) kutatóínk álta] eddág figyelembe nem vett forrása, a verses
história, azaz zsolozsma. Az ísmerkedés e torrással előzetes megállapításként anynyit megenged, hogya XIII. században keletkezett és oívan strófllllS~kezetet (ún.
caudatus) mutat, mint Szent István kis ve["SE!6 hJistóJ.iája az 1280-90. közötti éNtizedből. Ez idő szeríra csak egy XVII. századi más9i1a,tban ismert (Róma. Bibl.
Casanatense) ; G. M. Dreves említett kiadásában CSlUpán a verses antifónákat és
responzóríumokat kö~i. De már az edchJg napVlillálglra került részletek is világosan
mutatják a verses históriának a Ki.sebb Legendából, vagy egy ehhez közel álló
szövegből való leszármazésát, A kevés esemény, ami,t Gellért életéből versbe
foglaJha.tónak tartottak, elfogadható éIlIetrajzi adatnak Iátszík és e/M.1k sem megy
túl a Legenda mínorban található, hitelesnek mondható értesüléseken. A klisebb
Gelllér't-legendának a Nagyobbal szemben fellll1á:l1ló magasabb forrásértékét tehát
a verses zsolozsma adatai is e,rősítik.
5. Az eddig emírtet; források névtelenek voltak. A Mohács előtti évekJből való
egy, a szerzö l!; a mecénás nevével ellátott Gellért-legenda. A SI7Jelr7JŐ Jú,~ius
Simonis Siculus a rc5mai egyetemen (Gymnasium Romanum) tanító humanista,
Siculus, Kelemen szörényvání c. pÜSpök, csanádii segédpüspök, székesegyházi kántor és kanonok támogatásával készítette el nem "lbairtbáJr", hanem la 1rOJ:O. s;zbtvonalas humanista latinságával mint ezt Kelemen püspök. Bakócz Tamásn.ak
írta - a korszerűnek tekintett Gelilért-iegendát. A !legutóbbi éNeltig ismeretlen"
bár Rómában 1519-ben hyomtatáslban megjelent, legenda fellfedezésének érdeme
Borsa Gedeont illeti.. A legenda újtb61 ismertté v-álIiása óta eltelt idő még kevés
volt ahhoz, hogy az új Gellért-életrajzí fOI'll'lás kó.elllágítő ViÍzsgálatBt el lehetett
volna végezní. A Sicubus-féle legenda ,,regényesség;ben", ennek következtében igen
csekély fom-ásér1léik dolgában a Nagyobb Legendához álJ. közel, ha ugyan ennél
még nem megbízhatatlanabb. NagyobPik' részében GeJ.:liér:tnek, mdnt a velencei
Sagredo család tagjának életévell foglalkozik, A szent ~ db~t nagyjából a Legenda maior előadása szerínt rnesélí el. Mé§i5 úgy vélem, hogy a középkori Gel[ért-ilI"Odailom egészével V'alIó összevetése, eJl1ŐS kiri.tika után, talán egy..
-két újabb, hasznátható adat bilrtok.álba juttathatja loutatóíokat,

6. A leg,endáik és a verses zsolozsma GeIllért·. 'életét; a kívüláillók szemével1átva
mutatják be,többé vagy kevésbé hitelt érdemlő módon. Ezeknél biztosabben táj&.O'Ztat tulajdon élereről maga a szent, Ge1J.1érlttő1 önéletrajz nem maradt. Eljutott vészont hozzánk egy rnüve, a Deliberatio supra hymnum trium P'Uerorum. A
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tüzes keinencébe vetett három zsídö liifjú hállOOneke csodálatos megmaradásáért
Dániel lkiöny:vében dLvasható (3,1--5). Gellért püspök már Csanádon. mint látszik a
Szent Istváln haWÁt kövétő zavaros évti2ledben, ~te írni inkább kontemplatív,
rnisZtikus e1mé1kedi!seit, semminJtreológ1iai trailmJátu5ált:. la "Benedictte omnia opera
Domíni Domíno" k&dettel, la ~~tóbbi idók.i,g la vasárnapi hajnali óráiban imádkozott b~blö.ali énekhez. Nyolc k:iönyvbe fogI.aJ.,t fointoagatásait Gellért csak az ötödik versíIg viszi. A munka befeje2letlen maradt, esetíeg a zavarok fokozódása.
talán émlena püspök-vértanú haiLálla rrn:aJtt. A freiSlingi dómkönyvtárból Münehenbe kerü1,t (1804 után) egyet:len kódéx nem véglegesített S2JÖv~et őrzött meg, hanem - azt kell hirn.rti1nk - eg.y viaszltláJbLákrn ("taJbellis") és pergamen darabkákira ("scedJuJa") - ha Gellért kiLfejeresei útba igazítanak - lejegyzett fogalmazatot, A jegy'2leteló í!I"áS maga és igen SOIk, bizonvára nem egyszer önkényes
roVlidítéS, . a másoló számára az ~t, a rovlidíllélslelk feloldását bizonytalanná,
s ezért a [~isztá2loott smveget nehezen érthetővé tette, A Delíberafíőt G. Silagi
1978:-ban. 'krJ.tillm.i kíadásban - mínt említettem már közölte. E nagyérdemű
kiadásnak kiölszÖIllIhető, hogy -Gellér:t műve ismét hozzáférhetővé. s a tüzetesebb
f,jJológjiaí vizsgálat is Iehetővé vált. A szöveg érthetővé tétele. csak aprólédros
pa.leogOOfd.ad, fi10lógiali munka eLvégzJése utáln Lesz lehetséges. A Gellért álml használt szóanyag eredetének tisztázása. nyelvezetének, hii,vatkozásai.nak értékelése is
még elvég7Jelndó aprómunka, így tűnik majd elő Gellért szeUemi habitusa, iskolázottsága, az őt ért szellemi és spidtJua:1itá&-történeti haiá.sok gondolkozását; életét
és haWát befoly!ásoil'ó ereje.
7. Ha eteklintetben bíztosabban akarronk Iátni, olyan területen kell. a ikuta~t
fo.1ytatni, 1lletve GeUért amaz élets:zJalkaszáJban kell. jobban tájékozódni. melyekre
nézve a foorá&a:ink csak kis rn.érOOkJbenhaszllláJhatéi.k. Bizonyosnak telkinthetjük
azonban, hogy Gellért valóban Velencében született (talián erre utal a "beata Venetía" Delib. 4,475), az újabban fe1lIneriil1t .kéU>éggcl szemben, saját szavalit követve
azt - kelJ1 továbbra is mondammk, ,hogy a san Gicrgío Maggioreban bencés volt;
hiszen a "cenobitálk" dicséretét tőle ma~tól halljuk (Dehb, 1,205-215). Velence
szüIöttét szi.iJletmétöl (esetleg 980-tól) Magyararszágra érkezéséig (1020 körül)
milyen hatások érhetrek, mílyen hírek, események juthattak tudomására, melyek:
életénelk alekulását befolyároJh:a.tták. E ikJérdésekre megbízható választ a legendá1Qból nem kiapunk, ezért a velencei S7JeOC'ZIetes életet, közelE:."bbről :l Szenx Györgi/
apátságot kiör:i.Uvevő szellemi környezetet, lelki ku~túrát kell Iobban megísmerni.
Igy tudjuk meg, hogy Gellért ké5óbbi kolostorát 983-ban eg,'y velencei patrícíus,
Gíovarmi Maiuroceno alapította, aki eIlW ideig Szent Romuáld társaságában a
keletii (franda és lkatalán) Pireneusokiban élő remete bencéseknél tartózkodott (St.
Michel die Cuxa és Rdpol[). Romuáad az itálliaí latirn remete-szérzetes mozgalom
elindítója, GeLLért kolostorában és a f,íaItal szerzetes számára nem volt ismeretlen,
An.nIál. kevésbé lehetett az, mert Velence és Ravenna ("BJ.ustris Ravenna" Denb.
4,474) !kiö2Jötti pereurní rnocsarakban em" -Weig Szent Adalberttel remetéskedett,
vélhetőleg az utóbbinak Magyarországra indulása eMU. 'Iiudiuk továbbá, hogy
Romuáld maga is elindult egy Magyaro!"'S'Zágba vezető térrtö útra. de mert megbetegedett; ell kem.ett állnia smndéka megva,1ÓSÍJtásátóil. Szerzeteseí kóz.iil a:"Dlllban
számoean folytaJ1ltáik az utat országunlcba, és itt ook és súlyos bajki,ál1á.sia után,
térítő és ibi.'1JOIIiIlya:l szeezetes éIletet fbly,tatt.alk - esetleg a romuáldí tanítások szeeíne,
8. Ugya.ncsak Romuáld tanítványa volt e~ Gaudentius nevű szerzetes, akii a Szentföldre zarándokOilt. Miután a szent helyelket sorra bejárta, Ossem (Osor) s2ligetén
telepedett le (a Quarneroban), te!hát' Veleneétől nam messze. GaJudentlus, aki
több kis, ta1áJn remetekoíostort ailiaJpított. egyet Szent MáirTln-Tl tiszteletére, 1027. kö1"I.U ~t meg, mint a sziget püspöke. Gcllértnem érlhette még el hannincadik
é1et(wét, amikor az itáliai görög ~ egyik legnagyobb alakja, - ~
Szent Nílw Kaaábriából Ráma kiÖInYékére jött és ott, a' ma is v'Í'!úgzó Grotta.fer:t1llta g6IrIÖg apátságot alapította:. Tudhatott aITól is, hogy az avennncsí Szent
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Bonifác és Elek kolostorban, ahol Adalbert is

egy Ideig tartózkodott, görög és

latin szerzetesek élnek együtt.
Az említett tények segítségével legalább főbb vonásaiban rekonstruálható lesz
az a monasztikus, szel./emi miliő, rnelvben Gellért élt, lelik.isége f<.mnállódott és
életének alakulását meghatározó érdekJődéseis a végleges irányt megtalálta. Erek
a vonások, mínt látszik, a Romuáld álltal újraformált, a remetéskedést rokonszenvvel néző benedíktmízmus: a Szentföld iránt feléiledő érdeklődés; a magyar
térítés. mínt heroikus vállaíkozás: a görög (kaJ.ábrirai) szeezetes kultúra ismerete.
Mindezek Gellért korában kimutatható jelenségek. Tisztázandó azonban, hogy míndezek külön-külön Gellért életére, gondolkodására míként hatottak?
9. A források egymáshoz viszonyítása azt az eredményt hozza, hogy az életrajzi
elfogadhatóság, használhatóság foka szerint bizonyos sorrendet állapíthatunk meg,
Az első helyre kerül a DeUberatio. Bőséges és folyamatos önéletrajz ,ugyan Gellért egyetlen megmaradt művében - természetesen - nem talállható, de a vértanú püspök személyére vonatkozóan a könyvben különösen sok - . mínt említettem - a belső élet, a lelki alkat. egvéníség Ismeretére vonatkozó, vaav-arra vonatkoztatható értékes, saját közlés. Az ősi Vita Geradi. ami elveszett, az őt felhasználó későbbi szővegek szerínt a könyvet ismerte. mert az útbaigazító. feltevésünket lehetövé tevő egyes adatok és k:ifejezések csak a Delíberatíóból származtathatók le. Ez alkalommal cook három példát hozok fel:
A verses zsolozsma Gellért püspökecá tételéről szölva elit mondja: " ... tökéletes lesz, (de) all:áZJatossé (is) válik - "I'empla . .. struít, sed pertectus. humihs
cognoscítur ...". A Deliberatióban (Delib. 1,270-275), Gellért művében az apostolokat és követőiket, azaz utódaikat ("apostoli, ... et sequaces eorum ...") nevezi
igy. Ezek viszont általában a tökéleteseket jel:ölik (generalíter omnes designant
pertectos) : "qui trino waduin ecclesia íncedurrt argu endo, obsecrando, increpando", e~k tehát "hármas Iépéssel jWrn.atk az egY'házban érveíve. kérlelve, korholva"
(2 Tim 4,1). És ez azérttörtén:iik, hogy "mii1'Jden ember tökéletes legyen az Isten
hámban". A perfectus szó iJyen értelemben Gelllértfő mesterétől, Pseudo-Díonysíustól kerÜJlhetett- Gellért szókincsébe, A "Mennyei hterarchíáról" szőlö müvében
az Al-Areopagita ott, aho! arról beszél. hogy az Isten munkatársakat választ magának, ezekről a munkatársakról mint "szent módea tökéletesftettekről" (hierós teIoumenoí, sancte perfecta) esik szó (Ph. Chevaher, Díonysiaca II. 1935. 789 kk.).
A gondolat és a megfelelő szó Gellért számára jól ismert volt. Feltűnt ez a mű
vét ismerő. későbbi csanádi szerzönek, és a verses históriában az egyébként szokatlan jelentésvártozatot hordozó szót is felhasználta.

10. Ugyanezt kell mondaní egy másik dionysos! kJifejezéscől. ami Geldért Deliberaticjában és a Legenda maiorban egyaránt megtahálható: dux verbi; az ige
vezére. GeLlért azonban (Delib. 3,475: duce verbi Chrísto propitio) a kifejezést
Krisztusra alkalmazza. Es míg az általa ismert latin fordítás (Scotus Eríugena
800 k.: Dux vero sit sermonis Chrístus) GeHért aligJhanem a ~örög ismeretében
(hégésoito de tou logou Chrístos) a logost, pontnsabban, verbum-nak fordítia. (A
négyszáz évvel később élt firenzei humanista, a görögül jól tudó Ambrogío Traversari ugyanezt teszi /Díonysíaca II. 782/: Sit autern drux verbi Chrtstus.) Lclletetten, hogy ez az eset ne kínálkezhatna adaiékul Gellért görög tudásának kérdéséhez. Azt. hogy Gellért görögü:l tudott, IbrtÍnyi Ferenc és Ivánka Endre szemében természetesnek tűnt, éppen Pseudo-Dionysius által Gellértre gyaikorolt
nagy hatás tényéből következőerr. G. Silagi ezt kétségoe vonta (Untersuchungen,
29-31). úgy vélem, hogy a kérdés eldöntéséhez, a remélhetőleg alapoeabbá váló
Gellért-filológia, újabb érveket fog szolgáltatní.
Ez aikadommal egy történeti jel1legu megfigyelést legyen szabad szóba hozni.
Kézaí a XIII. század végén azt M1Jte, hogy Gellért Rosaciumban (Rosazzo) az
aquilejai területen (in terrítorío Aqsrilegiensí) volt szerzetes. E nézet téves voltát
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már régebben kírnctattam, míveí a kérdéses apátságot Gellért halála után alapitették. Ugyanakkor felvetettem annak lehetőségét, hogy Kézai torrásában Rossana-ról lehetett S7JÓ. Ez az 1000. év körül a kalábrtai görög egyházi kultúra központjának számító érsek! székhely, egyúttal az iltálliai görög remeteszerzetesség
nagy alakja, Szent Nílus (NeiJos) első működési helye volt. (Ezért Rossanői Nílusnak is mondják.) Rossanumból Rosacium KéZlaÍnál Úgy lehetett, hogy az előbbi
számára ismeretlen volt, nem tudott veje mít kezdeni, tévedésnek, másolási hibának vélte; Rosacíum (Rosazzo) ellenben a Magyarországeól Padova vagy Bologna
stúdiurnaíra igyekvő magyar klerikusoknak jóformán útjába esett. Igy azután
Kézai a nem ismert helynevet az ismerttel cserélvén ki, a hibásnak tartott helyet, mínt gondolhatta, ügyesen korrigáíta. Marad tehát további vizsgálódás tárgya a görögül tanuló és a görög teológiával (Ps-Díonysíus) ismerkedő fiatal velencei bencés Gellért Rossanóban tartózkodásának nem alaptalan hipotézise. Az
viszont bizonyosnak vehető, hogy Kézai egy olyan forrást (Iegendaváltozatot) használt, mely ma már nem ismert, dé ezt a most tárgyalt adatot Rossanumról tartalmazta.
11. Nemcsak következtetésről, hanem mint határozott tényről olvashatunk a Deliberattóban Gellért Galliában tartózkodásáról. Platórn (Delib. 4,105) Galfiában oavasta (quondam apud Galham constítutus) mondía ő magáról. Az már csak melléikesen említhető, hogy hallunk "GaUia felix"-'ről, a gan óceánról, tehát az Atlanti-óceánról (oceanum Gallioom) (Delib. 4,471, iUetve 433.). Ha ismerjük Gellért velencei kolostocának dél-franoiaországí kapcsolatait, 'e szálon eljuthatunk
Gellért állításának elfogadásához. De Iultus Sírnonis Siculus a XVI. század elején élt humanista, máz előbb említett elegáns Iatinságú, bár egyébként nem sokat
érő, legendában ennyivel nem érte be. Foreasában. abban a csanádi legendaváltozatban, 'amit Kelemen segédpüspök juttatott el Siculushoz, szintén szó esett
Gellért galliai tartózkodásáról. A feltehetően igen 'szerény fogalmazásban tudomására jutott adatot I'Jli.us Simonis több mírit regényes módon Ielnagyította, és GelIértből, a csak több mint kétszáz éN múáva létezni kezdő párizsi egyetemen tanárt csinált. Az Európa-szerte híres magísterhez, nagy tudománya míatt, nunden
nép fiai seregestől tódultak, ezek azután sírva követték mesterüket, míkor Velencébe visszatért. Siculus legendája, mínt a nagyobb legenda is, tud a későbbi
püspök bolognai tanulmányairól. sőt tanárkodásáról. Ezt az anakronisztikus állítást a történelmi krttíka már ismételten és meggyőzőerr visszautasította. A most
elöadottak alapján mégis úgy gondolom, közelebb lehetne jutni a nagyra nőtt
tévedések, ha tetszik mesék, tényszerű magvához. Valamely forrás, esetleg az
elveszett öslegenda 'tudott arról, hogy Gellért több heilyen megfordult tanulmányok
céljából. A későbbi használok, f'eldodgozók, átalakítók, a nekik túl általános, jelentéktelen. szerény adatot átértelmezték a középkor két legtekintélyesebb egyetemére, Bólognára . és Párízsra, S ezzel még meg nem elégedve, színes, regényes
eseménysorozattal bővítették a szerény legendát, erosen csökkentve annak hitelét.
12. Mert a legenda még eltorzítva is sok használhetó adatot őriz. A szentföldi út
szándékát, mert a jobb forr-ások is tartalmazzák és az indítéka a San Giorgio
történeti környezetéből klelemezhető, ténynek fogadhatjuk el. Sieulus ez esetben
jól használta forrását és nem Jadra (Zadar, Zára) - városában szállítia partra
a viharból megmenekülő Gellértet (nagyobb legenda). hanem "egy Szent Márton
monostornáí a tengerben, mely Jadrához közel van" - (in quoddaru monasteríum
sanctí Martini mari Jadra vícínum). ez viszont más. mínt az esseról Szent Márton kolostor nemigen lehetett. Fentebb széltam a szíget- püspökéről Szent Gaudentiusról. aki a Szentföldet már megjárta és Szerit Romuáld tanítvánva volt. Talán
az ő tanácsával is éjt Gellért, míkor elhatározta, hogy Pannoniába megy. De,
mert nem Zárából indulva vágott neki a magyarokhoz vezető útnak, Osseróból
Isztriába hajózott, hogy a Pannöníába vezető ősi római úton, a via Annia folytatasán vámdorolva Ljubljanán, Szlovénián át érje el a magyarországi határt a
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Muránál. Azon az úton ment tehát, amit a Magyarországba igyekvő Romuáld
tanítványok is vé~gjáJrtak. Muras~rdahelynél, a határ eltél1ése után a Dráva mentén, keleti irányba" fordulhatott, hogy a legközelebbi püspöki székhelyet, Pécset,
és a talán közvetett vagy közvetlen itáliai ismerősök által is lakott pécsváradi
apátságot elérje,

13. Mint látjuk, több forrás biI1tokában még az eddig (és ezután is) csekély értékűnek ismert nagy legenda, de az első olvasásra szinte komolytalannak tűnő
Siculus-féle legendafeldolgozás is hozzájáouíhat Gellért;re vonatkozó ismereteink
teljesebbé tételéhez. Vonatkozik e nézettem Gellért műveltségi fokának, tartalmának megközelítő pontosságú rekonstruálására. Feltűnt már Bernhard Bischoffnak
és G. Siuuruuik: is, hogy a DeUberatióban a hét mesterség, a sentem arles rendszerének egy sajátos felsomlását tatlálJuk. Nem egészen azt, amit a Karollng típusú európat iskolarendszerben taláfhatunk, mert a hetedik helyet nem a rnusíca,
hanem az asetrológla foglalja el. Az egyes arsok is különleges elnevezést nyernek
a kiindulási alapelemtől. így lesz a számtan az arithmetica a monasról, azaz a
számegységről elnevezve. Különös rnódon így jelenik meg az arithmetica a SicuIus-Iéle legendában. Am a szerző tévesen hozza kapcsolatba a forrásában talált
monast Platón tanításával. mert Gellért valószínűbben Boethius De arte arithme:..
tica-ja nyomán juthatott a számtan ilyen módon történő megjelöléséhez. E~ész
ben véve Gellért alapműveltsége is az itáliai korabeli tanítási rendre. annak színvonalára látszik utalni. Az iskolázás alapja a latin grammatika, az auktorok va-.
Iamelves ismerete, mely nem volt ment a vulgáris beszéd Itáliában nem jelentéktelen, zavaró hatásától. Ezt világosan látjuk Gellért kortársainál. Romuáldnál, vagy az
észak- és közép-itáliai oklevelek hellyel-közzel bal1bár nyelvezetében. Azért GelIért még felemelkedhetett volna arra a színtre, amire ifjabb kortársa Pierdamiani eljutott. Amde Pierdamiaru Ravennában grammatikát rtanító iskolamester
\ olt. Gellért láteratúrája közepes maradt. E megállapítás némileg talán f~ változni, ha művének szövegrekonstrukcíója befejeződik. Egészben véve mégis feltűnő Gellért nyelvi igénytelensége, nyelvtanüag sokszor hanyag, stilárisan nem
is retoríkus, vagy retorizáló, min,t korábban mondták, "eksztatikus" előadása. Ezt
fentebb úgy jeHemeztem, hogy Gellért oiJnkább kontemplatív, misztikus müvet
hagyott ránk, semmint rendszeres, ,,,tudományos" teológiai értekezést. Nagy teológusnak - a rendelkezésünkre álló források szerínt - aligha fogják Gellértet
mondaní, de a lelki élet. mesterének igen: Olyan mesternek.: aki nem teoretikus
volt, hanem saját és mások lelki életét tényleg, hatékonvan rendben tartani képes, tökéletességre törekvő, a díonysosi szőva! élve "pel'lfecto.r" volt.
14. Míndezeket megfontolva keH választ keresnünk arra a kérdésre, hogy Gellért
- mint a hagyomány (a nagyobb legenda nyomán) tartja lehetett-e Imre
(Henrtk) herceg nevelője? Bár fOll'Tásaink 'közül csak egy tájékoztat bennünket
pozitívan az állítás elfogadhatósága dolgában, még azért azt teljességgel eIu tasithatónak nem tartanám. 'Gel:lél't islro1amesteri oktatói tevékenységéről egyébként
hitelt érdemlő adattal nem rendelkezünk. Szellemi érdeklődésének mozgalmas voltáról, tájékozódásának, jellegzetes égyéni, ha lUgyan nem az ő korában Itálíára
jellemző irányáról a Dellberatic mégis meglbízhatóan tájékoztat. Ez a tájékomctás
Gellentből elsősorban a lelki élet mesterét formálta ki, és nem grammatika tanítót alkotd'tt belőle. ígyeljuthatunk egy oIlyan feltevéshez. hogy Gellért Imrének
inkább a lelki nevelését tökéletesétette. semmint általános műveltségét, Itteratúráját, Azt ugyanis, hogy István Gellért különleges kultúrájának nem akarta egyénileg is hasznát Iátni, a .Jcülöntéle tanultsággal az országba érkező idegeneket"
szívesen fogadó királyról nehéz lenne feltenni.
15. Gellért remetéskedése (a Bakonyban, vagy máshol) nem vonható kétségbe.
Az életrajzi adat hitélességét erősíti egyreszt a remetebencést már Velencében
körülvevő, formáló monasztikus stílusirányzat (ahogyan azt előbb röviden elmond-
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tam), másrészt a legenda mínor és a historia rhythmica egvbehangzó tanú.sága.
Ez a források közöttí összhang megál'~f1lható abban is, amit Gellértnek István
király által a "maros.i egyház" (Csanád) élére állításáról mmdnvájan wdunik. A
teljes elmélkedésben halála napját váró ("summa meditatione diem expectantes
mortís" DeUb. 1,214-215) bencés, ahogyan GeLlért a maga szerzetes eszményét
könyvében (DeBJb. 1,205-215) elénk állítja, pü&pők lesz.
EgyháZának, a marosi, vagy marosvári püspökségnek a területe. újonnan kerillt a király közvetlen hatalma alá. Küíönös áildooatokat. fáradhatatlan munkát,
teljes odaadást kívánó mísszíós terület a Maros-tockolattól az Al-Dunáig, a Vaskapuig húzódott. E nagy vidék magyarságának. a keleti egyház közelsege és megelőző rnűködése által még nehezebban megközelíthető lelkeknek az istváni egyház- és állarnalkotás számára való megnyerését remélnette az uralkodó, a rninden jel szerint görögül is tudó, a görög teológ;iai gondolkodásban sem egészen
járatlan GeliIérttól. A csanádi. püspQki székben töltött idejéről fonrásaink eléggé
részletesen tájékoztatnak. Azt, hogy tényleg miként szervezte meg egyházmegyéjét, ha nem is szó szerinti szavahíhetöséggel, legendátban olvashatjuk. Igy bizonyos, hQgy a hét csanádi egyházmegyei főesperesség, mely a XIV. században
már tényleg meg volt ez elnevezéssel, Gellért életében nem lét:eZJhetett. De. rnert a
magyar archidiaconatus (eredetileg archípresoyteratus) a megyei szervezetnek általában megfelel, a XI. századi. eillÓzményt annYiban magunk előtt látjuk, hogy
hét urooról olvasunk, ahonnét a vidié!ki egyházszervezJés elindult. Az urbs alig_O
hanem a cívttas szónak felelne meg, amí viszont a XI. század magyarorseágí
lati~ban a vármegvét jelöli.
A hét bencés, (meg a másik öt) neve. akik dunántúli, illetve a zobori. akkor
bencés királYi apátságokból jö1lte!k volna GeI1Jlért püspök segítségére, és
akik az első "főesperesek" lettek volna, nem hiteles. A névanyag feltételezhető
forrása v<ÍSzont, meglehetős vaJIósZJÍnűségJgel je~etó meg a csanádi Szűz Mária
apátság nekrológíumában, halottas könyvében. Ebben' szerepeíhettek szerzetesek,
olyan nevekkel (és monostorokkal), mínt amínőkkel a XIV. századi áltdolgozó
a nagyobb legendában a GeI1Jlértet segítő bencéseket emliti. Egy ilyen jellegű
forrás hasm.álatáJt feltételezhetjiiik., ha maga a forrás (sem Csanádon. sem más
helyen Magyarországban) nem is maradt meg.
létezŐ

16. István kiJrály várakozásainaik Gellért valóban megfelelt.

Kitűnhetett

ez már

a király életének utolsó éveiben, melyek viszont az új püspökség történetének
első, kezdeti szakaszát képezik. De még inkább nagvra nőhetett az apostolt relszántság, küldetéstudat Gellértben. az István halálát követő zavaros. veszélyes
évtizedben. A végkímenetelre való belső felkészüfés; leginkább a püspök egyetlen megmaradt munkájából, a Deliberatióból olvasható ki.

Gellértnek több elveszett, vagy lappangó művéről tudunk. Ű, maga emliti a
Zsidókhoz írt levél magyarázatát (Delib. 5,746-749); az Isteni örökségről (De di-

vino patrimoruo) címen a János evangélíum prológusához írt kommentárját (Delíb.
8, 1296-1298). Feltételezik egy mariológiai értekezésének egykori meglétét, sót
előkerülését (ld.
bíblíogr.), A Deldberatío jelenlegi használati. megértési nehézségeiről már szólottam." Mégis néhány. lényegesebbnek rnutatkozó, örwalíomásszerű gondolata Gellért lelki habítusát, a vértanúságra kés~ülő szerzetespüspököt
a haJáHa! szembenézés mélységes komolységában mutatja. "Az egész vi1á,g mely
a Szentleliket befogadni nem képes, tüzes kemencének mondható, amit naponként,
csak mindenféle gonosztett elkövetése kedvéért gyújtanak be ..." (Delib. 1,162-164).
"Pro nephas! szégyen-gyalázat, hogy a mi Iátnokaínk (nostri videntes. a püspökök) nem a nyilvánosság előtt szélnak hangosan (forís non clamant) , hanem csak
magukban rnorognak. Parancs vagy felszólítás nélkül még rnukkanní sem mernek (nil musita:re audent), nehogy a király fülét megsértsék. És azt mondíák,
hogyan mondjunk bármit is, ami a királynak nem tetszik... Inkább a színészkedő kedélyeskedét kedvelik (rnagís simulatum expetent cachínum) semmínt, hogy
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az Isten hatalmas igéjét hirdessék ..." (De1ib. 2,211-215). Gellért határozott fellépése Péter és Aba Sámuel elmen ezeknek El kijelentéseknek történelmi hitelt ad.
De ugyanilyen hitel illeti meg a nálánál kevésbé kötelességtudó püspök!társait
bíráló szavait: "Senkiit, hacsak nem az i1iyeneket, a mí Pannóniánk nem szekott
elviselni. .. Boldog pedig az és szerenesés. aki e tekintetben semmi mást nem
tisztel, hacsak nem az igazságot, mely a villág elienséges indulatát nem féli"
(Deldb, 3,424-429.).
Az utolsó előtti Iolíón, azt kel!! hinnünk, a végső próbatéteire . készülő pÜSpök a kereszt teológiáját hirdeti. "Erre (a keresztfára) száNt fel az Isten, midőn
lelkét adta az emberi nem üdvéért. De ezen a kereszten van a kerubim is, azaz
a tudás teljessége. Az ugyanis, ki rajta függött, általa tanított mínket a menvnyeí bölcsességre és hogy' meglássuk az Isten titkos dolgaiban elrejtett kín.cset ..." (Delib, 8,1683-1687). Erre tanítja Krísztus ~házát, s az egyház tanítása ad erőt a végső útra készülő csanádi püspőki!lek és egy-két hűséges társának. Mert hiszen az egyház ís ,.a kerubok fö1é emelkedik, s a szelek szárnyán repül a Jegyes elébe, annak ölelő karjaiba ..." (Ascendit sunra oherubím
et volat super perinas ventorum in oceursum Sponsi. quo illius astrínaatur amolexibus ... Delib. 8,1709-1711). Ezek: az utolsó szavak - nagy valószínűséggel . amiket GeMért a magyar egyház számára végsőtanításk.ént leírt... Itt van tehát az újabb feladat: Gellért művét, szövegtörténetí és szövegkrítíkaí vizsgálata
után, a magyar spiritualitás története egyik alapvetéseként méltatní.
17. A források rövid ismertetése, értékelése vetette fel Gellért püspök életének
és művének jobb, teljesebb megismerése érdekében megoldandó problémák soráto Most már e problémák ismeretében, s a biztosabb, pontosabb me~Ltáso
kat a problémák megoldása után remélve, jelemegi. tudásunkat - többnyíre feltételesen fogalmazva - a követkeeőkben foglalom ÖS6ze. '

Gellért a 980 körüli évekvaJlamelyikébenés Veilencében született;" későbbi
hagyomány szerínt a Sagredo csaLádból. Talán már gyermekkorában. a nem
sokkal előbb alapított velencei S7JE!Il1t György (San Giorgio Maggiore) bencés apátságba lépett. san Giorgio bencesei alapítójuk és Szent Romuáld közötti barátság révén nem állhattak távol az utóbbi áltad kezdeményezett új remete-bencés
irányzat szellemétől sem. Gellért nevelése is e szellemben folyhatott. Mint fiatal
szerzetes megfordult GaLliában (Saínt Mö.chel de Cuxa) és esetleg a kalábriad Rossano görög kolostorában. Igy megísmerkedhetett Pseudo-Díonvsíus műveivel és
valamennyire a görög mísztíkus teológiáva]. Ez Ismerkedés következményeképpen
a kontemplációra hajló, az artesben viszont csak kÖZepesen járatos szerzetesből
inkább a lelki élet mestere lett, mínt teológus (a szőt főként a mai. ..smktudós"
értelemben véve). A szentföldi zarándoklás g'öndolata is Romuáld környezetéből juthatott el hozzá (Szent Gaudentius). Tengeri vihar elől, valószínűleg Ossero
szígetén keresett menedéket, és az ottani Szent Márton kolostor apátja, "Rasina"
(vagy "Raxinus") ajánlotta Gellértnek a már Romuáld és feltehetően az és<zak..
-ítáliaí bencésség előtt általában kedves pannóniai mísszíót, Gellért tehát Pannőniába indult, és mínden valószínűség szerint pécs és Pécsvárad voltaIk: első
magyarországr cállomásaí. Innét jutott tovább Fehérvárra. majd talán E&.Itergomba, István király környezetébe. Itt [árulhatott hozzá esetleg Imre hercegnek, ha
nem is iskolai, de inkább lelki életre nevelésIéhez. A Bakonyban eltöltött remeteévek után a marosvári (csanádi) püspökség élére' került. Egyházmegyéje szervezését nagy, valóban az apostolokat utánzó buzgósággal, és nem is sikertelenül
végezte. Az István király halálát követő években bekövetkező zavarok között
szigorúan csak Ielkíísmerete szavlát követte, és.az lsten ítélete szerinti becsületét tekintve csupán, szernbeszáldt a hatalmasokkal. E:zJekben az években, talán
a Iegutolsókban, dolgozott egyetlen megmaradt, be nem fejezett művén a Deliberatión, a, tüzes kemencébe vetett három zsidó ifjú éneke fölötti elmélkedésen. A magyar spiritualitás alapvető fontosságú emléke ez a könyv, mely saí-
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nálatos módon csak fogalmaeaeban és abból készült, nehezen érthető másolatban ismeretes. A Delíberatío teszi iga.záln megísmerhetővé Gellért Ielkiségét, életének végkimenetelére készülését. vértanúsáeát,
A véntanúság. az utolsó híthirdetés. 1046.. szeptember 24-én következett be:
Fehérvárról a pesti révhez, a Lengyelországból hamtérő hercegek elé igyekvő
Gellért püspököt lázadó pogány magvacok a révtől nem messze körülvették, a
hegy Dana feletti szíklás oldala felé hurcolták. megkövezték, s a haldokló püspök szívét láJnd'lBával átverték. HOI1ltitestét a Duna-partra dobták. arra a helyre
(az Erzsébet híd és a Rudas fürdő között) ahol szentté avatása után (1083) tiszteletére templomot építettek. Tetemét később Csanádira vitték és az ottani Boldogasszony apátságöan, a vele egy. regulát követő szerzetesek közé temették.
ünnepén énekelte valamikor a magyar egyház, ezt a ma' már elfelejtett antífonát: " ... a föld végső határairól hívta hozzánk az Úr Gellértet, hogy ezen a mi
földünkön legyen zarándok és jövevény, a mennyei hazában pedig a szentek polgártársa és az Isten házanépéhez tartozó; ott, mínt Istentől nekünk adott pátrónus, szüntelenül méltáztassék közbendérní e szerit népért és az összes hivekért,"
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KELECStNYl ÁKOS

Malmok Isten szolgálatában
A spanyolorszáil León tartományban, a Complud.,
eldugótt völgyében mdködlk eiY lIsrégi, vfzi erllre
berendezett. kovácsmdhely. Keletkezésének idejét senki sem tudja. De vfzkerekének gesztenyefából készült robusztus tengelye szinte már megkövesedett.

Talán a malmok... Ez jutott eszünlebe. mikor olvastuk a Ielhfvást, hogy a Szent
Benedek születésének másfél ezer éves jubileumára készülő pannonhalmi bencések
kéréssel fordullllak mindenkihez: aki bármilyen Szent Benedek ábrázolással rendelkezik, értesítse erről a rend vezetöségét. A kiáfl.ítás szervezőí helyesen mérték fel, hogy abból a hatalmas taolóból, amit Szent Benedek alakja és Regulája tár elénk, csak egy kis szelettel lehet megbirkózni. Hiszen Szent Benedek
alakjának, jelentőségének valós bemutatásához egész Európa kellene, az európai
kultúra és cívílízácíö ezernyi szempontja.
Például a malmok.,. Ha valaha sikerül is megvalósítani az ídőgépet, arnetvben leszármazóink vissza tudnak menní a "sötét középkorba", jó sorsuk vezeti
óket, ha vadamídyen kegyhely közelében érnek valóságot. Hiszen bármilven tökéletes lesz is az a gép, a suhanó idő láthatatllan terében bolyongva könnyert megsérülhet. A kegyhely közelsege persze nem azért lesz kívánatos, mintha isteni
csoda, a szentek közbenjárása révén gondolnók rendbehozhatní a szarkezetet.
Hanem azért, mert a kegyhely mellett, sőt azzal szerves összefüggésbelll mínden
bizonnyal lesz egy bencés apátság, amely egyben birtokközpont is, ellátNa a birtok .menedzseléséhez" szükséges kűíönféle műhelyekkel. Ha valahol -a középkorban, úgy eme műhelyek valamelyikében találhatnak esty olyan ezermestert, aki
esetleg segíteni tud rajtuk, ha odaviszik neki az elromlott alkatrészt : vitiatum
est, . "meghibásodott".
Az ora et labora, az "imádko~ és .dolgozzáí" szellemében élő középkorí
rnonostorok a technikai lelemény melegágyaí voltak Erre csak mostanában.
a technika-történet kutatásának előtérbe kerülésével ügyeltünk fel, mert eddíg
a történetírás - a króníkás eseményeken túl - inkább a középkorí szellern erő
feszítéseit és eredményeit vízsgádta.

Közhely. hogy a történelmet, amelyben események, eszmék, kulturális vívmányok úgy éríeíődnek, virágoenek ki és hanyatlanak le egymás mellett, mint.a
nemzedékek - nem emberöltőnként, de mínden nap születik egy új nemzedék
-, nehéz korszakalkotó évszámok közé szorítaní. Az utolsó római császár, Romulus Augustulus bukásának, s ezzel a római birodalom megszűnésének éve, 476
mégis olyan időpontnak tekinthető, amikor Európa történetében valami látványosan új kezdődik. Mintha kialudtak volna a fények. A racionálisan szervezett,
központihag irányított és katonailag fenntartott római birodalom közigazgatási
egységei szétmállottak, a hátteret vesztett gazdasági élet összeomlott. A császárbuktató Odoaker Itálüában letelepedett germánjaival. a nvugat-római birodalom
majdnem teljesen a "barbár" népeik otthona lett, s mellettük az őslakosok, a "rómaiak" utánozva a barbár népek berendezkedését az összeomlott római
adminisztráció helyett valamí prírrutívebbel, de szívósabbal, . nem érctáblákba
vésett és az állam által felügyelt törvények, hanem a szokások alapján szervezett társadalmi és gazdasági berendezkedessel foJytattáJk életüket. Próbáltak élní.
ahogy tudtak. S nemcsak Itáliában. hanem az összeomlott birodalom provínciáiban is lejátszódott ugyanez a jelenség.
Hogy hivataűnok-szervezet és ráépülő társadalom milyen katasztrófaszerű
gyorsasággal tud összeomlani, s puszta életmentésének. a valós értelemben vett
míridennapí kenyér megszerzésének gondja hogyan tud közösségeket öntörvénvű
ségre és az "ahogy lehet" életfo-rmira rászorítant -'- az idősebbek átélték 1944-1945
fordulóján. Persze nálunk ez az állapot mindössze hónapokig tartott, amellett
kezdettől fogva tisztában voltunk vele, hogy rövidesen újra központi hatalom
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veszi át életünk irányítását, de emlékeink alaipj,án el tudjuk képzelni, hogy mit
eredményezhet a központi hatalom emberöltökre szóiö és kídátástalan eltűnése,
vagy akár tehetetlensége.
Beleérzön fogta meg az összeomlás felé tántorgó római birodalom polgárainak kö2Jér2Jeté1; a negyedszázada edhunyt s mílven kár, hogy elfeledett pannon papköltö.: Harsányi Lajos a Jönnek a barbárok! című versében: uA vandál vállakon megmozdultak adárdák. / Jönnek a barbárok! ; A gót lovak átúszták már a kék Ti bisz kuszt, / Jönnek á barbárok!" Es így tovább, újra és újra
a "Jönnek a barrbárok!" refrénjével és felkiáa.ltójelével: "Germániában óriási fákat döngetnek . .. Thulé habos vizén megindultak a gáLyák... A hun nyilaktól
elsötétült az égen a nap •.. Az éjszakában vad viharlovak nuihognak ... Nagy
udvara van éjenkint az ölnyi hoLdnak... Lúd gágog. Egy sötétpiros kakas hajnalt kiált. / Jönnek a barbárok!"
És a szorongásböl valóság lett. A betörő barbárok feldúlták és elnéptelenítették a rnezőket, kifosztották és lerombolták a városaikat. Az ókori módon civilizált
élet feltételei lassan. eltűntek, IÍ1ég a Iatín nyelvetátvetlt országokban is: Az V.
század végétől már nem voltak sem iskolák, sem gimnáziumok, sem színházak.
A városok, a cívtltzácíó köZJPOPltjai 10-15 hektámyi terülebbe zárt mezővárosokká
süllyedtek, a híres római utak karbantartásával senki sem törődött. A barbárokat
nem érdekeIték a betűk, de még egyházi embereknél is nehezen ment a tollforgatás, Egyre barbárabb színezetet öltött a latinság, a latin élőbeszéd nyelve átalakult. A régí birodadom lakossága vasszaesett a barbárok színvonalára,
Ebbe a világba született bele 480-ban, tehát négy évvel a római birodalom
bukása után Nursiai Szent Benedek. (Nursia körülbelül ugyanolyan távolságban
és irán)"ban fekis~ Rómától, ment Eger Budapesttöl.) Benedek Rómában végezte
tanuímányaí«, Születésétől fogva római polgár volt, és az maradt l1:Y'akol"latias
gondclkodésában is, Tudatára ébredt, hogy a megváítozott körülményeken csak
úgy lehet úrrá lenni, ha megváltozlik gondolkodásunk is. A másfajta élet másfajta eszmevííágot kíván, s ezt az- újszerűséget a kereszténységben fedezte
fel .. MiJnt H<WSáJnyi idézett versének drámai befejezése és szélesre táruló tablóia:
"Júdeában keresztre verték az ember Fiát. ! Jönnek a barbárok!" - Úgy érezte,
begy a kereszténység maradéktalan megvadósítására a szerzetesí életforma aiUmlmas.
Ezt az életforrnat nem ő találta ki, hiszen R~u1ájáJban is a szarzetesek négyféle fajtájáról beszél. De. rájött arra, hogy a gyakorbataas latin szeblerntől távol
álil Egyiptom és Színía pusz1JaiaJty1ámaik életmódja, önmagtagadásban a testet végletekö.g próbára tévő aszketízmusa, s a Monte Cassmo magasán formáiba öntött
szabályzatában inkább az imádság és a munka Iegyelmét, a bölcs mértéktartást
hangsúíyozta, Az új életformát kereső szerzetesí kÖZÖ6Ségé!; latin szellemben szervezte, életvitelüket szocíalízálva ailikotó együttessé tette. Példája a rómaí család
volt, amelyben az atya szerepét, az apát mínt pater tamilias tölti be, és amely'ben legfőbb erény az engedelmesség. Em teszi közösségének fó életelernévé. szerzetese, a monachus az apát és a Remullia irányításával tevékenykedik, és végzi önként vállalt feladatát in schola dominici servitii. Isten szolgálatának ískoláiában.
E szolgálatban az Isten-dícséret, az opus Dei központi szerepet kapott, de a szerzetesi élet másik pillérévé a mindennapí élet kétkezi munkáját -opus 1l".mwum
qUQtidianum ...,.. tette. RómaJ gyJaIkoolia:tiassága a lelki életer és a míndc-nnapok
követelményeit "minden erények anyja", a bölcs mértéktartás szellemében szabályozta. E célból elő is írta, hogy "a monostort, amennyíben lehetséges. úgy lreH
építeni, hogy mínden szükséges dolog, mint a víz, malom, kert és különbözö
műhelyek a monostoron belül Jegyeneik". Nem aJITIÓIl van tehát szó, hogy ezeknek
meg kell lenniÜJk, hanem hogy hol legyenek, N em akarta, hogy szerzeteseí a nyugodt és rnéltó, de nem elpuhult - élethez szükséges kellékeket nélkülözzék.
"Úgy hisszük - írja a Regula előszavában - , hogy »nihil lIsperum, nihi! qraoe«,
semmi kemény vagy nehéz dolgot ne!? fogunk elrendelní."
Szent Benedek monostora a római szervezőképesség által. létrehozott kicsiny
állam, hterarcbíával, alkotmánnyal - a Regulán túl nyitva hagyva az ajtót az
élet, a megváltozott életkörülmények áIl,tJa:! meghonosodott ususok. szokások, tehát
afféle amendment számára - , pontosan kidolgozott "államháztartásSlal1", Az ő szellemében keletkezett monostoroknak köszönhetjük; hogyamegtalált új életformáiban a klasszikus kultúra túiélrte a római birodalom bukását. hogy; a latin nyelv
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"Noé-bárkájában" átmentőrltek az antik hagyományok. De ezeknek kösznhetjük
- s erről ritkábbari esik szó - a nyugati civilizáció, a technikai reííödés alapjainak Ierakását is.
Most éljük áJt a technika-történet komoly tudománvszakká alakulását. Hoszszú ideig aligha volt Löb!:>, mínt a történelem pertfériáján felbukkanó érdekességek, kurtózumok mel1;c~,iJ;antása., az "elsők", a "feltal:álók" soviniszta fitogtatása, nem számolva azzal, hogy egy találmány mindig annyit ér, amennyit ,abból
a meglevő társadalmi-gazdasági szerkezet hasznosítani tud, amennyire azt életébe
tudja integrálrri. A felfedezés szenzácíóin túl predig a technika történetéről az
időben visszafelé haladva egyre gyérebben találkozunk használható dokumentumokkal, 3 ebben él középkor szerzeteseít is elmarasztalhatjuk. Az antik ískolázás tantárgyai, a septem artes libera les - amit álltal:áJban a hét szabad művészet
nek szok.tunk fordítani, holott á szabad emberhez illó hét foglalatosságot jelenti
- között a technika, a kézügyesség inem szerepel, s így nem is tekintették olyannak, ami irásba foglalandó, az utókor számára megörökítendő. Könnyű tetten
érniiJnk a középkorí szerzetest a scriptoriumba,n, a másoló műhelyben, amint k:lasrz;szíkusokat másol, olykor az értékes és ritka pergamenröí érdektelenné vált szöveget eltüntetve hogy legyen mire írnia a fontosabbnak ítéltet. De mai érdeklő
désünk már csak sejtésekre van utalva, amikor technikai alkotásokkal találkozunk. Ezek sokkal kevésbé jelennek meg előttünk in statu nascendi, inkább csak
általánosságban látjuk az erőfeszítéseket és az eredményeket. A technika-történet szempontjából még az a sokat ddézett Jeirás is kielégítetlenül hagy bennünket, ami- Clairvaux-ról maradt ránk egy XIII. századi szerzetes leírásában, s Piszter Imre így fordított a múlt század végén: "A csatorna a kolostor közelében két
ágra szakad; az egyik rész a déli fal mentében és a kerten keresztül folydoaálva
a keritesen kivül eső haZas tavat táplálja, a 11UÍsik áa pedig, az épületek töm kelegé ben keres magának munlah. Leaelőször is a malom kerekeire bukkan, és
nagy mozqá« között foglalatos1rodik ezek forgatásával. A malomkövek és asziták
gyors forgatásában _leli gyönyörűségét. Ezt a munkátelv.égezve rohan a szomszéd épületbe. Itt megtöW az óriási üstöket és naim zsongás-bongás közt alakul
át kellemes itatlá, sörré, és igy pótolja a talán silányul kiütött bortermést. De
ez sem elég. Nagy robajjal törtet át a kxülomalomoa, hogy a testvéreknek ruháról' gondoskodjék. Itt aztán valóságos táncot visz véghez. Veri a nagy mozsarakat, ugrá!.tatja akalapácsokat, rángatja a falábakat, egyszóval nagy serénységgel mozaat mindent. Legnagyobb a buzgalma a rokka-kerekek körül: itt úgy
habzik, úgU toporzékol, hogy szinte maga-magát megőrli. Ezt a dolgot végezve
átsiet a limárokhoz, hogy a test1"érek szá11UÍra sarukról gondoskodjék. Itt is mindenre kész, minden munkára vállalkozik. S miután így a nehezebb dofDokon
átesett, több kis ágra bomlik, s fölkeresi a többi kis műhelyeket, s mindenütt
segít, mindenütt buzgólkodik. Itt fŐZ, ott szitál, itt forgat, ott zúz, itt öntöz, ott
mos, itt őröl, ott puhít. Akármire ha.sználják, semmi ellen sem tesz kifogást.
Mikor végre minden munkát elvégzett, fölkeresi a fmdalatti helyiségeket, s magával visz minden szennuet, Tisztán jött. s mikor elmegy, azt akarja, hogy minden tiszta maradjon nyomában. 19y szalad tovább és tovább, mignem eljut oda,
'ahonnét jött, a folyamb a, s még ennek is hasznot tesz, mert rohawísával annak
lassú folyását erősebb mozgásba hozza."
Csodálara méltó komplex üzem a XIII. században. Clairvaux apátságát a
Szerit Benedek reguláját követő ciszterciek alanították a XII. század elején.
Érintetlen vadonban kis fcápolnát rögtönöztek, gatlJlyark'hól kunyhókat táJro)tak össze,
s a Szerit Bernát vezetésével Citeaux-ból érikezett 12 rnonaehus hihetetlen nélkülözések közott kezdte életét. Volt, hogy fák leveleíből került ki egyetlen tápIálékuk, a gyarló főzelék, az is kenyér nélkül. És még Szerit Bernát életében elkészült az Aube folyóból kivezetett, fentebb Ieírt egy mérföldnyi csatorna és
kő torlasz a folyó mellett, hogy ártadás esetén a csatornába ne ömöljön túl sok
viz, hiszen az a műhelyeket veszélyeztette volna!
Minden valószínűség szerirrt e munkálatok mögött Szerit Bernát testvérét,
Gellértet kel! keresnünk, aki az' alapítástól egészen húsz év múlva bekövetkezett
haláláig volt a monostor cellarariusa, gondnoka. Hallgassuk csak, hogyan búcsúztatta Szent Bernát: "Nagy alázatosságában azt hitte, hogy nagyobb haszon származik abból, ha nekem van szabad időm, mintha ő pihen... Nem 'Volt Uf11jun
tudományos képzett, de' meQ'1.'olt benne a találékony ész és a Szentlélek megvilágító kegye!me._ Kicsiny és nagy dologban egyaránt kiismerte magát. Az épi:t-
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kezésnél, a földmívelésnél', a kerMszetnél, a vízműveknél és minden egyéb mezei munkálatoknál bámulatos jártasságot tanúsított. A kőművesek, ácsok, vargák,
takácsok és míndennemű mesteremberek mesterüket ismerték fel benne... Én
egészen reá hagyatkoztam, mert így volt csak lehetséges, hogy a szemlélődés gyönyöreit szabadon élvezhettem, az Isten igéjét könnyebben hirdethettem, az imádságnak több időt szentelhettem."
Gellértben a kiváló képességekkel rendelkező üzemszervező áll előt.tünk, de
háttér nélkül minderre képtelen lett volna. Még kevésbé biztosíthatta
volna azt a fejlődést, amelyet föntebb a XIII. század] clairvaux-í szerzetes lelkes
szaval tártak 'fel előttünk. Mi volt ez a háttér?
Okon örökség folytatására nem gondolhatunk. A közéókor sem a munkaszervezés, sem a technológia területén nem követhette az antik míntát. Az volcsó
rabszolgaerőre alapozott termelés vezérelve munkáítaiö és munkás részéről egyaránt a kész lehetőségek egyszerű. élelmes, okszerű kihasználása. de nem új megoldások keresése. A rabszolga sem volt érdekelt abban. hogy termelékenyebb
munkarnódszereken törje a fejét. Tette, arnít parancsoltak neki, legfel iebb arra
törekedett, hogyameglévő mozdulatok, az előírt rnunkatolyarnatok minél gyorsabbak legyenek: miriél hamarább összeloupcrgathassa azt a pénzt, amivel megválthatja szabadságát. Ez a termelési szerkezet a hatékonyságot nem ismerte. Az
ipari többtermelést csak a munkaerő növelésével érte el.
megfelelő

A rémaí birodalom gazdasági szerkezete nem volt képes átvészelni a birodalom összeomlásának katasztrófáját. Szélnek eredtek a rabszolgák, s így "gép"
nélkül maradtak az ipari vállalkozások, amik már úgyls elvesztették piacukat.
A birodalomban szerte magukna maradt kis közösségeknek egészen új, primitívebb és igénytelenebb. saját erejükre és lehetőségeikre támaszkodó termelési formákat kellett k eresníök. Megszűnt a profit, mint a termelés hajtóereje, helyébe
lépett a rníndennapí szükséglet. Mindezek az új feladatok olyan intenzív gondot
és elfoglaltságot igényeltek, amely eleve számol a haladás lassúságával. Kialakult
'a munka, a termelés hagyományokon alapuló, a könnyebb, de mégis eredményesebb megoldásokat kereső menete. Versennyel. a termés- vagy termelésszerkezet
konjunkturáhís átalakításával éppen úgy nem keblett törődni, mirrt ahogy nem
okozott gondot a munkaerő-váridorlás sem. Nyitva állt a lehetőség az anyagok
alaposabb megismerésére, a legalkalmasabb eszközök és fogások kikísérletezésére.
s míndennek a hatalmas tapasztalati anyagnak a következő nemzedékkel való
megismertetésére. A műhelvekben dolgozók ráértek barkácsolni, egy-egy ötlettel
eljátszadozní, próbálgatni, tökéletesíteni. Megkeresni azokat a mechanikusan ismétlődő mozdulatokat, kíválogatní azokat a munkatázisokat, amelyekből az emberi közvetlen kézi munkát ki lehet váltani és a víz által meghajtott tengely
forgására bízni.
Az ilyen jellegű íeladatokra legalkalmasabbnak bizonyniltak a Szent Benedek
szabályait követő monasztíkus közösségek, társadalmi és műveltségi szint szempontjából igen változatos képet mutató tagjaikkal. "Az apát - rendelkezik Szerit
Benedek - a szabad szülőktől .származókat ne tegye elébe azoknak. akik ex servitute, szolgasorból lépnek a szerzetbe." Műveltség terén sem állit fel követelményeket. Az alázatosság erényének hamgsúlvozásával kitér arra, hogy senki
se tartsa magát többre azért, mert olvasni tud, de a kézművességben járatosaknál is intézkedik, hogy ha közülük "valakit a munkásságban való ügyessége miatt
elkapna a gőg, az i'lyet tiltsák el rnesterségétől, és ne térhessen vissza ahhoz,
amíg meg nem alázza magát". Mindebből kiviláglik, hogy már az alapító számolt azzal, hogy monostoraín belül egyéniség~k. különleges adottságokkal rendelkező emberek fogják gazdagttant az életet. Es ahogyaszámdok során a források híradásai bővülnek, úgy látjuk elképzelésének valóra válását egyre plasztikusabban. A monostorok vonzották az elitet. viri ce!ebres converterentur, hírneves férfiak ·,térnek a monostorokoa, olvashatjuk Semur-i Hugó clunyi apát
életrajzában (1121).
A' benediktinus monostor képe mint békés. alkotó commonwealth bontakozik ki előttünk a középkor gyötörj villágában, gazdag, színes ,egyéniségek,kel. Közülük főleg az imádság és szellern embereit ismerjük, a gazdasági hátteret mozgató egyéniségek esetében a kutatás a középkor kiváló ismerője, Georges Duby
találó kifejezésevel "dokumentumínséges". Irásos adatok keveset szólnak arról.
hogy a monasztikus gazdaság vezetése milyen Igazgatási ügyességet, mennví
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rátermett embert kavant. Egy-egy kiragadott példa villant fel azért tényeket,
például, hogy ll. Orbán pápa (1088-1099) Cluny apátjától, Szent Hugától kért
egy szerzetest a pápai udvar pénzügyeinek rendbe hozására. Ilyen szakemberek
nélkül nem képzelhető el a híres monostorok felvirágzása. Mert a kezdeti idők
monostoraí - amelyek már szintén irányítói, szervezői ügyességet kívántak a puszta, műveletlen földek meghódítására - csakhamar dinamikus, a környezetet meghatározóan befolyásoló fejlődésnek indultak. Sok esetben a római vagy frank faluból monasztíkus komplex a1akulrt:, s ennek következtében egy-egy nagyobb
monostor nemcsak a vidék kegyhelye, Intellektuális és kulturálís "fővárosa".
hanem ezen túlmenően földművelési és ipari központja is lett. Az ezredforduló
felé közeledve pedig megkezdődött a szarteszőrt monostorok Integrálódása, Az
igy létrejövő osszeláncolódást szépen iHusztrállja a spanyol Santiago de Compostela példája. Szerit Jakab apostol itt levő sírjához néhány évvel Nagy Károly (768-814) h al.ála után akit egy itáliai útja alkalmával annyira megkapott Monte Cassíno szelleme, hogy birodalma minden monostorában előírta a
bencés regula követését egy közösséget szerveztek. Ünnepük, július 25-e bencés kapcsolatok révén - esvre ismertebbé vált, messzí vidékekről árasztották
el a zarándokok "Szent Jakab útját", s ezeket a zarándokokat az út mentén
mindenütt monaszaíkus létesítmények" segítették.
Mindez a gazdasági szervezés magas iskoláját követelte. Amint naivság azt
képzelni, hogy az apátsági épületek; adományozók buzgólkodásából fal'US.i porták
médjára és nem átgondolt tervek alapján bővültek, ugyanúgy a mezőgazdaság
és általában a gazdaság f'elvhrágzását sem képzelhetjük el megfelelő szakemberek nélkül. Egy-egy népes monostor ellátása, hozzászámítva az időnkint megjelenő zarándok-tömegeket "ffiiÍnden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint
gát Krisztust", feja elő Szerit Benedek -, ugyancsak gondos szervezést kívánt
a mezőgazdaság és az ipar terén egyaránt. A Regula száműzi az étkezésből a
húst, és a főzelék mellett központi szerepet juttat a kenyérnek - bár betegek és
vendégek esetében kivételt tesz. "A kenyérből egy jó font panis libra una
propensa, ami nagyjából egyharmad kdlónak felel meg - elég legyen napjában ...
Ha a munka esetleg nehezebb volna, akkor az apát megítélésére van bízva, hogy
ha kívánatos, valamivel többet adjon."
Ez azt j elentí , hogya malom fontos szerepet töltött be a monostorok élelmezésében, a vendégek, zarándokok ellátásában. Bár a Regula hangsúlyozza, hogy
"a testvérek kézi munkáva) foglalkozzanak, . .. mert akkor igazi szerzetesek, ha
saját kezük mun kájából élnek", és Lehetséges, hogy a kezdeti időkben a monachus - akárcsak a római katona - maga őrölte m€g napi Iísztadagját; de érdeklődésük minden bizonnyal hamarosan a numkatelosztás. majd ezt követően
az emberi erő kiváltásának Irányába terelődött. A kézi őrlés jelentős időt vont
E'l az opus Delitől. A célszerűség elve, a laborare et orare egyensúlyának keresése.
a nihil operi Dei praeponatus - az opus Dei nundennél előbbre való
előírá
sának tiszteletben tar-tása hamar a malom felé fordította figyelmüket.

ma-

A legelső monostorí malomról Tours-i Szerit Gergely tudósít az V. század
Eszerint Loches apátság alapításánál Ursus apát elhatározta, hogy a kézzel való őrlés helyett vízimalmot Létesít: "Cölöp(jk€t VeI1t le keresztbe a folyón,'
nagy kövek felihalmoZlásával zsí lipet épített, csatomába terelte a vizet, hogy annak ereje forgassa a szerkezet kerekét nagy gyorsasággal. Hoc ope lab01"em monachorum relevans atque uni fratri delegans, opus necessarium implebatur, e' készséggel a szerzeteseket a munkátólmentesítve. és azt egyetlen testvérre bízva végezték el a szükséges munkát." A híres Sankt Gallen-i "típusterv". ami egy eszmei apátság képét mutatja be, a IX. században készült. Vízi erővel hajtott szerkezetek is áldnak benne, noha a terv magát a működtető vízrendszert nem tünteti fel. A technika..történet mai ál~láspontja s=int azonban ezeknek a gépeknek mozgatásához embert vagy álNati erő elégtelen lett volna. A típusterv 110
szeezetest és kb. másfél száz kíszolgáló szernélvt tételez fel a közösségben - PE'Xsze, tudunk ennél jóval nagyobb, 500-900 személyt felölelő létszámról ís, Egy..két
lóerő teljesítményű vízkerék 40-50 ember rnunkáját tudta elvégezni. él> körülbelül 300 személy kenyérszükségletét ellátni.
"Benedictus montes, Bernardus vaUes amabat" (Benedek a hegyeket, Bemát
a völgyeket kedvelte) mondás sok költői eszmeőuttatásra Hllette már a monasztikus lelkiséget vizsgáló szecz6ket,. de emögött nyálván az a gyakorlati tény

végéről.
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áll, hogy Szerit Bernát f.íai, a císeterciek a XI. században a fejlődés olyan szakaszában jelentek meg, amikor a völgyekben található vizi erő már nélkülözhetetlen szerepet kapott az apátságok nundennapi életében. A Bükk hegység alján,
a Bélkő tövében 1232-ben alapított bélháromkutl ciszterci apátság romjai rnellett
például színte napjainkig működött egy percerrkint 400 liter vízhozamra támaszkodó malom.
Egyoldalú lenne azonban, ha a monostorok gazdasági fejlődésének zálogát
csupán kiváló egyéniségek kezdeményező erejében látnánk. Az apátsáeok fejlő
désében nem elszigetelt előretörések adják a rugót, hanem a közösség szokásszerüségen alapuló munkája, a RelgUil.a szellemében folytatott mindennapi élet.
Ennek pedig jellemző vonása Szerit Benedek elgondolásában a stabilitás. A
stabildtás, az állandóság, megmaradás, álíhatatosság gondolata újra és újra eJő
bukkan a Regulában. Előírja, hogy jelöltnek csak akkor vegyenek fel valakit (si
. promiserit de stabHitate sua perseveremtiam), ha kitartást igér. A közősség tagjává pedig csak akkor válhat, ha "mindnyájuk [elerulétében megígéri állhatatosságát, erkölcseinek megiobbításét és az engedelmességet".
Az állandóság jegyében együtt élő közösség óriási taoasztalatí tartalékkal látta el a monostorokat, ahol keléstől fekvésíg pontosan megszabott rendben folyt
az élet. A napirend az opus Dei kJÖI1é fonódott, amely az egy'>b elfoglaltságokat
újból és újból megszakítva az idő egyharmad részét vette igénybe. A másik
harmad ellett a mindennapí kém munkára, míg a harmadik a szellemi fog)lalatosságokra, épüiletes olvasmányokra és elmélkedésre. Ez utóbbinál különbséget keO.l
tennünk a meditáció, tehát a szorossbb értelemben vett elmélkedés. és a kontempláció között. Ha ez utóbbit megfontolásnak, fontolgatásnak fordítjuk, megjelenhet előttünk az az idősebb monachus, aki már hosszú évek óta dolgozík
például a monostor malmában. s átvéve generácíók tapasztalatát. fiatalokat vezet be a mesterségbe, és a kontempláció alatt nyugodt lelkiismerettel töri a fejét a malom szerkezetén: hogyan és milyen munkafázist lehetne még géppel
kiváltaní. hogy ezáltal a testvéreknek több idő jusson az opus Deire. Vagyis: a
malom kereke ne csak a malomkövet forgassa, hanem a tengelvre i lűesztett
bütykök és hasonló szellemes ötletek révén végezze az őrlés komplex műveletét.
És talán ugyanígy kontempláció közben jöttek rá, hogy a vízkerék for~ás:a nemcsak a gabona őrilésénél hasznosítbeté. A monostor többi műhelveiben, a kováosoknál, posztókészítőkmél, tímárokll1lálJ. stb. is kísérleteztek. hogyan adhatnák át
kalapálo, törő és másféle szeokezeteknek a nehéz munkákat vagy a gépíesen
Ismétlődő rnunkatázisokat, hogy azokat a víz ereje végezze el helyettük. Hogyan
tegyék az anyaget és a természet erőit minél kezélhetőbbé a kézi munka kiváltására. Míközben a kontempláció alatt az introvertált egyémség azt fontolgatta,
míként faragjon magán, hogy egyéniségével harmonikusabban illeszkedjék be a
közösségbe. az extrovertált azort 'gy~ödött, mít fara,gjon. igazítson a fogaskeré-ken, hogy a kézi munka könnyebb legyen a közösségben, vagy tagjait a monoton mozdulatoktól mentesítve felsmbadítsa más feladatok számára. Gondoljunk
csak egy pitianatra megint Szent Bernát testvérére. á gondnok Oellértre. Mílven
nagyra becsülte benne a szem apát éppen ezt az igyekezetet: "Elvesztettem azt,
akinek Isten után köszönhetem, hogy szabadon adhattam át magamat az eszmélődésnek ..."
A technikai fejlődés biztosítéka volt továbbá az a különféle formában megnyilvánuló szervezetí kapocs, ami az egyes monostorokat összefűzte. Ezek álfandó
érintkezésbenáiUtaJk egymással, s ennek során nyilván nemcsak elvi kérdéseket
tísztáztak, és másolandó könyveket cseréltek, hanem lehetőség nyílt arra is. hogy
a technikai know-how vándoroljon egyik apátságból a másikba. A szakmai folyóiratok pezsgő frisseségét jelentették az ilyen kapcsolatok.
fgybontakozik ki előttünk a monostorok technikai fejlődésének képe. MegIelelően nagy a létszám, ami lehetövé teszi a munkamegosztást, Részleteiben gondosan szervezett munka, ami szakszerű ismereteken. hatalmas tapasztaiati anyagon alapszik. Akik a munkát végezték, nem "bejártak" dolgozni, hanem a munkahelyben éltek, ahol az usus, a szokás megtartó és lendítő erőt képviselt. A menostor életmenete tntézményesen chasenájhatóvá tette a tapasztalati eredményeket,
a kézi munkától kezdve az elvont gondolatig. Minden munka, nunden kísérdétezés mélyen beleágyazódott a monostor munkaszervezetébe. A generációk gyakorlatán alapuló biztosság érzése nem elszigetelt előretöréseket produkált. hanem a
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szakszerűség lassú, a szokásokban gyökerező fejlődését mozdította elő. A negyedszázada elhunyt kiváló történész, Hajnal István a középkori technikai módszerek
kialakulásának tanulmányozásánál meggyőzően maitatott rá, hogy a szokásszerű
ség előtérbe nyomulása alaposabb, eredetibb kultúrfeilődéshez vezethet. mínt a
kész lehetőségek gyors, egyszerű, élelmes és okszerű kihasználására törő nyers
racionalizmus. Mégpedig azért, mert arrtit az emberi érintkezés, szerveződés, munka létrehoz, mindazt belső elmélyüléssel, gonddal megóvja, íntézménvessé teszi.
és nem engedi át a píhlanatnyí érdekeik, konjunktúra, politikai és gazdasági erők
játékának. A környező népeknek példálul szolgáló, azokat tanító és irányító bencés monostorok lassú, a szakszerűség és szokásszerűség alapján 'kialakult munkamódszereínek köszönhető, hogya középkorí társadalom megszabadult a munka lélektelenségétől. és lerakódtak az újkori technikai forradalom alapjai.
Nincs helyünk és nem is feladatunk a technikai részletekben elmerülni. KüIönben is a középkorí monostorok technikai berendezéseit ma már neíhéz utolérni. Az a[katrészek alakulását alig követhetjük nyomon. Kézről kézre járt az új,
kézen-közön dobták el a régit. S azJtán míndent megevett az' idő. A főleg fából
elöállított adkatrészeket nem az örökkévalóségnak száriták azok. akik sub specie
aeternitatis, az örökkévalóság fényében dolgoztak velük. Annál. lebHincselőbb az
a bevezetőben már említett Cornpludo-völgyi kovácsműhely, amit még ma is
működésbe lehet hozni. A viz két hegyi patak összeterelés éből zuhan a két és fél
méter átmérőjű vízkerékre. ami egy gesztenyefából készült és az évszázadok
során szinte megkövesedett öt méter hosszú vízszintes tengelyt forgat. Ennek
bütykeí emelgetnek egy robusztus, négy rnéter hosszú pörölynyelet. Az ütések
ritmusa a műhelyből szabályozható aszerínt, hogy több vagy kevesebb vizet engednek a kerékre. A f'émolvasztó kemence hőfoka pedig hídraulikus nyomással·
működtetett fújtató segítségéve! emelhető vagy csökkenthető. A környék az egész
berendezést még a római korból edad romanica - eredezteti. Minden valószínűség szerint azonban Szerit Fructuosus (t665).,· a spanyol monasztícízmus nagy
szervezőjének idejéből származik, aki ezen a helyen alapította az első monostorát Compludo névvel. A lenyűgöző látvány alapján egyes kuiatók azt a feltevést is megkockáztatták, hogy ez a műhely megelőzte a finomabb berendezést
igénylő

őrlőmalmot.

Fogaskerekek, bütykös tengely, szíjáttétel és más közlő elemek a fOl'gó mozgásnak egyesen vonalú vagy alternáló mozgássá való alakítására, a programozás
kezdeti lépései - a nagy ipari forradalom megannyi előzménye a bencés monostorokban vált használható szerkezetté, ánrien" került a környező lakosság kezére.
Lehetséges, hogya vázolt kép elnagyolt és idillikus. Elnagyolt; hiszen majd
egy évezredet ölel át, bennt; a dark aaes, a kezdeti idők hallgató évszázadaíval.
Csak a "fővonulatot" próbáltuk ki tapogatni, s éppen ezért idillikus is: a monasztikus közösségek is emberi intézmények, ennek folytán törékenyek. A monostorok, mint az ernbení szervezés színtereí hol Ielvirágoztak, hol Iehanvatüottak,
a Szerut Benedek által felállított harmónia olykor hajótörést szenvedett a gazdasági prosperitás csábításain. De a másfél ezredes jubileum alkalmából talán
képet adtunk arról, hogy mennyí minden őrzi kultúránkban és civilizációnkban
Szerit Benedek komzakalkotó kezdeményezésének emlékét,
Például a malmok ...

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő
gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék. be, mert ezze) egyrészt
megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségettől. - Kézíratokat és Illusztrácíókat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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-HEGYI BtLA

Távolsági beszélgetések
BÉKÉS GELLÉRT OSB

(Róma)
- A hatvanas évek elején sokunknak
különösen az ífjú nemzedéknek a Bibliával való első naqu találkozást
kínálta a Békés Gellért és Dalos Patrik fordításában, Rómában kíadott Újszövetség, amikor még más. modern
nuelvezetű Szentírás nem állt rendelkezésünkre. Az érdeklődő fiatalok többségének az élményszerű ísmerkedést jelentette hittel, kereszténységgel, a felfedezés örömét Jézus tanításával. Azóta
már, a hetvenes évek elején, itthon is
megjelent a kollektív fordításban' készült
korszerű, új magyar Biblia
a
Szent István Társulatnál. Milyen szándékkal és céllal fogtatok hozzá annak
idején az úttörő vállalkozáshoz?

- Vállalkozásunkhoz ismerni keld annak valódi Indítóokát. Ez igazában
lelkipásztori volt: a
kültöldre szakadt magyarok gondja. A negyvenes
évek végén megíndult a nyugat-európai
táborokban élő háborús rnenekültek kivándorlása a tengerentúlra. köztük a
magvaroké is. Elhagyni Európát nekik
annvit jelentett, hogy másodszor és az akkorrli fölfogás szarint - immár végleg el kell hagyniuk hazájukat. A kivándodó hajók jó része olasz kikötők
ből, Iőleg Genóvából indult Dél-AmerrkáJba vagy Ausztráliába. Egy-egy hajó
indulásakor az olaszországí magyar lelkész, néhány paptársával karöltve, igyekezett lelket önteni a kiv á ndoel ókba.
Bizony. nem volt másunk. mint egy-egy
pápa áldotta szentolvasónk, vaev valamilyen kis ímafüzetünk, amit vigasztalásképpen, emlékül a kezükbe tudtunk
nyoermi. Akkor ha jól emlékszem.
1948 őszéri - támadt az a gondolatunk.
hogy útravalóul olyasmit kellene adnunk
a híveinknek. ami együttesen emlékezteti őket kereszténységükre és magyarsálwkra. Mr más lehetett volna ez, ha
nem a magyar Biblia? De honnan tudnánk beszerezni, még csak az Újszövetségból is, annyi sok ezer példányt, hogy
legalább minden családnak jusson? Es
ha volna is elég a háború előtti kiadásból. a hagyományos szöveg a ma már
nehézkesnek ható stílusával alkalmas-e
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arra, hogy napi olvasmánya legyen a
kivándorló magyarnak - megőrizze őt
kereszténynek és magyarnak?
Akkor érlelődött meg bennünk az elhatározás, hogy újra kiadjuk, ha nem
is az egész Bibllát. legalábbis az Újszövetséaet, Heten vagy nyolcan lehettünk abban a csoportban - köztük a
nem pap Apor Gábor és Hlatkv Endre
is -. akik nekífogtunk a munkának.
Először. csak arra gondoltunk. hogy a
mai magyar nyelv igényeinek rnegfeIelően
átsímítíuk és olvasmányosabbá
tesszük Káldi Györgynek a századok folyamán már ismételtelll át javított szövegét. Am a vita, amit egy-egy új kifejezés vagy fordulat kiváltott, hamarosan
meggyőzött arról, hogya kor, a nyelvi
kifejezésmód és a teológiai műveltség
tekintetében egymástól annyira különböző munkatársak közösen nem képesek
megbiokóznd a feladattal.
Nyilvánvaló
volt. hogy két-három olyan emberre
kell bízni a munk át, akik azt bibliai,
teológiai és Irodalmi szempontból tele'Iősségge!l vállalni tudják. A megbízott
bibliai szakértő Dalos Patrik lett. a
teológus-tró jómagam.
- Nyilván munka közben
merültek
fel az igazi nehézségek, a kit'itelezés elé
gördült mindia újabb
és újabb akaddlu. . .

- Első és döntő jelentőségű elhatározásunk atz volt. hogy szakítunk Káldi
Györgynek a Vnrlgata latin szövegére
alapozott fordításával. A korszerűség követelményének Károli Gáspár hagyományos protestáns fordítása sem felelt meg.
Elhatároztuk,
hogy még ha több
munkát követel is - a görög eredetiből újra lefordítjuk' a szerit szöveget.
Nem volt nehéz már a háború előtt készült francía, német. angol nyelvű rruintákat találnunk. Persze, iskolai és lelkipásztort munkánk mellett az új fordítás
munkája kemény feladatnak bizonyult.
Két éven keresztül szinte minden hétköznaoí délutárit ezzel a munkával töltöttünk, Sőt. hogy minél hamarabb elkészüljünk vele. Iróffy Zsolt bencés
rendtársam segítségét kértük. O vállal-

ta az Apostolok Cselekedeteinek és Szent
Péter két levelének fordítását. 1951 nyarán hetekig ott kellett ülnöm Limburaban a német szedő meltett, hogy a
nyomdai hibák elkerülése végett, azon
melegében eJ[enŐirizzem a javított sorokat. Ami mégis megmaradt, főként az
egy-két értelemzavaró hibát, javarészt
sikerült kijavítanemk az 1955-ben megjelent második kiadásban. A következő
kiadások apróbb javításokkal a
második kiadás alapján készültek fotomechanikai úton. Otthon
immár
nyolcadik kiadásban (1978) - ez a javított szöves; terjedt el.
- HüfJYC n értékeled ma. ezt a fordítást?

- Huszonöt év távlatából és az idő
közben otthon megjelent új katolikus és
protestáns
fordítással
összehasonlítva.
Ú~ vélem, hogy megérett a helyzet torditásunk és kisérő szóvezún« alapos
átdolgozására. Ebben az átdolgozásban
még nagyobb c Jcghűségre. a szent írók
mondan-ra.ójának még pontosabb és
még magyarosabb. de semmiképpen sem
a műfordítás elveivel
elienkező betű
szerrntí hűségre tőrekednénk. Továbbra
is megőriznénk az első három evangélium szinoptikus jelIeget, a görög szövegben azonos va,gy árnyalatnyilag különböző kifejezéseket az eredeti azonosságnak vaav hasonlósáanak megfelelően
fordítanánk. amit az új katolíkus fordításban hiánvolunk. (Az új protestáns
fordítást e tekintetben még nem tudtam
megvf zsgáln í) A tervezett átdolgozásban
nyilvánvalóan tekintettel leszünk az otthon megjelent új
fordításokra, mint
aiL,gy azok is, főként a katolikus, tekinte.tel voltak a míenkre,
!

- Hitelesséa tekintetében melyikük
liia jobban az összehasonlítást?

- Az eszményi megoldás ezen a téren nyilván az volna. ha az otthon és a
kültöldön élő magyar bibliakutatók és
teológusok tapasztalataik alapján közös
munkával Látnának neki egy új fordítás
előkészítésének. A
kereszténv egység
szempontjából döntő Iontesságú lépés
volna. ha katolikus és protestáns szakemberekből álló vegyes bizottság vállalná ezt a munkát. Egy ilyen ökumenikus együttműködésböl nvelvrleg még
igényesebb, bibliai alapon pedig még
hűségesebb fordítás származhatnék. Arról nem is szólva, hogy egy ilyen fordítás jelentős hatással volna a korszerű és legalábbis fogalmi körében ezvséges teolóeiaí nyelv kialakulására, aminek fölmérhetetlen hatása volna a magyar keresztények nagyobb egységének

létrejöttére. S ennek éppen most volna
itt az ideje, amikor születőben van a
magyar nyelv ű római katolikus liturgia
és a többi egyház is készül megújítand
liturgikus nyelvét. Nyugati nyelveken,
sőt missziós területeken is. az ilyen ..Okumenikus" Bibl'ia ma már nem újság.
A BENCÉS. SZELLEMISÉG
-

A

Benedek-rend egyike azoknak a
ameluik itthon is
szabadon. tevékenyen működik. Te 1946
óta a római Szent Anzelm bencés főis
kolán tanítasz. Vajon mit jelent Itálíában. és mit Magyarországon Benedek-redinek lenni? Van-e minőségí különbség a rendtafJságban a vílág különböző
tá.jain?
Helyi. sajátos eltérésekről beszélhetünk-e?

szerzetesretuieknek,

- Budapesten bencés tanárok neveltek. Pannonhalmán léptem a Benedek-rendbe. Természetes, hogy amí vagyok,
magver bencés, annak is érzem magamat. De alighogy elvégeztem a noviclátust. a harmincas évek elején. máris
Rómába kerültern. a Benedek-rend központi teológiai Iőiskoláiára. Ha a nyári
hónapokat otthon tölthettem és eleven
kapcsolatban maradhattam is pannonhalmi rendtársaírnmal, állandó [efleggel
csak 1940 nyarán, teológiai tanulmányaim befejezése után jutottam haza. Alighogy befeieződött a. háború, - most már
teológiai tanárként - hamarosan visszaküldtek Rómába. A következő években
nemcsak a római központhan. hanem
nvárí utazásaimon is alkalmam volt
megismerni a Benedek-rend európai és
ameriklad kolostorait. Ezek a Szerit Benedek ősí Regulaja szerí nt élő szerzetesi közössézek valójában nem is alkotnak szerzetesrendet. A Benedek-rend
- általában nyelvi alapon - kolostorok
társulásai. szarzetesi kongregációk,
s
a kongregációk kenfederációnak nevezett szövetséae. A bencés konfederáclónak nincs általános főnöke, J'(enerálisa.
Az apátok kongresszusa időről időre
apát prímást választ': az ő feladata. hogy
a Szeritszéknél képviselje a bencés konfederációt és római központtal összekötő kapcsa legyen a kongregációk
pl uralisztikus egységének.
A rendnek ezt a laza jogi szarvezetét
csak ú~y lehet megérteni, ha meglgondoljuk, hogy az ordo monasticus eredetileg
nem jogi értelernban vett szerzetesrendet. hanem sajátos keresztény életformát jelentett. A Szent Benedek ReguIáiát valló szerzetesí közösséa eredetileg nem akart mást. mint hogy kövesse
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azt az ÓISIkeresztény életformát, arniről
egyház kánonjogi
szarvezetér jelenti,
az Apostolok Cselekedeteiben olvasunk:
hanem az una saitcta catholica apostoli"Allhatatosan kitartottak 117 apostolok
ca ecclesia konkrét megjelenését a helyi
tanításában és közösségében, a kenyéreucharisztikus közösségben. Nyilvánvaló,
törésben és az imádságban... rníndnváhogy ez a helyí közösséa, éppen katoltkus és apostoll jeHeg€ míatt, kánonjogi
jan összetartottak és rníndenük közös
volt" (2,42-44). Ez az életforma az isés nem csak lelki kapcsolatban
kehl
hoav álljon a többi közosségekkcj, tehát
tentiszteletben és munkában folytatott
plébáníaí, egyházmegyei. sőt egvcteme-:
testvéri életközösséget jelenti, amit az
evangéliumi tanácsok követésében
él
egyhá7li keretben kelJ hogy éli en. De ez
mea az aJIIDa hivatott keresztény ember. . mit sem változtat azon a tényen. hogy
Az ifjús~ tanításának és nevelésének,
az egyház a maga lényegében. mint
mint sajátos feladatnak, nyilvánvalóan
Kr isztus teste. ott válik valóra. ahol a
hívek közössége Krtsztus euchartsztíkns
helye lehet és- helye is van ebben az
életformáiban, hiszen az ernberí tehetáldozatában, K rísztu s Lelkével eltelve.
ség kdrnűvelése van olyan jelentős telegyesül Istenével és testvéri egységben
él, A bencés közösséa nem akar más
adat. mint rnondjuk a földművelés vagy
lenni. mínt ennek a helyi közösséanak.
az ipari termelés. Kolostoraink java részének, akárcsak Pannonhalrnának, van
az ecdesiolanak megvalósulása. mintáia
és közvetítöíe a mai egyház életében.
is tskoláia. De tévedés volna azt hínnünk, míntha ez volna az egyetlen feladata a szerzetesi közösséanek. Az ordo
monasticus nem határoz meg sajátságos
KÖLTO. TEOLOGm;, LAPSZERKESZTO
munkakört. Sem a tudományos kartatás,
sem a lelkipásztori munka nem nevez- A külföldön megjelenő magyar nuelhető annak. Amit a Regula megszab, az
vű lavak régebben verseidet is közöla míndennaoí -rnunka kötelessége és az
ték. Mit jelent számodra a tanitás, a
az alapvető életelv, hogy a szerzetesí köpapi szolgálattevés feladata, és mit a
zösség tagjainak
egyéni vagy közös
költészeté?
munkájával tartsa fenn önmagát, bármi
legyen is ez a kuJturáJ<is és társadalmi
- HáJlátS v8'IZ.Yok az Úristennek. hogv
körűlmények által megszabott munka,
amit mínt, szerzetes és teológus lélekben megélhettem, azt éppen az élmény
Mégis azt kell mondanom, hogy az
ereiének hatására, verses formáhan is
a közösségí életforma, arnit ma az egykifejezhettem. Személyesebben át tudházon belül Va.R:Y kívül számtalan iÍftam élní Isten keresését. és végül is
júsá.g,i csoport keres, legtisztább formá- József AJttila mély értelmű szavaival
jábam az ordo monasticus hagyományai- .,tetten értem az én szivernben". Vában található meg. A nyugati kolostologatott verseim néhány évvel ezelőtt
rok közüí ma nem ejtv ezeknek a csoportoknak míntakéoévé és iskolájává
Sorsom az lsten címmel jelentek meg
vált. Elmélvedő Iíturgíkais imádságban
Rómában.
De
őszintén megmondom.
hogy inkább teológusnak érzem magaés az ember javát szolgáló munkában,
testvéri közösséeben megélni Isten és mat, mínt költőnek. Ugyanakkor azonron Úgy gondolom -- s ebben az egyember szeretetét ez voltaképpen a
keresztény egyház] közösség élete. Ilyen
házi hagyomány is megerősít -. hos,v
közösségben teljes értékű emberré és
az igazt teológusból nem hránvozhat
sem a művészi. isteni vonatkozásban
kereszténnyé alakulni és alakítani. mísztíkus intuíció és érzékenység, sem
ez a hagvománvo«, de ma különösan
pedig _. még ha elvontabb formában
is időszerű eszménye a benedeki szelis .- a költő kifejező ereje, A teológialemnek.
ban azonban nem maga a tanítás az,
- Mil1len változást idé.zett elő a benamí elsősorban érdekel, hanem az íntelcés rend szellemében és gl/akorlatában
lectus fidei, a hit elmélkedő, szellemi
a 11. vatikáni zsinat?
megértése, Főleg az, il meaértés. amit
- Pontosan az írnént említett kökorunk embere keres: az értelmes hit,
zösségí életforma spirituális értéke és
amely napjaink kulturálís és társadalmi körülménve; közt úgy jelenik meg a
nevelő ereje az. amit a Zsinat méa robban tudatosított a bencések körében. A
gondolkodó ember elott. rnimt az egyéni
zsínat, tanítás központjában kétsésrteleés társadalrrn lét végső értelménok megnID az egyház mmt. egyetemes és helyi
látása és az emberhez méltó élet erkölkÖ7;össég ál1(};lit. De az Egyetemes egyházJ.
csi erőforrása. Olyasmi, mint arnire II.
köZlÖS* az apos:tDH hagyomány és a
János Pál náoa első, ftedemptor homiZsinat szellemében elsősorban nem az
nis kezdetű eneíklikájában bukkan az

608

ember. Am a szenttamási eszmény ma
érvénvesebb. milnt valaha: contemplata
tradere - arnít kutatva és szemlélődve
megért az ember. azt tovább kell adnia.
hiszen azért kapta a megértés kegyeimét, A testvéri szolzálat, a teológusé is,
ma elsőrendű feladat az egyház és a
társadalom életében.
-

A Rómában negyedévenként megKatolikus Szemle főszerkesztője
is vagy. Mit képvisel a 14p odakint, és
mit mondhat nekünk, itthon,iaknak?
jelenő

A Katolikus Szemle írnmár 33. évfolyamába lép. Annak idején, a Rákosi-éra és a Mindszentv-par feszült ideológiai és politikai légkörében született.
amíkor Kelet és NYl\.lgat víszorwát az ún.
..hidegháború" á'l~apota határozta meg.
Amikor a lap Iennállása után néhány
évvel rám bízták szerkesztését, úgy éreztem, hogy feladatomat
egyetemesebb
szempontoknak keH vezetniük. Babits
..katolikus" hitvallása élt bennem: ő
katolikusnak vallotta magát, eísősorban
nem a konkrét egyházhoz tartozás értelmében, hanem azért, mert hitt az
i ~ egyetemes érvényességében. Meg
voLt győződve az emberi lét szellemí,
végső soron isteni értelméről és az emberi személy
erkölcs;
felelősségéről.
Tudta, hogy az ideológiák zűrzavarában
ez a meggyőződés nyitja az ember szeméi az Igazságra és teszi erkölcsi felelősséget érző, szabad emberi személlyé.
Erre a humánus és keresztény megjj:(yő
ződésre k űlőnősképpen szüksége volt és
szüksége van a killfőldre szakadt, szekularizált világban élő magyarságnak ma
is. A lap az életnek ezt az egyetemesen
humánus és keresztény igazságát akarta
és akarja srolgá~ni, - főként ebben az
értelemben kaJtoHkas.
De maavar nyelven irt lapról lévén
szó, a keresztény humánumnak ezeket
az értékeit magyaru; kell szolgálnía:
nemcsak magvar nyelven, hanem népünkhöz való hűséges szerétetben. élő
kapcsolatban a magvar történeti tudattal és népünk kmlturáüs értékeível. Ami
összeköt az otthoni magvarsággal. az az
IJJyés Gyula sugallta "szellemi ham"
eszméje. Ezért a hazai, sőt CI kisebbségi
sorsban élő magvarsáa kulturálás és
társadalmi életével is foglalLkozik a lap.
Ismertetjük íróink és művészeínk alkotásait, főként ha valódi humánum, népünk szeretete és keresztény életszemlélet jellemzi. őket. Sőt. a[kalmaSlÍnt írásaikat is közÖl1tük s a jövőben is szándékozunk közölni.

Ez az ~IŐ és építő kapcsolatra íránvulö törekvés nyilván nem zárja ki.
azt a krrtíkaí hangot, amely' á művelő
déstörténeti fejlődés eredményeként a
mai ember szellemi. megnYilválllul'ás'lllnak egyik sajátossága. Akár egyházá,
alGír ideológiai, vagy bánni más k,UJl,tunídis és társadalmí kérdésről legyen is
szó, pluralisztikus világunkban a megfontolt kritika és az ennek nyomán kíalakuló, igazságot kereső dialógus nélküIözhetetlen. A Katolikus Szemle anélkül, hogy hivatalosan jOgot formálhatna
bármiféle közvetítésre, az igazság katoIícítása nevében törekszik erre a díalögusra, S ha ez Ji dialógus, amint tennészetébőlkövetikezi.k., közvetítesre is képes, jó szándékú ember mi jobbat kívánhama. mintih~y ezt 'a feladatát be
is töltse.
- A Szolgálat 39. számábcm
(1978
Kisboldogasszony) megjelent, "Krisztusi
program: az ember szolgálata" cimű tanulmányodban többek közt igy írsz: "A
jézusi szolgálat, ha helyesen értelmezzük. nemcsak az ÖTök üdvösségre, hanem
a jelen társadalmi életre is vonatkozik.
A szociális mozgalmaknak és az emberhez méltóbb társadalmi rend keresésének mai viláaában súlyos mu/4sztás volna erről megfeledkeznünk. Keresztény
ember .nem elégedhet meg a termelő és
fogyasztó jóléti társadalom célkitűzésé
vel: a folyamatos gazdagodás, a növekvő
jólét és az egyre gondtalanabb élet eszményével. Az ilyen társadcilombcn egyedül az anyagi érdekek és a hatalmi
eszközök kötik egymáshoz az embereket, és fokozatosan veszendőbe mennek
azok a szellemi és. erkölcsi javak, amik
baráti és lelki közösséget tudnának teremteni az emberek között. Az anyagi
érdekek és a 'POLitikai hatalom hamarosan szembeállít egymással szegénJ/t é!
aazdaaot, egyént és !cözQsséget, fejlett és
fejlődésben l'evö népeket. Föltartóztathatatlanul előtÖT a hatalmi téttékenuséa, a
fösvénység, az irigység és a gyűlölködés,
ami erőszakoskodásra, bel..~ö viszMura és
nyílt háboTÚskodásra vezet." A probléma megoldása szerinted hivatkozva
VI. Pál Populorum progressio nevezetű
enciklikájára
az új humanizmus.
Hogyan lehet ezt társadalmi méretekben
érvényrp. juttatni? Vajon nem csak egy
szodalista gondolat képes-e arTa, hogy
a hitbeli és felekezeti különbséaekből adódó
ellentéteket
félretéve
olyan testvériséget építsen ki a világban, amelynek etikai értéke és erkölcsi
PDsztulátuma a kereszténység moráli!
tanítása?
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-:- Az a keresZJtén y szellemű új hurnanízmus, amil'Ól az említett cikkben szó
esik. nvllvánvalöan szociálís jel'1e.gű. A
múktban is nehéz vollt. de ma ~en.e
sen elképzelhetetlen, hogy krisztusi szellemben emberibb életformáról beszéljünJk merőben egyéni életsíkon. II. János Pál pápa első enciklikája. valamint
a Mexikóban, Lengyelországban és az
Egyesült Nemzetek közgyűlésén elmondott beszédei is erről tanúskodnak. Felebarátunk ma nemcsak a másik ember,
hanem maga az emberiség. Nos, helyesen szeretnIi az embert annyit jelent.
ho&v nemcsak anyagi jólétét, hanem erkölcsí és szellemi haladását is szolgáljuk. A kettő valójában belsőleg öszszefügg, mert ha az anyagi jólét reális
alapja is' az erkölcsínek. a merőben
anyagias l1.OIldolkQdás önzésétől és hatalmaskodásí vámól csakis a tízparancsban gyökerező erkölcs
képes
megóvni. A pusztán technikai és gazdasági jellegű Mladás - az encikJllika
szerínt is - azzal a veszéllyel fenyeget.
hogy azt az emberibb világot, amit építeni akarunk. embertelenné teszi.
Az etikai elvek tiszteletben tartása
azonban önmagában még nem elég.
Kérdés, hogy hiszünk-e kötelező erejük
abszolút voltában? Különben önkényesen élhetnénk velük: De hogyan hihetnénk abszolút értékükben, ha nem hiszünk aJZ aIJS7-Qlút Törvényhozóban, akinek végső felelősséggel tartozik az ember. Sőt, rnínden erkölcsi törvérwen túl.
nem híszünk a két főparancsnak. Isten
és ember szerétetének abszolút érvényességében. Enélkül minden törvény' csak
külső kényszer, írott malaszt marad. Az
ember. nevéhez méltőan, önkéÍlt és szabadon osak akkor teljesHli a törvényt,
ha testvérének tekinti a másik embert.
sőt~t az emberi társadalmat,
II
hivő ezt "pedig
csak akkor teszi, ha
Atyjának tekímtt az Istent.
- Cikkedet a következőképpen folytatod: ..AZ emberhez méltó az. hogy kiemelkedjék a nyomorból és rendelkezzék mindazzal, ami a tisztes élethez
szükséges, elsajátítsa az emberi kultúra értékeit, megtanuljon pazarlás nélkűl. ioénytelenül élni. tiszteletben tart,sa embertársait és eg1/űtt munkálkodjék
veUlk a közösség javán és a társadalmi
és nemzetközi béke megteremtésén. De
ami teljessé teszi az embert és belső
•er6tlld az e1]Jberhez méltó életre. az
Krisztus hite és szeretete, aki mindnyájunkat arra hív. hogy a mennyei Atya
fiGiként és egymás te'8tvéreiként részt
veg'UŰnk az isteni élet közösséoében."
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Milyen társadalmi erő képes mindennek
a feltételeit megteremteni? Vajon nem
jelentheti ez ,némel'yeknek azt. hogy a
nem keresztényeket vagy a nem hivőket
kizárjuk ebből a közösségből? Végrehajtható-e egyáltalán ez a küldetés, ez
a megújhodás akár országos, akár nemzetközi téren. ha nem próbálunk szót
érteni mindazokkal, akik világnézeti
ellenfeleink? Még akkor is, ha ez hoszszadalmas és türelmet igénylő történelmi feladatunk Isten előtt?

- A II. vatíkáru zsinat óta aligha kell
bizonyítani. hogy az új keresztény humanizmus programja a maga részéről
egyáltaíán nem zárja ki a nem keresztényeket. sőt a keresztény viJá~é7Jet
ellenfeleit sem a nemzeti vagy a nemzetközi társadalom erkölcsi megújításának feladatából. Korunkban, [órésza éppen a keresztény erkölcsi elvek hatására.~ nemzetközi fórumok világosan megí"ogalmazták az alapvető és álltalános
emberi jogokat és az azoknak megfelelő
kötelességeket, Az emberiség felelős
Szellemi és politíkai vezetői, attól függetlenül, hogy hivők vaav nem, rájöttek
arra, hog"v ernberhez méltó nemzeti vagy
nemzetközi rend nem létezhet anélkül,
hogy ezeket tiszteletben tartanák. Nos.
ezen a közös emberi alapon hivők és
nem hivők valóban szót érthetnek egymássai. ha tiszta szándékkal törekszenek a társadalom szelgálatára. Meggyőződésem, hogy az ilyen tiszta szándékú nem hivő emberre akarva-akaratlan is áU a krtsztus! szó: ..Nem vagy
messze Isten országától" (Mk 12.34).

I81'ENKERESl:S, EMBERKERESl:S
- Mint mondod. az ember jézusi szolgálata a mai társadalomban ..haladás
a kevésbé emberi életfeltételekből az
emberibbek felé, de olyan haladás.
amelu az anyagi., erkölcsi
és szellemi
fejlődés együttes eredménye. A keresztény hitből és a szeretet parancsá ból
természetszerűen következik. noau Jézus
követője kötelességének érzi e n n e k az
emberibb életformának megva.lósítását,
és felelőssége tudatában részt is vesz
benne." Milyen történelmi perspektiva
ösztönzi leginkább ezt a haladást? Mi
szavatolja. hogy amiben részt veszünk,
legjobb belátásunk és lelkiismeretünk

szerint. valóban azokhoz a célokhoz vezet el. amiket mi--ereaetüea is szolgálni
akartunk? Melyik társadalom tudja vagy
fogja tud1'4i biztositani ..ennek az embl!ribb é~etformának megvalósítását"?

- Remélern. nem prófétai jövőbe látást vársz tőlern. Am éppen a már említett pápai megnyilatkozások tanúskodnak arról, hogy az egyháznak van prófétai üzenete a jövő társadalmát építő
emberhez. Ez az üzenet világosan hirdeti. hogy csak az a társadalmi elmélet tud emberibb életformát teremteni,
amely képes biztosítani az ember jogait
és hathatósan támogatni is tudja az embert kötelességeinek teljesítésében. A
személví szabadsághoz. munkához, családelapításhoz, tisztességes megélhetéshez és művelődéshez való joga mellett,
joga az embernek az is. hogy véleményét akadálytalanul nvííváníthassa és
vallását szabadon gvakorelhassa...
- Hosszabban időztem irásodnál, mert
itthon nagy figyelmet keltett, és komoly
visszhanaja támadt olvasóink körében.
Úgy éreztük. bizonyos fokia azt a felelősséateljes munkát is biztatod. amit mi
eddi"a is véaeztünk ebben a hazában. $ a
továbbiakban méa jobban. keresztényhez méltóbban szeretnénk végezni. Jól
értettűr-e soraidnak idevágó passzusát?

-Nem kételkedem afelől, hogY1Ól
értettétek írásomat. De kérdés, hOln'
meaértettétek-e annak egész jelentését.
S még inkább: ha megértettétek, mít
tudtok tenni annak megvalósításáért. Az
emben jogok tiszteletben tartása ugyan. is bizonyos ideológiai pl uratízmcs elismerését jelenti. az ideológiai píuralízmus pedig a kritika szabadságát, s következéskénpen az őszinte dialógus kialakulását. amelyben egyenlő joggal és
felelősséggel vesz részt mindegvlk társalkodó féL Ha vaiamí, ez míndenkénpen keresztényi feladat a mai vílágban.
- Nem tirok.
milyen
nehézségeket
okoz időnként az egymással ellentétes
világnézetek együttélése. az egymástól
különböző hitek türelmes elviselése. kiilönösen akkor. ha még nincs elég tapasztalatunk az elözékenységben, nincs
elég rutinunk a tolerancia művészeté
nek kölcsönös ayakorlásában. Ha egyfajta vulgáris, dogmatikus szemlélet 011/-

kor-olykor méa felbukkan, a keresztényséaben elsősorban nem partnert lát. hanem ideológiai ellenfelet, melyet ma meg
kell győzni, hogy holnc~ esetleg legyőzhessük.

- A nevére médrtó diaíógus, arnelv
mínden pluraüsta társadalom elemi' létfunkcíója, éppen arra törekszik hogy a
beszélő társra ne valamely ideolóaiából
eredő erkölcsi vagy fizikai nyomással,
hanem magának az igazságnak sajátos
meggyőző ereiével hasson. A valódi dialógus célja nem a másik fél legyőzése.
hanem az olyan őszinte és nyílt párbeszéd. amely a társadalom közös javának érdekében elfogultság nélkül keresi azokat az elveket, médokat és gyakonlatí Iehetőségeket, amelyek az emberibb életfonna kialakítását elősegítik.
- Az ..Istenkeresés" című könyvedben
(Róma, 1978) olvastam a következő felszólítást: ..Szüntelenül javítanunk kell
istenképünkön, ki kell egészitenünk és
meg kell újítanunk magunkban" elmélkedéseink. imáink és lelki életünk mű
velése által. Mitől s mennyiben változik
ez az istenkép amaounk szellemi tükrében.: korszerű hittanitás. megúju!t egyház vagy a kereszténység reneszánsza
útján? Es külső erők is hozzájárulhatnak ehhez: a társadalomban való integráció, a pluralizmus munkálása. netán
a hithirdetés új kommunikativ formái?

- Maga az Isten az oka annak, hogy
istenképünkön szüntelenül javítanunk
kell. Isten. mínt személyes abszolütum,
létének minden Iétezőt felillmúló, transzcendens mísztéríumával s ugyanakkor
míndent átható
jelenlétével
teljesen
meghaladja emberi foga:lmainkat. Gon-dolataínk Istenröl sz.ü~éPpen emberszabás-úak. Istenképünket kűlső és belső
erők egymással
kölcsönhatásben egyamnt szellemibbé alakfthatják. A szekularizmus valláskrttíkáiának kihívására és a nyílt szellemű válasz keresésére
ma éppen úgy szükséa van, mínt a korszeru teológiai ismeretek elmélkedi) elsaiátítésára, a bibliaOIlvasó imádságos
lelki életre és a szerétet hétköznapi
nagylelkűségére. isten
mísztéríumának
gyökere végül is az, hogy ő magja a
Szeretet. Istenképünk akkor lesz tisztább és szelíermbb.iha szerétetben élünk,
mert aikkor Istenben éIlünk és ő miben-
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nünk (vö. 1 Jn 4,16). Ami azt jelenti.
hogv végső soron tulajdon képét is ő
aíakítía bennünk.
- Miben látod az ateizmus mai okait?
S vajon miért tart az emberiség jó része még mindig az istenkeresésnél?
Vagy ez lenne a törvényszeru: az· emberiség egész léte folyamán keresi, hogy
majdan az Ómega-pontban, fejlődésének
egy szupernat1!rális fokán megtalálja és
eg1Jesüljőn vele?

- Több mai teológus véleményét osztom, almkor korunk ateizmusában pozitív erők működtéslét is észreveszem. A
krítíéoaí ~ofiddlkodás kialakulása az új
korban kételkedővé, sőt gyanakvóvá tette az embert a vallás
hagyományos
igazságai és gyakorlata>i iránt. A "felvilágosult" ember úgy érezte. hÜ\lO' a v,aJ}lJáB akadályozza emberi képességeinek
szabad kibontakmását. Ezért a középkor ún. "vaHási heteeonómíáiával" szemben a maga "autonómiáját" hirdette.
Korunk Istenkeresése
azonban éppen
ar:ra .irányUJ1. h02Y rátaláljunk a kettő
közt kJiJalakult dliaieMikus feszültség magasabb rendű egységére: arra a ..theonorníára". amely az új keresztény humanizmus eszményeként a divinum és
a humanum lsten és ember jogait tlszteletben tartÓ szantézise. l'/Ie~ryőződé
sem, hogy ha ez a szírrtézís csak az
örökk!évaJósáJgban válik is valóra
bár.T ézus személyében már elővételez
tetett -, ol:t-an eszményt ál:iít elénk,
ameív már ..menet közben" képes átalaikiítani embert és társadalrnat.
ROMAI ANZIKSZ
- Mtl'llen egyházképet őrzöl magadban'!
Van-e IHmod il jÖt") eatlházáról? Mehrik eavházat szereted jobban: a létezőt~e, vagy eglJ elképzelt tökéletes 1nOdelU? A val6,aaos egyházat, vaOll cgy
1,áavott utóptát?

-

Azt

<l;...gyházJat szeretem, amely a
létezik.
Rómában
vagy
Nagy,becskerelren,
Chícagöoan
vagy
ak.ár egy vietnami vagy nigéi'iai faluban. A ZsiIr.:aJt óta főle~ egY'háztannal
foglalk.ozom. Pál apostoltól megtanultam.
hogy se:mmi.féle egyház-utópiára ndncs
:szükségünk.. Az egyház az apostol nyelf!.Z

val~bRn

vén
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egyszerűen

..Krísztus teste". Ma-

gasztosabbai aligha lehetne mondani
róla. Nem valamí láthatatlan. titokzatos valósáe - az apostol nem ..titokzatos" testről beszél -, hanem a főnek.
az isteni transzcendencíában élő Krisztusnak Iátható meanvilvánulása a világban. Embert szervezet, még ha apostoli is, amit Krisztus Lelke éltet: lsten
és ember életközössége a Lélekben
Krísztussal. és Krísztusban az Atyával.
Ebből az ístenközösségböí
korántsem
következik. míntha az egyház szervezetében és tagjaiban tökéletes volna. A
Zsinat szavaival. lsten zarándoknépe ez,
amely a történelem útvesztőiben, emberi -víszontaaságok közt vándorol az
örök haza felé.
Bűnösök, bocsánatot
nvert bűnösök népe ez, amelyben eszmény és valóság, életszentség és képmutatás, önző törekvés és szeretet keverednek egymással, sokszor megbotránköztam kétértelműségben. De az Istent keresők népe is ez, amelyet a reménység
Istene éltet. mert hiszi, hogy a Lélekben immár szabad útja van Kriszrus8611 az Atyához.
Mindez nyilván az egyházi szervezet
intézményes formájában lesz társadalmi
valósázaá. De oz az intézményes forma,
a hierarchikus szarvezet
ismét a
Zsinat tanítása sZe'l"int- csak eszköze,
emberiileg szólva, hal hatékony. hol kevésbé hatékony eszköze >Jf.,éJeknek és
a Lé1ekben il transzcendens IstenközössfÓXinek: az una sancta catholica apostolica helyi eucharisztikus
közösségben
megvalósuló egyetemességének, amelyet
nemcsak aoostolí hite,
hanem éppen
apostoli szervezets- {!Ital tesz a Lélek
eggyé, szentté és egyetemessé ebben a
vHágban.

Mindebből, azt hiszern. viJál'.os, hog}'
egyházképem Iénvégében dinurmi!kus: az
e~y'házbennem s a Zsinat után még
kiben nem? '-- L.<:.y él, rmnt az Istennel
való ka:pa;ol'lJtál:;an!~s emberi ezveternességében állandöan novekvc jrözösséa.
amel:mék az a hivatása, hogy nemcsak
a kdres;lOOnyeket. hanem minden tudatos vagv ösztönös istenkeresőt, az egész
istenker<!ISŐ emberiséget a lét transzcendens fü11rásához és végső betelíesüléséhez vezesse.

Az ausz,friai Flt.~chl am Seeben.
1976 áprilisában 'lOendczett második m4-

auo« ökumenikus/alálkozón tartott elő
ter. az orvos. hanem így neveznék: Oradásodban már tudományos körültekinvos Péter. Amikor azonban isteni kükietéséről van' szó, s olyasvalaki azonosui
téssel vallottál Jézusról. "Önmagának
megértését voltaképpen a többi emberhtánvtalanul ezzel a küldetéssel, rnint
J ézus, az nem lehet -más. mínt a szó
hez. a világhoz és az istenhez va,ló t'iszonyában keresi az em.ber hanosúsajátos értelmében az Isten Fia. Eboen
az összefüggésben a hit Krísztusa sem
luoztad többek közt -. de így keresi
azt is. boqu mik azok az eszmények.
más nekem. mint a teljesen megértett
ama; a teljesebb emberi lét és jövő
történeti Jéros. (E. Fuchs),
reményét
keltik
benne.
Kétséotelen.
Am ez a történeti J ézus. éppen rninoav az ember önmegértésre, valamint vel a hit Krísztusa, aki húsvéti misztéa viláohoz és Istenhez való viszonyáríumáoan megdicsőülve Isten transzcennak megértésére irányuló törekvése mel- . dencíáiában él. nemcsak vaüást és erlett kulturális szempontból ennek az ösz-:
kölcsi eszménykép. mint Isten bármelv
tö;nszeTŰ eszménykeres.ésnek volt a leamás szentje vagy prófétája. Ú valóerősebb hatása az ősi krisztolóOíák kijában a lelkí életem forrása. lelkern legalakulására. Akkor is igaz volt. rna is
lelke. akit Isten egész teljessége betölt:
az. hogy aki hisz Jézusban, az az ő belőle ered üdvösségem, személví kapalakjában látja meg azt az eszménykécsolatom a Lélekben Istennel. Űt szepet. ami egyéni "törekvéseinek, emberretmí annyi. mírit betelni Isten egész teltársaihoz és az Istenhez való helyes vijességével (Ef 3,19). Aki megértette őt.
szonyának leatisztább kifejezője." De
az igy szeréti. Magam is így szerétném
mit jelent neked, személy szerint, a hit
szeretni,
Krisztusa és a történeti Jézus egysége.
- Mondd. hát meddig terjedhet a szea valóságos személu és az üdvösség-horetet, hol a határa? Mit tegyünk, hogy
zó?
valamiképp el ne veszítsük a legdrágdb_. Az egyháztan mellett a hozzá szobat. keresztényséaünk hitelesített mérterosan kapcsolódó ökumenizmussal. a kekét?

resztény egység alaptalt kutató teolóaíaí
szaktudománnyal is foglaJlkozom. A TeoIóaiat Kiskönyvtár sorozatban Ökume'll1.zmus címmel összefoglaltam
(Róma.
1976) az erre vonatkozó korszeru alapismereteket. A svájci Sionban megtartott első magyar ökumenikus találkozó
anytagának gyűjteményes kötete .... .notn,
mindnyájan egyek legyenek" (197l). a
másodiké Miért éppen Jézus? (1976) címmel Jelent meg Rómában.
J éZi'JS történeti személy.
..Krisztus"
eredetiileg nem neve, hanem feladata:
Jézus messiási küldetését jelenti. Az Ő
Istentói rábízott feladata az, hogv az
üdvösség ószövetséeí történetében megigért Messiás legyen, akiben Isten valóra válltja az ember üdvözítésére vo-

natkozó

í~éreteit.

A

legősibb

kereszténv

hítvallás pontosan így hangzik: Jézus a
Messíás, ő a Krísztus (vö. AJJCsel 2.36!.
De Jézus olyan méctékben azonosult küldetésével, hogy benne a két szemelv és
hivatás eggYé vált. s ezzel pedi.!!; a küldetését kifejező szó a nevévé Jé'.lUS
Krísztus. Olyan ez. míntha egy orvos
olyan fokban azonosulna hivatásával.
hogy többé nem azt mondanák róla: Pé-

-

Szent _ Tamásnak a hagyományban
hogy minden más
a szerétetnek nincs
mértéke és határa. Méchetetlen és határtalan. rnint az Isten. Hiszen Isten
maga a szerétet. S ezért bennünk is ő
a szerétet forrása, Szeretetünknek, mint
Istenének. nunden teremtményre ki keH
terjedrrie. Szent János szava világos:
"Akii azt állítja: "szeretem az Istent. de
felebarátját gyűlöli. az hazug.
Aki
ugyanis nem szeretí testvérét. akit lát.
Istent. akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezért ezt a parancsot kaptuk tóle:
aki szeréti Istent. szeresse testvérét is"
(l Jn 4.20-21),
gvökerező tanítása,
erénytől el térően,

-

Kedves

Geilért.

e

táv beszélgetés
olvasóinak'!
katolikusoknak?

véuén, mit üzensz laJ)Unk
Mit
-

II

magyar

Én üzenjek nektek? Semmiféle jo-

gom sincs rá. De testvéri szavam
az
van. Szent Benedek Regufájának befejező buzdítása jól kifejezi: Krísztus sreretetének soha semmit elébe ne tegyetek! Ez tesz minket kereszténnyé és ha valamivel - ezzel tehetjük .kereszténnvé a társadalmat.
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BÉKÉS GELLÉRT VERSEI
SorsolD az Isten
1.

2.

Sorsom ba lattál:
vállam aörnyedt a súly alatt.
agyamban árván
aubbaszt egy néma gondolat.

O. testuér-kimnuek!

Szárnyam a porban.
az élet láza elhagyott:
miért is voLtam
élő. ha most halott vagyok.

Mondd. ki ne járna
útján végül is equmaqa?
Lásd. mindhiába.
nincs ember. ki megváltana.

Rázom igámat:
reszketnek belé csontjaim.
szivem kiszáradt
magányom szikkadt partjain.

S ha mégis volna
utunk léZektől lélekia,
csak tiszta szóra
s embernyi jóságra telik.

Meaérintettél:
kezed 'PUha. anyás. szelíd.
Aldott légy. testvér:
Sorsomra hulltak könnyeid.

Tudod jól. nincsen
s nem lesz a földön otthonom:
sorsom az Isten.
de lelkem lelkeddel rokon.

sorsommal sorsod bsszeiotut, ketten tán könnyebb,
mint eddia egynek terhe volt?

1954.

Kék sUKárzás

CsiUqhullás

sugárzás kozmikus sugárzás
hullámverés
sugárzásod hatalmával
hasztalan a feleselés

Csillaghullás, nyárvégi éjszaka.
szemembe villan szemed csiüaaa.

feleselő

Fény száguld át a néma téreken.
ttín engem is elnyel a végtelen?

de izgatott szél.fut a vízen
és hajszol szétioszi ó habot
csapkod az ősi nyugtalansáa
felesel'ek: ember vagyok

A szédült űrben csillagtúz kerina.
ki adja nékem békédet megint?
Hová hull izzó csillagod vel'em?
Nem több-e csönded. mint e szüntelen
kábult kerenqés, tündöklő futam?
Hát nincs menekvés. nincs többé utam

hullámhegy omlik hullámvölgyre
szétfröccsen a merész taraj
a szikla áll a tenger zajlik
és nincsen más csak vizrobaj

hozzád, te csillaggyújtó szeretem,
kiben föllánaol minden s elpihen.

feleselő

Erőd

és kék suaárzá« - kék sugárzás
vizek felett
mi átjár láthatatlanul
lázonaó tengert és sziuet

egyre titkosabb mélybe von:
véaső nyugalom.

bel:éd hullok. te

1968.
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a kékség kozmikus ölében
vergődnek a foszló habok
hasztalan a feleselés
átsugárzol: tiéd vagyok

BÁLINT SÁNDOR

Istenítéletek Váradon
A váradi, László kir-álynak szemtelt székesegyház a szent sirjával középkorí mű
vészetünknek egyik legnagyobb ékessége és a magyar istenességnek messze világító tűzhelye volt.
Köztudott a középkorí egyház ereklye-kudtusza, Nemcsak könyörögtek a szentekhez, hanem képeiknek, földi maradványaiknak (esontjuknak, használati tárgyaiknak is) szirrte szentelményí erőt tulajdonítottak. E hit szerínt skár égyéni, akár
közösségí bírtololásuk, éríntésük e~í;, boldogulást, szerencsér hoz mindazokra, akik SU~TZó erejében Isten után bízakodnak. A tisztele, szerétett lények személyében való osztozkodásának. igénye egyébként korunk elfáSi'.lU tár.sada.lmáiban,
a vallás világán kívül is. él, és így nyilvánvalóan az emberi lélek ki,téphétetlen
nosztalgiáí közé tartozik.
I
Mint Karácsonyi János, a v~adti egyházmegye fia és papja írja, régi magyar
szokás szerrint Szent Lás7Jló földi' maradványaival együtt temették el azt az ereklyetartó aranyláncot, amelyet életében a király gonoszűző. illetőleg oltaimazé cél-'
zartal a nyakában hordott, továbbá zafírrnlékesített aranygyűrűjét, Koporsóján
kívül, de a sir rnellett, nyrJván a sekrestyében őrizték nagy, kétélű csatabárdját,
továbbá ezüstkürtjét, amellyel vitézeit harcra szólűtotta. Az efféle tárgyak a lovagi epika motívurnkimcsét Európa-szerte álliandoon ihlették.
Az ereklyéknek egyes daraJbjatitt is megbecsülték és testrész aíakú díszes taet6ba helyezték. Igy osztotték meg László kJll'Iály erekJlyéit is. Mellszobrot készíttettek a fej csontok, kar-alakú tartókat pedig a kéz csontjai számára. Ezeket
űnnepí körmenetben körülhordozták Várad vérosában. egyébként köztisztelet végett oltáron tartották.
Az eskü, vagyis azihletetrt. szórnégta, istentigézés ünnepélyességet cSilllk fokozta,
ha az emberek kezüket a feszületre, ereklyére tették. Az volt a hiedelem, hogy
a hamisan esküvőt az ég haragja, a tanúságul idézett szent bosszúja nyomban
halálra sújtja, mert az Úr, a Szűzanya és a szeneek nevét hiába, méltatlanul
vette ajkára,
Hazánkban szinte csak Várad megszantelt levegőjében, László királynak mintegy jelenlétében bontakoztak ki a kora középkor igazságszolgáltatására annvtra
jellemző isteníreletek (ordalia), főJeg tüzesvas-próbákvamelyeket a vizsgélatok jegyzőkönyve, a hkes Váradi Regestrum őrmtt meg az 1205-1235 közöttiidősZlakJbóil
az utókor számára. Művelödéstörténetli értékét már Fráter György, Várad bíboros
püspöke is fölismerte, amikor Kolozsvárott Heltai Gáspárral kinyomatta (1550).
Magát az eljárást Karácsonyi János nyomán mutatíuk be.
Ha a bíró a pörög felek között nem. tudta az igazságot eldönteni, akkor leginkább a vádlottat. de olykor a vádlót is poI"OSlZ1ó (pristaldus) néven emlegetett
hivatalos emberével Váradra küldötte.
A tüzesvas-próbára ítéLt személynek először is - bekötöztélc és lepecsételték a
kezét, Am hitték ugyanis, ha valaill:i bizonyos füvekkel a keZlét bekeni, nem égen:
meg a vas. A füveket lepecsételt kezével nem hasenáltratta.
E7JUtán a személy, akár férfi, almr asszony három napig kenyéren és vizen
böjtölt. Ezalatt meg is gyónt, bár a gyónásból szerzett tudomást a papság nem
használlhatta föl.
A próbára ki tűzött napon a templom előtt tüzet raktek. A szartartás ae.zal
kezdődött, hogya pap mínd a próba helyét, mirid pedig a tűzet megáldotta.
Eznrtán bement a templomba és misét mondott, amelynek könyörgéseiben Istent
A

szerző

eJlylk utolsó, nekünk szánt írása.
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kerte, hogy az igazságot a hazugságtól megkülönböztetni segítsen. Amikor a próba alá vetett Személyt megáldoztatta, e szavakkal nyújtotta neki a Szeatséget :
a rní Urunknak, Jézus Krrsztusnsk teste igaz ítéletet tegyen ma neked.
Majd körmenetben, elől a keresettel, kezében szenteltvízzel ment a pap a
néppel együtt a próba színhelyére, MOJ eJrimádkoZlták a hét bűnbánatí zsoltárt
és litániát mondtak: hogy az igazságosságon ne uralkodjék a gonoszság, hanem
mindig alávettessék a hazugság a Te ígazságodnak, kérünk Téged, haílgass meg
mínket l A litánia végeztével három imádságot végzett a pap a vas fölött, majd
meghíntette szenteltvízzel. Ezután betették a vasat a tűzbe, amikor a pap ismét
imádkozott.
Most utoljárn figyelmeztette a pap a próbára vetett személyt, ha bűnös a pörös dologban, ne merjen a templomba lépni, hanem most, még a próba előtt
vallja be vétkét. Ha továbbra is ártatlanságát hangoztatta, akkor megfogta a
vasat és a pár lépésre eső templomba vitte. Ezután nyomban bekötötték a kezét
és a káptalar, pecsétjével újra lepecsételték. Három nap múlva fölbontották.
Ha a tenyér ép volt, ártatlannak rnondották. Ha kisebesedett, a poroszló a bíróhoz kísérte, hogy most már itélkezzék fölötte.
A vizsgálat ünnepélyes vontatottsága, lélektani ráhatások alkalmazása nyilván lehetövé tette, hogy akár- a vádiló, aká'r a vádlott, megvallja az igazat, mielőtt a végső próbára sor kerülhetett volna.
Az istenítéletek fölött mínd EUil'ópábarn, mind pedig hazánkbannemrokára
eljárt az idő.

VAJTAIISTfÁN

A sokarcú Móra Ferenc
Móra Ferenc írói mé1tatásakor - születésének századtk évfordulója afkalrnával sok szó esett olyan érdemeiről is, melyek ugyan kapcsolatban álltak írói rnunkásságával, de sűrű emlegetésük nuntha mégis azt jelezte volna, hogy Mórát, az írót,
meg kell támogatni azzal, hogy rnúzeumígazgató is volt, régész. a Sornogví könyvtár polihisztort tudással rendelkező gondozója, mindenről tudó, míndenhez hozzászóló "nagyokos", az akkori magyar társadalom bajairól. szellemi, művészí és
erkölcsi kérdéseiről félreismerhetetlenül egyéni hanaon író tolilforJ:(a,tó.
Ez a látszólagos sokarcúság azonban le§feIjebb tematikai változatosságot jelent. Lényegében kétarcuságról van S2lÓ. arról, hQgy a társadalomoolítíkeílag
valóban míndvégig radikális Móra hogvan hozható kapcsolatba a "véreiról, parasztjaíról" - a szíve szeríntí társadalmi osztályról - írt "maradi, provinciális,
idillikus-érzelmes" írásaíva; (ma is legoivasottabb műveível), Akik csak publicis-ztikai munkásságát méltányolják, elfeledkeznek arról. hogy egy írot csak rnunkásságának egésze alapján lehet megítélni. A publicisztika-centrikus szemlelet
nyilvánvalóan csak a társadalompohtákaí elleneétekről beszélő Mórát veszi alaovetően figyelembe, pedig ezek mögött az ellentétek möaött mélv emberi próbatétel
feszült, az a nyilvánvaló nehézség. hogy a haladáspol,l1Jári értelmezése nem fért
bele a paraszti, szegényemberi életbe. Móra II maga haladni akarásával - ifjúkori
verseinek bizonysága szerint is - már korán megéreere a radikalizmus sarkalló.
ösztönző erejét, a céhbeliek hanalmaskodása. vazv egyszerűbben: helyzeti előnye
miatti kesergéseiben írt verseiben (szerelmí verseiben is). De az otthoni tisztes
szegénység napról napra megújUll,ó terbelt háborgás és átkozódás nélkül vállaló
és elviselő szeretetvílágából - életre szólóan - azt a tanulságot vonhatta le,
hogy ez a vállalás és elfogadás több, mínt az úri kényszer előtti megalázkodás,
sokkal inkább az erőlesi értékesség mérlegre tevése.
Végső fokon itt rejlik annak a titka, hogy az öszírőesás forradalmat. sót a proletárdiktatúrát is készséggel váa~aló Móra, lelke méívén, életvitelében. erkölcsíségében vagyis világnézetí elköteleeettségében megmaradt .,parasztllliak". Ha
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vállalta. is a polgárt radikalizmus társadalompolítíkeí céljait. nem vállalta
hivőri és elvikövetkez,etességgel a polgárság világnézeti törekvéseit. Politikai
háborgása az úri vagy. az urakat majmoló ..iparos keblű" réteget mínden adódó
alkalommal pőrére vetkőztette szellemi szegénysége vagy törleszkedő. csak ..felfelé" pislantó sznobízmusa míatt ; de ez voltaképp szabadságharc volt a "homokországí elem" érdekében. társadalmi harc - . a pol~ri, városi erkölcsök vadhajtásainak Ieleplezésével megtoldva, Ügy is lehetne mondaní, hogy nemcsak a
szociálpoli tikus szemével nézte az akkorí társadalmat, hanem erkölcsi méríegeléssel is. Noha - mint az ellenzéki Szegedi Napló munkatársa - vállalta a hal'adást.
nem vétette szem elől. ho~y ennek a haladásnak erkölcsi velejárói nem egyoldalúan pozitív értékűek.
A Sorriogyí könyvtár kiadásában a centenériumra me~jelent hasonmás kiadás
még 1902-ben írt két hosszabb lélegzetű versét tartalmazza, Az aranyszőrű bárányt-t
es a Betlehemi csillag-ot. (Ez utóbbi későbbi verseskötetében, a Könnyes könyvben nem jelerit meg.)
A két vers szinte sarkítottan mutatja meg a Mórában mélyen megbúvó életértelmező ellentéteket. Az aranyszőrű bárány hőse mesehős,
afféle János vitéz,
akiből ugyan nem lesz tündérkmály, de feleségül kapja a Burkus király lányát,
igaz. az aranyszőrű bárány megölése árán. "Tündéri" realizmusről vanitt szó,
a mese hősének emberi derekasságáról. becsületes bűnbevaűlásáról, a nvelv utánozhatatlan varázsával előadva. De mí,g paraszti sarjhoz kötött emberi derekasságról beszél, mért beszél akkor - Adám nevében. de általános emberi vonatkoztatással és már az ístenkárornlás határát súroló keserűségjgel a paradicsomi
bűnt soha meg nem bocsátó. csak haragvó. könyörületet nem ismerő Istenről> az
időtlen emberi nyomorúságról? Éva, aki látomásszerűen ott van Jézus születésénél, a betlehemi csillag biztató fényében ragyogva, azt bízonvgatía Atiárimak.,
hogy ..a káohozatnak vége, vége...". és Adám, meghatódottságában ismétll[ ugyan
Éva bizakodó mondatát, de kérdőjellel a végén.
Ez a kérdőjel ott rejtőzködik Móra egész életfelfogásában, de sohasem nyilvánul meg elvi. dogmatikus határozottsággal. AJnnyi azonban bizonyos, hogy míg
"véreiről. parasztjairól' ír. az igaz emberség képviselőeként ír róluk, ha sokSIZOl'
anekdotikus .Jcomázással'' is. de a polgáei haladás erkölcsi megítélésében: erős
tenntartásaa vannak.
Ez újságíróí - tágabban Í.l'ói - rmmkásságának első tíz évében szinte látványosan megmutatkozik. Politikai vonatkozásban annyiban, hogy végleg kimondja
az ..úri" 48..- askodás fölött a haláüos ítéletet. azt tehát, hogS míg osztályok, rétegek képviselői függetlenségről. nemzeti önállóságról szavaltak. valójában azt a
bűnt követték el. amely ellen küzdsní akarlak: a birodalomban való gondolkodás
bűnét. Szenj, István "birodalmát" akarta megalapítani a Habsburgok monarchiáia
ellen. de ennek a Monarchíának a hatalmi helyzetébe kapaszkodva.
Politikai kiábrándulásával együtt járt a köZ'éle'bi erkölcsökből való k:iábrándulása is. Ha nem vesszük tűhegyre erkölcsi ítélkezéseit. 'nem tudjuk megérteni,
hogy a publicisztikájában "fenegyerekeskedó" Móra hogyan írhatta meg éppen
1910-ben - a 48-as koalíció> bukása évében "ködmönös regényét", a Kincskereső kis ködmön-t, melyet egy egész vi'l,ág választott el erkölcsi értelemben míndattól, amit ítélkező és utálkozó - hevületében tűhegyre vett cikkeiben
a városi - főleg fővárosi - erkölcsökről.
A ködmönös regény nem született meg csak Pósa Lajos kedvéért és biztató
sürgetése nyomán. Előzményei, S'UlgaJiló. ihlető erői már ott éltek az író lelkében.
ahogy ezt néhány látványosan háborgó cíkkéből, karcolatából ténvszerűen [S dokumentální lehet.
Jézus király című cikkében Savonarola alakját ídézí elénk. a Me licíek Firenzéjének lángoló szavú erkölcsbíráját. aki a vüágí fejedelmek helyett Jézus
királyságát akarta megalapítani egy lelke mélyéíg romlott városban: "Fi:enze. Firenze. hallod az Isten szavát? Életed henveségben, pletykaság, gaztettek. tivornyák, kicsapongások közt telik el! Költészeted érzéki H:hiegés, müvészeted hamis
jelszavakba takaródzó szernérmetlenség, bölcsészeted a bűnök seregét szabad szárnyra eresztő zagyvalék. Farkasok vagytok és nem testvérek. s ha megundorodtok az
élet gyönyörűségeítől, számotokra kietlenebb a föld, mínt az erdők oktalan lakóinak."
Megdöbbentő szavak, de a firenzeiek megdöbbenése csak rövid idei'g, tartott,
Kriszbus királysága csak rövid életű volt. és a komor aszketizmus megszállottja
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máglya tüzében koronáztatott meg "k.imlynaik". Szeretet nélkiil az igazság büntetés,
és Firenze 1aIkói nem váHalták az igazságért harcolö barát kárhoztató. ítélkező
szavait.
Ha akarjuk, úgy is értelmezhetjük ezt az írást, hogy Móra nem híve a világ
örömeit míndenestül megvető aszketizmusnak. de a Savonarola szájába adott
szavak. hófoka mégis azt az érzést kelti bennünk, hogy Savonarola csak álcázott
mása a jelen felett ítélkező MóráJnak.
Félreérthetejlenül kitűnik ez a Gonosztevők iskolája című írásából, melyben
egy ellenzéki lap Savonarolájaként, nemcsak az úrí-polgárí társadalom szociálís
bűnei fölött ítélke:1'Jik, hanem azok, fölött az íl"óik fölött is, akik gonosz dolgokra
kapatják könnyen befolyásolható. olvasóikat. Noha Maupassant szerínt - mímt Móra
mondja - . nem az irodalom beéolyásolda az erkölcsöket, hanem fordí Wa álű a
dolog: az. élet realitásai tükröwdnek a ",gono:szte"ók" írásaiban, - mégis keményen
háborog bizonyos tróí gonosztevők elíen. Zolát félreértheteüenül pellengérre állítja,
mert a valóság ábrázolójaiként napfényre hozta a míndnvájunkban lappangó vadállatot, és ebben méltó társa vok George Sand, akinek eg,yik regényhősnője bű
nös szerelemből született gyermeke megölésével akarta bűnét is megölni. De a
nagy Balzac és a kevésbé nagy Bourget is sok asszonnyal kívántatta meg a házasságtörés búnét.
Kár lenne utólag perbe száI1lni vele Zola, de még inkább Balzac ..gonosztevői" ranigját, batását Illetően mert más a szándék és más a száridék meavalósí~t szolgáló eszközök míkéntje. Walt Whitman hónalja című cikkében azért
beszél e11kölcsi felháborodással a hmájálban is érthetetlennek tartott amerikai
költóről, mert az én~hangnaJk kihívó meréseségével új időknek új dalaival a testiség autonóm voltának meghírdetőjét ítéli el benne, nyilván Adv-eélenes
szálndékkal.
Rövídíátó, vaskalapos erkölcscsősz lett volna tehát a publici sztíká] ában, társadalompolitikai radii<kaJizmusál;>!llnsziITtekihívóarfl merész Ml'Im.?Erre a kérdésre
akkor kaphatunk: érdemleges feleletet, ha :kissé mélyebbre nézünk Tolsztoj halálakor írt nekJrológj,ába. Látszatra csak arról van S~Ó. hogy Tolsztoj a nvugatí írók
anarchikus individualizmusának elítélőjeként az írók szociális Ielelősségét hangsúlyozza, és ismételten is kinyilvánítja, hogy az orosz paraszt. a muzsik erkölcsi
ereje az ígazí alapja mínden társadalomnak.
Lényegében ez volt Móra meggyőződése Is, és ezért taláJjaértelmetHmnek.
hogy új.ságjatink Tolsztoj tragíkumáról írnak - nyídván azért, mert egy vasútállomáson érte utol a halál, grófi ctthonáből való megszökése után. Móra "boldog"
embemek rnondja, mert megtaládta - ha utolsó napjaában is - jobbik önmagát.
És most felvetődik a nagy kérdés, melyík hát a jobbik önmagunk. Goethe azt
rnondja egyik versében (Das GöUliche), hogy az ember szabadsága az, hogy váIaszthet a jó és rossz között. Sőt egy lépéssel még tovább is megy, míkor nyilván Rousseau optimizmusával - kimondja, hogy a jó ember. ha homályos
sejtésset is, de tudatában van a helyes útnak. Talán ezért fogalmazta meg a
fausti varázsígét: ember küzd] - nmgáért akÜ7Jdclemért (Wer immer kamptt.
den können wir erlöseni.
Tolsztoj nem hítt az önmagáért való küzdelem jóságában. sőt ebben látta a
nyugati, a magát haladónak tartó polgár.ság tragrloumát, az önzésnek azt a jeges
közönyét, amelyet nagy írötársa, Dos2'Jtojevs7Jkij, a Karamazov testvérek egyikének,
Ivánnak alakjában ábrázolt. hasonlíthatatlan írói erővel.
A lelke mélyén Móra is a tolszto]! tételt valíotta: az erkölcsi elkötelezettség
tudata, fenJntartó, vállaló és megőrzö ereje a parasz.tti életforma igazi alapja. Ha
ezt szem előtt tarejuk, nem fogjUik ködmönös regényét csak afféle ..tanulságos"
mesének tartani, hanem a szegényemberi sarjnak, Mórálnak legszemélyesebb pensze leglil'lllJibb - vallomását a legnagyobbak - Goethe. Dosztojevszki], 'Tolsztoj
- emlegette jóról.
Mórát ilyen vonatkozásban a~ár ·magyar Tolsztojnak is mondhatjuk, legalábbis olyan mértékJben, amennyire egy gyermekeknek írt regényt össze lehet hasonlítani egy hasonló életértelmeresen aJa!puJó nagy regénnyel. Mert erről van szó,
a közös életértelmezésről. A foltozó szűcs a kincskereső kísködmönt varrja Gergönek, foltozó-varrogató életének utolsó remekeként. Az igazmondás kötelességét
kell majd a ködmön viselőjének ~ erkölesí teherként - hordania. és ez már-már
eposzi arányú hősiességet jelentene egy paraszt,gyerek számára. De hát ez a szegények kiincsének titka: rongyosan és megvíselten is ők Ieleatek a megtartó ala-
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pot a többiek számára, a más kincsek után loholók számára ís, mert a ködmönös
vídág lényegileg az elkötelezettség világát, a kollektív vállalás és elfogadás "aszkézisét" jelenti. Ez hallható ki Mártan mester szavadból is, míkor már utolsó
öltéseivel a sárga peremvírággaj díszíti a ködrnön alját, és így fogadmazza meg
a szegényemberi életbölcsesség summáját: "Látod, fiam, ez a szegényember virága.
Igazi tűröm-virág. Egyformán eltűr esőt, napot, hideget-rneleget, míndig mosolyog,
soha nem kényeskedík."
Könnyen lehet, hogy itt - paraszti szájból - a Tiborcnak szóló un -parancsot halljuk: "Tűrj békességgel". Mível azonban már tudjuk, hogy Móra éles
tollal harcra késztető igazságokat olvasott az illi magyarság fejére, elhíhetjük.
hogy nem akart csitító tan mesét ínú korának Tiborcai számára. Voltaképp társadalomfí Iozófiájáról kel'! beszélnünk. A szegényemberi életben a jobbágyság, a filléres napszámból élő zsellér, loubíkoíó paraszt életében a míndent elviselés. az
egymásért való helytállás erkölcsi normaja egybeesett az "önmegvalósítás," normájaval. A parasztságnak - az etnikailag is feltehetően színmagyar rétegnek vál ialrua és elviselnae kellett, amit kdrályaí, vezérei, míndenkorí urai műveltek,
a tatár, török és német hordák embertelen pusztításaaról nem is beszélve.
Erről a történelemcsináló erőről inkább himnuszt kellene írní. mínt tanmesét,
és ez a himnusz meg is születík a Geotgikon megírásávet, de addig még történt
egy és más, ami próbára tette Móra "ködmönös" életfilozófiáját.

*

A 48-as koa,1'.ió bukása után uralomra került "liberális" Tisza-kormány, a haltalmi po.i tikai előtérbe nyomulását jelentette, amire főleg a parlamenbben zajló
haderőfejlesztési vi ták figyelmeztettek. Készülőben volt az első vdlágháború, és
il háborús szelek már Európa-szerte fújdogálni.
kezdtek. (A Monarchía korábbi
boszniai annexiója, az 1912 évi balkáni háború vésztjósló jeleknek bízonvultak.)
'I'ermészetesnek kell ta~áJnunk, hogy Móra publicisetíkájét a háborús balsejtelem befolyásolta legjobban. Hangja támadóbb és élesebb lett, főleg vezér...Coikikeiben, de a "hailadás" irányában is egyértelműbbé VIált az állásfoglalása. A hit
dolgában is kétségkívül tagadöbb álláspontra helyezikedett. Nyilvánvalóan a hatalmat birtokloó és támogató egyház elleni radikalizmusa is szerepet játszott élesebbé vált állásrcglaiásában, de nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy egy
ellenzéki lap munkatársaként kezdettől fogva kívülállóként ítélkezett a hit, vallás
és egyház dolgában, természettudományos műveltségének, intellektuális fetkészültségének hajtóerőitől támogatva.
.
Szakítása a hittel persze nem végleges, és ezt éppen olyan cllekéből oWasIllatjuk ki, mely a hitnek szinte végleges félreállítását jelzi (Máriácska asakalóban).
A Szűzanya szobra már 'csak tárgy; kídobni azért nem szabad, ha. idejét múlt
portéka is, de kegyeletből - meg a gyerekre való tekintettel - sarokba ikel~ állítaní.
Éppen a hit megfogyatkozásával kapcsolatban kell szembenéznünk a polgári
haladás nyilvánvaló ellentmondásatval. Erkölcsi autonómiát hirdet, bÍZVa az értelmes ember helyes dönteni tudásában,de ez a feltételezett erkölcsi autonómia
- ahogy Móra jó néhány cikke mutatja, kétes értékű gyümölcsöket termett,
főleg a szexuálís "önrendelkezés" területén.
Elképzelhetetlen a világ megváltoztatása előzetes értelmezés nélkül, hacsak
nincs ösztőn-cselekvésekről, vagy valamilyen szükségáltapotrö] szó. A hit nvítván
végső életéntelmezés. Nem lehet forradalmasítani : vagy elvetem, vagy más eligazító
irányt keresek. A polgári radíkalizmus szooíológíaí életértelmezései ezeket a másféle, könnyebben járható utakat keresték, de Móra, ha nem is zárkózott el a
szocíológíat spekulációk elől, paraszti gyanakvással mérlegelta őket. Csak .egyben
volt biztos a Lársudalompoli tikaí itélete: a világháború történelmi ítélkezés lesz
él "rendi" Magyarország felett. Ezért volt "forradaImá'r", minden elvi. doktrinér
okoskodás nélkül. (A szociáldernokraták ellen többször is élesen cíkkezett.) A
háború elvesztésével szükségáűlapotba kerültünk, vagyis az utólagos értelmezés
állapotába, az azonnali cselekvés, - a forradalma társadalom - változtatás "kényszerhelyzetébe".
A történelem ítéletét vál lat ta tehát Móra, nem az előzetes ér-telmezések
szülte forradalmat. Azt tehát, ami igazságot szoígáltatott a "nemzetfenntartó elemnek", akáe ipari munkásokra, akár parasztokra vonatkozott. Az adott helyzetben
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ezt pontosan meghatározta következő szavaival: "Mért beszélsz fogcsikorgatva a
munkásról, aki rnost miníszter leet, és törvényt hoz számodra, nem rosszabbat és
nem olyan ElI'".Lrrtelent, amüvent te hoztál az ő számára". Érthető beszéd volt, a
forradalom igazolása, de nem a végső győzelem meghirdetése. mert ..nem elég
csak az intézményeket megváltoztatni, ha nem tudjuk megváltoztatní az embert is".
Az ember megváltoztatásának nehézségei éppen a politikai forradalom szülte eufóriának, a győzelem mámorának eloszlása után tűnnek ki. Mórából nem a gvő
zelem mámora beszélt, hanem az ember jóságába vetett hite. Ezért menekült
sok személyes megpróbáltatás, rágalmazás és üldöeöttség után olyan világba,
amelyben - hite ezerint - nincs mit rváltoztatní az embereken, a ;,homokországi
._ elernen",
19y született meg a Georgikon, a magyar költői próza múlhatatlan szépségű
remeke: "Homokorszá,gban" nem kel1,ett korrígálnt a "ködmönös" regény igazságán, sőt hímníkus hangon írhatott a paraszti élet - a szegényemberi élet természetes kötöttségéről. A föld az· egyetlen úr, meíy előtt meg kell ugyan hajolni
- görnyední ásóval, kapával, jmszával -, de nem kel! megalázkodni. Vagy ha
igen, megvannak ennek a "megalázkodásinak" a szakrális formál, évszázados hagyományai. Móra eposzt arányokat sejt e mögött az élet mögött - a füle még
paraszti hallással reagál a végtelen homoktenger zizegésére. és a természet ősi
üzenetet érti ki belőle,. azt, hogy "ember küzdj és bízva bízzál", Nem öncélú
küzdelemről van sZJÓ, mint a pol,gá'ri küzdeni akarásban. hanem hitvalló küzdelemről, ellért tud az "együgyű szabadgondolkoző" (mármint Móra), az éppen nem
saabadgondolkozö együgyű' paraszt természetes meghódodasával így imádkoztatni:
,,Mi az örökkévaló törvényekkel, míket a Te ujjad írt a szívünkbe, szembe nem
szállunk. Nevedet hiába nem vesszük,' parancsaidat se sárral, se vérrel be nem
undokítjuk, - fűben, fában, csíllagok seíkrázásában. szelek zúgásában Téged keresünk. Embertársainkat mí nem bántjuk, senki életére mi nem leselkedünk. 1'0botunkat. ahová áüftettak, békességgel v~zzük, s nem kérünk mást, csak a
mindenrnapi kenyeret."
"HOIIndIrország" népe érzi, hogy Isten törvényei alatt áll. és szemében a
magvetés a le!1lŐ6ibb, legrnitikusabb cselekvés: a teremtés. az élet ehndításának
izgalma. A magvetés a legősibb emberi mozdulat: felidézi sorsunk meghatározottságát - ezért tudnak Imádkozni. még a ki vénült betyár is, al. ördögűző, kincskereső Habi is" Promélás király legnaivabb hívője.
Nem véletlen, hogy itt, Homokországban vinág:rJik ki a költő legmélyebb emlékeiből a béke és a szerétet legendája. Anyjáról szól ez a legenda. akí az ő
földi otthcaukban is a lelket je~entette. A szegény, robotoló asszony nagv rang. ban van mér: a jó Isten kenyérsütögetőie. A paraszti elképzelés szermtí mennvorszégban él, és most a lelkeket élteti Isten cipóíval.
A legenda igazsága abban rejlik, hogy a szeretet másik ősi mozdulata: kenyeret ad, még a mennyországban is. Mást - jobbat - mit is adhatna? Valójában csak a búza "istenáldott", az örökkévalóságnak nemcsak égi, hanem földi
foglalata is. Csak ott nő nagyra, ahol békesség él az ernberek szívében. tgy tudja
ezt Móra a szegény, töpörödött Mani nénitől. akinek segitett a "felejtött" kalás2lOlkJból áIl16 terhét hazavinni a IlTvezőról. Tőle hallja, hogy az Uristen elfelejtett
búzát teremtem; kiadta hát hamarosan a parancsot angyalainak. hogy rázzák le
abroszáról a lrenyérmorzsá.kat a földre, majd búza lesz belőlük. De csak akkor
lett dús kalászű, istenáldott növény az égi morzsákból, mikor két testvér :.- az
első magvetők egyike, a gyerektelen önként' megosztotta termését a nagyosadádú
másikkal.
Ime, így szálb'mk a fák. búzát termő földek, vadvirágos retek "dómjfiból"
himnusZokaz óg felé, és teremnek legendák az emberek szívéoen. Mondhatjuk
persze, hogyaGeorgion lírai napló, önmaga vigasztalására, de mégiscsak megsejthetünk valamit ebből a naplöból, a paraszti élet reális jelenségeinek "mögöttes"
ti,tJkair61, "memfi7ikájáról". erkölcsi meghatároeottságáról, mely ugyan különleges változata az egyetemes emberi meghatározottságnak, de így felel meg az akkori
Magya:rország társadalompolítíkaí képének, Zárt villrág volt, de talán éppen zártságávaJ őrizte még - nolens, volens - nemzetfenntartó erejét.
Az Enek a búzamezőkről című regényében Móra kilépett ebből a legendás,
hl:lTlIniikus világból, látszólag annyira, hogy regényében már-már szemben álló
nemzedékek - öregek és fiatalok - harcát olvashatjuk ki korszerűsítő ísveketettel. A valóság azonban az, hogy erről a nemzedékr harcról csak Ioszlánvok
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kerülnek szemünk elé. Nagyobb dologrój van szó: Móra - regényének problematikusabb részében '- lemond anekdotikus ábrázolásmódjáról és Ferenc-EteI esetében felveti a személyes bűnösség, illetve a mínden lelkierőt felemésztő csalódottság motívurnát. Ez ] tt a probléma, nem a nemzedékr ellentét. Persze, az öreg
Mátyásnak szemet szúr.:10gy Ferenc "tükörből fésülkQdJk" (tehát. urizál) és
szüle szeme is tennakad azon - nem éppen akaratlan kíváncsískodásból -, hogy
a fiatalok (Ferenc, I~teU folyton "nyalják-falják" e g y m á s t . .
Az üre" Mátyás amoralitása" kollektív társadalmi védekezés a kevés föld
megtartása "és lehetséges növelése végett. Egy gazdaságalag kíméletlen világban
csavaros ravaszkodással védi a meglévőt, és töri a fejét az esetleg megszerezhetön.
Az öreg Habí mása -. változott körűlmények között, H8Cbi ördögöt űzne kincsszerzés celjából. Mátyás a szerzés és megtartás "parancsának" engedelmeskedik.,
hogy rerüts "IkIÍncse" lehessen egy kincsek után loholó világban.
Jórészt az ő mesterkedése irévén kerül össze Etel és Ferenc. EteI azért mehet
férjhez. mert "özvegye" Mátyás fiának, Rókusnak, aki odaveszett az -orosz hadirogságban (Ferenc híradása szerint), és Ferenc azért veheti el Etelt, mert feleségét. a Pirost, a kenő asszony az evilági "utolsó kenettel" átsegítette a
másvilágra és H1:Y Ferenc özvegyen maradt, Földje is volt, szemrevaló ember is,
mért ne lehetne férjnek fo.gnJ Etel számára?
•
A holtomiglan-holtodiglan boldogsága azonban nem tartott sokáig: j~lentke
zett Rókus, bár egyelőre csak levélben, s ezzel betört a bűntudat az ifjú pár életébe. Ferenc valóban sorsára hagyta Rókust, de már félhalott, mentheteUennek
tűnő állapotban, az utolsó darab kenyerükkel tovább rnenve. Gyilkosnak érzi magát,
lesoványodik, színében is megváltoznk, kedvetlen és szőtalan lesz. EteI, aki Ferencben a jó és igaz emberhez ragaszkodik asszonyi életében is társsá nőve orvoshoz víszí, de már előre kijelent~, hogy ha Ferencnek meg kell halnia, abban
a pillanatban ő is végez magával.
Tragtkurna az, ,hogy nem a beteg, hanem a bűnös Ferenc miatt kell meghalnia.
Valahogy kezébe jut Rókus egy levele, és rnost feltordul vele a világ, Ferenc az imádott, az igaz és jó.."ágos Ferenc - hazudott. Ete1t bálványimádóvá tette a
szeirelem és most, hogy ebben a hailálooalIl. nagy érzésében lelkileg összetört, eszét
veszített szorongatottságában vízbeöI.i magát. De hadélért halál! Ferenc halott
feleségébe - a halott Etelbe szerétett bele igazán. Tébolyító, bűntudatos szerelern
volt, bele kellett halnia. Kötélen végezte, mint valami rablógyilkos.
íme, a bűn igazi értelme: személyes viszonyulás - negatív módon - a jóhoz. az abszolút .Ióhoz. Ha Ferenc és Etel "bűnét" társadalompolitikai szempontból vagy tisztám pszichológiai alapon méricskélnénk, féLretehetID.énk sok-sok népballadánkat avult, túlhaladott felfogásuk miatt már ami a. bűnt illeti - , és
perbe szállhatnánk irodalmunk talán legszelídebb ítélkezőjének. Arany Jánosnak
népi balladátvad is (ld. Agnes asszony, Tengeri hántás, Vörös' Rébék). "Bűne"
csak embernek lehet, az elbocsátort vadnak, aki - Babits szerí nt - Istenhez kötötten talán élete utolsó percéig is szabadon (öncélúan) akar fi cankelni, példázván, hogy "jónak lenni oly nehéz".
Ha a cselekmény-fejlesztésben sok kerülővel is, az Aranykoporsó színtén a
lélek problémájáról beszél.' Nem lelkületről, pszichéről. hanem a hit erejéről --.:
erről a minden ernoert erőt meghaladó, mértéktelen, vértanúságot vállaló erőről,
melyet éppen a birodalom erős emberei Ismertek félre a legjobban. A hivatalból.
császári méltósága révén, "erős" embernek, Diocletianus:nak, akárcsak a természeténél fogva is véres kegyétlel1lkedésre hajlamos Galeriusnak, a társcsászárok
egyikének, a "csol'dásu<lk", sejtelmük sincs annak az cellerrtmondásnak a súlváröl,
hogy hitvallásra akarják kényszeríteni a keresZitén~g gyanújába keveredett
alattvalókat; holott ők maguk már nem hisznek isteneíkben. A hitre, a lélekre
való utalás csak a vértanúk tíz- és százezreivel "büszkélkedő" kereszténység
szempontjából lehetett korszerű, Mit érhetett már az olyan vallás, amelynek fő
papja, Tages, álnokul csodát akar produkálni a hiszékeny valójában inkább
közömbös - császár rnegtévesztésére? A császár maga js isteni ranggal büszkélkedhet -- hívatalból jár neki -, mért lennének tehát világnézeti aggályaí ?
Diocletianus ebből a szempontból szükségszerűen passzív és közömbös, sem a
régi vallás ürességet nem látja, sem az új vablásnak a birodalom hanyatlásával
együtt növekvő erejét. Ami ellen a nem nagyon okos Maximianus és a még kevésbé okos Galerius (két társcsászára) ösztönös veszélyérzetből harcölni akar, azzal
Diocletianus ki akar béküIni. Nem fél a kereszténvségtől. mert nem ismeri az
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Imperium belső ziláltságát. A birodalom f'őhívatalnokaként rendet akar teremteni
- egy valódi hivatalnok munkadühével, de az emberi lélek írántí teljes érdektelenséggel. S a "lélektelen" embert hogyan is lehetne becsülni'? Admtnisztratív
tárgy, és a keresztényüldözés felé az első lépést adminisztratív okokból teszt meg,
összeírás révén meg akarja tudni, mennyí "istentelen" él a birodalomban. Tagesnek, a főpapnak,ez persze nem elég. Diocletianus megingathatatlan világnézeti
közömbössége láttára nyíltan neki szegezi a tényt, hogy az "istentelenek" azért
nem áldoznak a szemükben pogány istenek előtt, mert a Domina Prisca, a császárné sem kapható erre az áldO'Z1atra, mivel elveszettnek hitt fia miat.ti kesergésében a keresztények istenétől vár vigaszt.
így' érkezünk el a regénynek bizonyára legolvasottabb, legromantikusabb epízódjához: Titanilla és Quintipor (Grárrátalusa) szerelrnének tragikus történetéhez.
Quintipo,r, valójában Diocletianus fia, akit apja még centurio korában, egy kerrészhez, Quintushoz adott gondozásra, titoktartási kötelezettséggel. A regényben
már a császári udvar magisteore (felolvasó "rabszolgájn"), anélkül, hogy sejtené
trónkövetelől jogát. (Húszéves koráig nem szabad megtudriía, kik valójában a szűlei.)
Megismerkedik Galerius lányával, Ti taníllával, és elkezdődik egy szerelern.
mely Titanilla részéről földi szerelemmé vált volna, ha az ösztönösen is szűzi
esebb, akaratlanul is tartózkodóbb QuintipOIr nem félt volna a lány testétől, mívelhogy "nem ismerte a lelkét". Nyílván a lélekre való utalásban kereshetnők a
keresztény felfogás magasabbrendűségét. A baj csak az, hogy ez Ieglátványosabban
két olyan regényhős sorsában fejeződik ki, akiknek egyike sem volt keresztény.
Ha Quintipor, magisterként. ismeretlen anyjának felolvasójaként talán tudott is
valamit az "új isten" örömhíréről. az evangéliumról, nem érezhette még meg,
lényegében mí ről van szó. Csak azt tudta, hogy a vértanúságot is vállaló keresztényeknek erős embereknek kell lenniük, példámutatói az erőseknek, és ő
követte is példájukat: kereszténynek jelentette fel magát, hogya császára Titanillának halálával bizonyítsa a magistéri mivol tát rnesszí re meghaladó emben
rangját.
Romantikus hőstett, és mert a kereszténység vértanúi valóban a halálukk~l
dicsőültek emberrré, rangos valakive, Qu~ntipo'r elhatározása érthető. De ez az
egyéni eset kevés ahhoz, hogy egy hanyatló. világbirodalom világnézeti, életértelmezési alapjainak megrendülését él maga teljességében szemleltesse. A regénynek tulajdonképpen nincs olyan hatalommal is rendelkező -- alakja, aki a
pusztulás felé sodródó Imperium társadalmi és világnézeti ellentéteit Ielísrnerné,
és a felismerés lázában a nagy poli tikus elszántságával tudna cselekedni.
Vértanúi, mínden áldozatra kész megszállottjai, hősei csak a kereszténységnek
vannak, de ők csak epizódfigurák. A pogányságnak clsak szolg.alel kű államhívatalnokai, csalással próbálkozó főpapjai és szkeptikus filozófusai vannak, mint
amiilyen a' jó öreg Bion ds, aki a császári udvar filozóíusak.ént, természettudósaként, az antik humánumot valóban nemes Ielkülettal képviseli, de már lélekben iis
elöregedeuten - a pusztulásba azzal nyugszí« bele, hogy a régi istenek meghaltak
ugyan, de az "új" istenre is ez a sons vár. A lélekre való hivatkozás valójában
csak a szerelrní csalódásába szerelme el nem fogadásába - belepusztuló pogány 'I'itaní lla kérdéséből csendül ki a legfogosultaooan : "Van nekem lelkem?",
Ezért mondhatjuk, hogy romantikus szeralrnük keresztény értelmű, Nem zajlásaban és alakulásában, hanem végső kicsengésében. Hősiességre ösztönzi Qi\1intiport:
vállalja a rabszolgák, a senkik halálát, és a testében antik szobornak is csodálható, császári rangú Titanillában a szenvedés gyötrelmei közt - amiértet
szabadítja fel, a pillanat örömein túllendülő lelkiséget.
Móra nem hunyt szemet a szegémyparaszti - tágabban a szegényemberi élet állapotbeli kihasználtsága (a Földnélküli Jánosok már-már embertelen kihasználtsága) előtt, de vallotta, hogy hithez, egyházhoz kötötten - volt elviselő, megtartó ereje is, Ö onnan indult el - származása szeránt - ahova Tolsztoj megérkezett: a szó erkölcsi értelmében vett vállalás és elfogadás problérmíjához. Ez
mindnyájunk problémája - és éppen egyetemessége míatt jOgOS Titanilla miértie
is: a szenvedés túllendíti "önmegv,alós,ftó" önzésén. ahogy Mórát is az úri-polgári világ önmagát igenlő életigenlő rövidlátásám. Móra sem maradhatott
mentes a mindent megismerés, a "szabadon" gondolkozó ember "p:ronlétheuszi"
kísértéseitől, de lelke legmélyén nem vetette le szegény emberi köntösét. az elkötelezettség tudatát, ha úgy is volt vele, mint Arany János: "Oh, ha bennem is,
mint egykor épen élne a hit, vigaszul nekem",
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JÁNOSY ISTVÁN VERSEI

Öröklét
l.
A haláron túl
mi él belőlem tovább?
Élményeim? Érzéseim? A vágy?
Ezek is változnak, múlnak,
eüentétiikbe simulnak.
Nem kell hét év, míg
kicscrélődik minden sejtem,
s közben kicserélődött a lelkem.
2.

Amint egy lény öntudatra ébred, a tér tudata is fölébred benne.
Aki a tér végtelenséget fölismeri, fölismerte tudata végtelenséget is.
E két végtelenség ugyanis azonos... Ez az élmény vezet el minden
tudat eredetéhez, a Dharma Dhatu-hoz, amely osztatlanul mindent
átfog, akár maga a tér.
.
(Bardo Thö-Dhól Thea Saról)
3.
Szemedet ha az Ég véatelenébe
jurod, s ~lbOTít a kéke:
ugyanaz az út,
mintha lelked bugyrába méay le,
ösztöneid pöfögő tűzércébe,
s ott eisistereúsz, aztán az azúr
ragyog ott is, s arany mandorlában
a Jordán ifja áll. s ott térdel lába
előtt Anllia,az Ös
•
Termő, s csókolja sebzett fia térdét.
Inert Tőle oszlott az önzés-sötétség,
a kék Halállal víselős.
És mig a kinti téridőben kószálsz,
pereg csak egyre homokórád,
s vásik fogad, szíved ám ha lelkedben meglátod a Képet,
megleled ayönge ttuermeki lényed,
s az időt elveszíted.

Teremtés
Először voU.

van a LÉT
(nevezd, aminek akarod:
lsten, anyag. eneraia),
az öltőtt mill,iom alakot

harcban és nász ban: szenvedély
és béke jlÍit;szik örökkön itt.

egymás tükör ellentéteként:
mint anyaanak az antiaruuut,
mint nőnek férfi, fénynek é,i,
s egymással mind kavarganak

s mindenikben

Csókra csapás, tavaszra tél minden ragyog, hűl, változik,
kettős

emlénné különülni
s visszamerülrii a
Örök spirálon tau
e kavargás föl a

a vágy:
el.
naau Eqube.
ível
Véatelenbe.

De méqsem. a ZŰr kavaron e' térben:
tör maoasabbra. célt kozelit.
Törvényt a végtelen Értelem érlelt.
s azzal teremti teremtményeit.
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TO

H U U

Vér és virágok
Néhány évvel ezelőtt látott napvilágat Párizsban, a Les Editeurs Erancais Réunis
kiadásában Mireille Gansel' francia irónő SANG ET FLEURS Vér és virágok
című könyve. Előszavát a világhirű költő, Pierre Emmanuel, a Francia Akadémia tagja, bevezetőjét pedig Xuan Dieu vietnami költő és esszéista irta. A
könyvben Mireille Gansel a To Huu-val, Vietnam legnagyobb élő költőjével folytatott beszélgetéseit gyűjtötte össze, melyek a költő életéről, eddigi pályafutásáról
és költészetéről szólnak.
To Huu 1920-ban sziüetett az ősi császárvárosban, a közép-vietnami Huéban. Első
l'ersei 1937 -ben jelentj?k meg. Verseinek hazafias hangvétele és forradalmisága
miatt a francia gyarmatositók 1939-ben letart6ztatták. 1942-ben megszökött a börtönről, és csatlakozott a Ho Si Minh vezette ellenállási mozgalom hoz, amel'.ynek
hamarosan egyik irányitója lett. Jelenleg a Vietnami Szecialista Köztársaság
miniszterelnök-helyettese. Októberben tesz 60 éves.
•
Alábbiakban

To Huu

,a Vér és vírágok

című kötetből

adunk szemelvényeket, valamint

költeményeiből közlünk egy csokorra valót.

Hosszú menetelés. Népünknek ezeréves történelme folyamán nehéz, fájdalmas
sors jutott osztályrészül. Fennmaradását mindenekalőtt emberszeretetének, emberségének köszönheti. Nyugodt korszakot sohasem láttunk. soha. Mindig voltak idegen betörések, hol Északról, hol Délről jöttek, olykor Nyugatról is. Tragrkus történelrní vscrs. Mert az idegen betörések felkeléseket vontak maguk után: az országon belül a feudális rendszer ellen, az országon kívül a míndenűnnen támadó
hódítók ellen. Meg aztán mindig előfordultak árvázek. tájfunok, amik olyannytra
megnehezítették míndíg a nép életét: tömeghalál. katasztrófák, mindennemű természetí csapások. Szinte sohasem volt béke. Nálunk szinte nem is 'ismerik a békát
- már négyezer év óta nem. Nálatok, Nyugaton, voltak olyan korszakok, amikor
bizonyos gazdasági, kulturális stb. feiHendülés következett be. Nálunk azonban míndig csak az idegen betöresek. a természetí csapások. a feudáJlis elnyomó rendszerek uralkodtak. De bármily borzasztó is ez, mégis élni kehl, fenn kell maradni,
ehhez pedig bizonyos barátság, összetartás, kölcsönös megértés és bizalom k ell :
a hozzátartozó; a felebarát iránt,i szerétet. Ennek köszönhető rrundenekelőtt, hogy
helytállunk. S az olyan költészet, az olyan irodalom, amely erről nem szól, nem
tud eljutni a tömegekhez. Érthetetlen, megik.özelíthetetlen marad a számukra. De,
tudod, mi kis ország vagyunk Előttünk, Keleten, ott a tenger, mögöttünk ott
vannak a hegyek. a 'I'ruong Son hegyvonulata. Mi nem kezdhetünk hŰlS\SZú menetelést, mínt Kínában, sem ví sszavoncrl ást az Ural felé, mint Oroszországban.
Nekünk görcsösen meg kell kapaszkodnunk, össze kell fognunk... A fennmaradáshoz az embernek meg kell tudnia állni a maga lábán. És minden egyes kis
faluban barátokká váltak a szomszédok... Te is Iáttad, hogy nálunk a falvakban a házak pontosan szemközt állnak egymással. Egyszerre tárulkoznak föl és
zárulnak be igen, bezárulnak az ellenség előtt és feltáruíkoznak a barátok
előtt' - : két arcutatuk van. Mi nyílt nép vagyunk, ha a barátainkról van szó, de
zárkózott, nagyon is zárkózott nép a hódítókkal szemben. Ellenségeinket míndig
felismertük - barátainkat pedig megismerjük.
A két ellenség. Természetesen a szerelem, a gyöngédség, a szerétet létszükséglet,
ami nélkül nem lehet élni. Am mindattól, ami zsarnokság, közömbösség, irtózik
az ember, undor fogja el. Ez a két ellenség, látod? - az egoizmus meg a bürokratizrrrus.
A szavak közötti csend. Az ember 'olykor raerez arra, amit - távolabbról vagy
nem magyaráz meg. Ezt nem könnyű megvalósítani. Am ha túl
pontos vonalakat, elválasztásokat, határokat igyekszel vonni, odavan az egész. A

közelebbről -
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legfontosabb: a s:l.óköz, vagy inkább - a sorköz. :mppen ez a költészet: a szavak
közötti csend. S ha az ember erre a csendre fdg,yel,nagyon különb&z.őés nagYúIn
összetett vasszhangokat hall. Az életben nincs, soha sincs légüres tér. kitöltetlenség. De ezt csupán érezni Iehet. Ez nem az a racionális.' amin mí a racionállist
értjük - kJülső megjelenésében irracionális is lehet. Talán ez a költés7Jet: álom
a valóságban, láthatatlan a szemm.e1látihatóban. A fehérben kirajzolódó színek,
Erre szokták azt mondani, hogy: a kifejezésmód és a lélek kif:inomultsága. Az
áttetsző színeí: se nem világos, se nem sötét, elmosódott. mégis' féllreértheteUen;
az elmosódottság féllreértheteU~, szabatossága, a meg nem határozott elmosódottság - erre mondják, hogy az ember köz:tö.

A rizspalántázás időszaka. A költészetről azt hitték, hogy kaland, mely míndenkí
- minden kalandor - előtt nyitva áH. Nos, Igaz, hogy a művészet míndíg kaland, csakhog,y - nem a kalandorok számára.
Utánunk egy egész költőnemzedék tűnt fel - az elkötelezettek. Úgy szekták
mondani: dt1n thdn, vagyis aki önmagát odaadja. E2Jek a kölMk elkötelezték magukat az életre. Etkötelezték magukat a költészet világára. Am az élet maaa a·
költészet: a legelevenebb költészet, Él'; nálunk nincs éles határ a költészet és az
élet között ...
Mi a ri~paláJntázás időszakát éljük, s még nem az aratáséti a nagyaratásét.
Mí, az ídösebbje, taJánrégi gaoonamagvakat tároló, gazdag csűr Vagyunk. Új
vetőmagvakrn., a friss hajtások kiültetésére van szükségünk.• Elérkezik majd a
nagy aratás, de még Idő keH hozzá, Fiataljaínk már nem azok, akik tegnap voltak. Már nem egészen olyanok, mímt amilyenek ma, és egy kissé már hasonlítanak holnapi önmagukra: Formákat találnak, új formákat. Mi azt kíválIljuk,
hogy felülrnúljanak bennünket. Van mífelénk egy szólásmondás: Ha a fiú apjánál
többre vitte, / az egész családnak öröme. kincse.
Míndenképpen az a jobb, ha a. fiatalabb felülmúlja az idősebbeket Ami fiatal[ainkból hiányzik, az az élet ismerete, a nép életéé, hogy jobban meg; tudják
érteni, érezni. És hiányzik belőlük a ~ultuI1áJis múlt, ideértve egy olyan : költői
kultúrát is, amely magasabb színtű, 'Ugyanakkor tágasabb. eíl'uetemesebb is, hogy
ne rekedjenek meg az ország, s az iclő korlátai között. Szeretnénk, ha visszatérnének népünk eredetéhez és az emberi kultúra nagy. egyetemes forrásaihoz.
Hogy szeretní tudják Hugót, de VHnQnt és Byront is... Azt akaTjUlk. hogy igényesek legyenek tartalmilag és fOl1maHag, míndemelíett ösztönözve az eg'lléniséa
kibontakozását is. A verseknek el kell érniük egy bi.mon3'os nemzeti és nemzetkö:zli
szintet. Hogy ·minrlen művésznek meglegyen a' kÖ2lÖS problémák megol!dásáért
való küzdelernben és az egyetemes' daslám összhangdéoan is a maga saját, eredeti hangja.
(BOGAR ANIKÖ foird{tása)

Mióta ...
Mióta nyár t·üzében ég a lelkem,
az igazság napja lobog szívemben:

Kert a lelkem, telve lombbal. virággal,
benne illat árad s zena a madárdal.
Szívem minden emberé a viIáaon,
hogy mérföldeket szerelmébe zárjon,
legyen a lelkem ott. hol sír a tétek;
így adja tovább erejét az élet.

il

Gyermeke vagyok sok-sok kicsi háznak.
meggyötört ezrek sorsa tud fiának,
és akiknek sem rizsük, sem ruhájuk,
didergő kicsiknek vtJ,g1lok a bátyjuk.
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Tél
Ezen az éjszakán a Keleti Tenger felől visszatért a szél,
és az ősz szinte egybemossa a földdel az eoei,
körben' talán már didereg a hegyek koszorúja,
erdők morajlanak zúgásuk föl'veri a végtelent.
A börtön udvarán néhány balzsamdiófa ~
levelek és ágak susogják a tél nyomasztó bánatát,
hátamat a magányos éjnek támasztva hallgatom,
hogy fütyül a jeges szél cellám résein át.
Se takaró, s~ gyékény,
csak csupasz magányom borítja e sötétzárka kövét.
hallgatom a hangom, ahogy magamhoz beszélek,
iszonyúan szomjazam egy barátra
és szétkül'döm a négy
széllel szivem szeretetét.

Este
Az ablaknál egy öreg üldögél,
a nap lement, kigyúlt az este fénye,
kosarat fon görnyedten az öreg,
holnap majd egy maréknyi rizst kap érte.
Csontos, reszkető ujjai között
sodorgatja az arany bambusz szálat.
végighúzza ajkán bánatosan,
de ajka cserepes, ajka kiszáradt.
Örák peregnek és az- est kihúny,
meghal a levél és széthul'l a szélbe,
egyhangúan, levél levél után ...
Az öreg megpihen, s fölnéz az égre ...
Oly sok év elmúlt, s mindig igy van ez:
nem szól. szeme- lassan elveszti fényét,
de csak fonja kosarát az öreg.
igy fonja; fonja - a hol'nap reményét.

Az én kism.adaram
Jaj, me,ghalt, meghalt az én madaram.
a veréb, pedig oly kicsike volt!
Tegnap még itt ugrándozott vidáman,
s alig egy nap börtön és már halott!
Kellett - hogy ne fájjon úgy a magány!
Oly egyszerű 1)olt s oly kedves nekem!
Bolond szerelem, me ly igy vétkezik:
mért akartam, hogy ő is rab l'egyen!?

Ö, mért, ha· röpke pillanatra is,
elfojtani egy kismadár szavát?
Mért nem adtam a felhőknek, a sZ'élnek.
szabadon szállni - égen !J [énuen. át?!
Szemenként raktam csőrébe magot ...
Minden oly üres, semmi sem maraSZt!
Miért nem értettem meg· őt, miértl?
Hiszen nem kért mást -I- csak élni akart!

Mint a tavasz éneke
(Részletek)

Megjön az éj, s én hallom az álmaimon át,
ahogy fürkészve kérdi: "Eltelt már annyi év,
szotqáluui-e eléggé a népet, a hazát?
.
Es éltél-e úgy eddig, hogy a javukra légy?

Május, dél. Ozi egymást a zápor meg a nap.
Zeng az utca. Dalában öröm és fájdalom.
El szabad-e felednünk a gyötrő kínokat?
Futott a kicsi gyermek, s a láng hajába mart,
és por meg szél kavargott a csatakos úton.

Dalolj, hogyha madár vagy, szárnyaljon éneked!
Zöldellj, hogyha faág vagy, tárd ki telt lombodat!
Nem elég eZfogadni - adni is kell, sokat.
Legdrágább kincs az élet - éld, ahogy csak lehet!

Gránát és bombatűzben eveztél, Sout mama.
Ostromolt vad hullámok s viharok rohama.
Melleden hősi érem, de eveztél tovább.
"Vén vagyok már. Ne sirjon senki, ha meghalok,
Majd folytatják a harcot mások, fiatalok."
Es igy történt: megöltek... A part lángokban állt.

S ki meghalt Mu-qia dombján. kishúgom, ég veled!
Nem tudjuk. honna.n jöttél és mi volt a neved.
De mind emlékezünk rád. te ifjú. hős leány:
éjben, csaták tüzében, bátor voltál s vidám.
"Meghalni önmagunkért - mondtad -, nem ez a szép.
Nincs szebb, mint odaadni mindent - mindenkiért!"

Ö, hazám! Tizezerszer nagyobb ma az erőd!
Több, mint egykor, csatákban, és na'J!Tól napra több!
Menetelünk az úton. mely fölfelé vezet.
a holnapok nagy útján, mint harcra kelt sereg,
egyenes, hosszú útpn megyünk előre mind:
a tágra-nyilt jövőbe vezetnek lépteink.
Mint egy tavaszi ének, mel'y száll - magasba, fel:
dallamában a megnőtt kikelet énekel!

(BALASSY LASZLÖ forditásad)
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Amnézia
írta MATHAI BELA
1.

Van-e egy hídnak élete? Ha az élet mozgás, aikkor mínden bizonnyal. Felette
az élet rnozgás, - és így a hídinlak is van élete. hiszen átveszi a telette haladó jármúvek remegését, Csattognak a villámosok, ropognak a nehéz teherautók. surrannak a szernélygépkocsík, és a híd roppant teste mínden mozgásra másik mozgássa; válaszol. Bár az anyag önmagáben mozdulatían - hiszen az atomok nem
változtatják helyüket--o az atomok á!l1:aJ egybefeszü1ó tömeg mintel:;vetJlen test
rnozog, Követi a rajta rohanó élet zaját, talán ~óhajtozik, talán álmodik, felébred, aiszik és nyújtózkodik. Mert nemcsak átveszi az élet rezzenését, hanem önmaga is él. Ha meleg van elnyújtórzitk:, ha hideg, összehúzódik. Festéknuháia
megJkopik, híszen időnként új ruhát kelll számára pin,gá]rrü A hídnak vannak hét.kömapjad. De ünnepel is. Ilyenkor színes zás21ló-csok['okia~ lenget a szél, friss,
eleven lesz, és mdooen bízonnyal keUemesborrongás fut át rajta, ha sikoltó rendőrautókka! az élen átvonul rajta a menet. A híd ...
Tovább nem gondolhatta. AgéI>koesi, amely közvetlenül a' járdaszegély rnellett közeledett feléje, nem haladt el előtte. Felugrott ill j;írdára. Még csak annyit
látott, hogy a Slárhány6ja alÓlI porzik a rászáradt sár. A vezető arca ott voJt közvetlen közelében, Ez az arc merev volt, rnozdulatían. Nem őt nézte. Talá.a nem
is látta. Túl nézett ,rajta, messze előre. Ekkor kapta az ütést.
2.

Nem fájt nagyon. Csak elesett. Ekkor történt, hogy kiemelkedett a testéből.
Io'Ell., a híd fölé. Látta a vízben a si.miyokat. Messze, távolban a hegyeket, a há:'
zak tömeget, a toríödást az úttesten, testét a kocsii kerekei alá szcrulva, Látta,
amint fQlyik a vére, és nő, egyrenó az a b~ú tócsa a piszkos j,áirdán. Táskája tartalma kíszéródott, cipője leszakadt lábáról, vére közben lassan terjedt.
Atitatta ruháját. De ez a ruha' már nem volt· az övé. Csak másik emberé lehetett. KÖ2JÖITIbÖiSen nézte. Úgy talá!.ta, hogy teljesen idegen, Vagy talán mégsem?
Holl látta e2lt a iapűs, pisze orrot; amárJropasrodó fejet a zilált türtökkel ? A
vér szeme sarkából folyt, füléből, orrából. Talán mégis valaki j6 ísmerős ? Melege lett. Átjárta valami stokJatJan, belső árnm. Mint amikor a kandalló cserepeít átitatja a Iahasábok színes lálngnyelve, úgy terjedt benne ez a lassú izzás.
fútöttség. Amikor már teljeseri betölt..ötte, meglepetéssel tapasztalta. hogy ez a
fú.tőttség több, mint meleg. &gés. LáJn,golás. Teljes lénye égett. Maga volt a tűz.
~ a 1áJngok lihegését, amint emésztették. Fájdalma sem volt. Majd ez a fútöttség. lassan csillapodni kezdett; és aikkor azt tapasztalta, hogy remeg. Ez a
remegés szabátlyos volt, pontosan meghatározott ütemben érkezett, míntha valaki
llimo,gJatta volna, Hullámzás volt benne és körűlötte. Honnan jőN? Fény volt.
FénYesség. De ez a fényesség nem vakított. Bátorító volt. Bölcső, amely ringatta.
Gyennekké vált. Hintázott. Annyit lluoott a fényIJ:'Ől, hogy nem follyamatO\'! .jelenség. Menn,yiségekben, kVSlntuJIno~bal11 jelentkezik Fel,fogható. és megmérnető. Ez
adhatta ennek (1 fány-folywnntak Iülctetését, amely - bár' maga is fénnyé változott - a fány hátán vitte, ringatta. Erezte a gyermekkor tiszta szendergésének
~ könnyű volt és gondtalan, Senkit Bem látott. Fény j elek, aranyos fénY'Pás:zták 8Ubantak el melllette, de nem hoztak és nem VL'tOOk senkIinek üzenetet. Ilyet
JAibattak a Holdra utazó úmajósoik.
EkkOit' a remegés megszünt. A fizdikusok úgy mondsnék, stabilizálódott. Ez az
4UaPOt ma:p volt a végtelenség, Megha1:tam _. gondolta. Isten van bennem és

Jdlt'Qlöttem. ISTE~ FENY.
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J.

Ek.l;:or iNatot érzett. Milyen iilJlatot? Az erdőnek illatát. Az a tiszta légzés,
ahogy a levelek feldü'1gozzák távoli napoknak és csillagoknak üzenetét, hogy aztán tovább adják, minr hűvös, steril csókot, amelyet az emberek által soha nem
szennyezett vi!lág küld ;1 végtelenségből. Ha pedlig lehullanak a leveleik, ~
kesernyés, fáradt szag tölti meg a Ievegőt, amely mégis vígasztaló, Hiszen a lehullott Ievélböl ismét élet lesz, sarjadás. Ha Iesz eső. Elkikor már eső szaga csapdosta. A másik üzeneté, amelyet a földre küldenek a fellegek. "f:rintetJen és szűzí
vízcseppek. amelyek csak aklkor fakulhattak el, amikor a Föld légkörtébe értek.
De ennGk is vége szakadt. Nádasok szagát érezte, a rothadásét, amely egyúttal
új élet bölcsője, majd virágok iH,atát. Előtte sorakoztak. Szegfű, ibolya. Lekaszált
fű. A reilyőfák üzenete. Máskor ezekre a szagokra. Hlatokra nem figyelünk. De
rnost belehasított a fölismerés: ISTEN ILLAT.

4.

A zenészek hangoltak. l'..I indig szerétett hangversenyekre járni. Feloldódott a
muzsíkában. A zene maga voft a kezdet és a vég. A túlélés, az örökkévalóság.
A 1~é7~ amely a hangjegyeket írja, elporlad. De a hang, a jel2lés" örök. marad.
Egyetlen tollvonás. Az a töredék, amelyet a kéz kiemel a körülöttünk levő és
örvényJó muzsíka kímertthetetlen vizéből, amelyet felso!ra.koztat, a töibbi és abball) a. nagy pillanatban felhangzó töredékkel egyetemben, ll. szellem és a géniusz
magaotztosségával. Egys::eiTe fogta fel a sokféle üzenete t. Búgott a cselló, pörögtek a dobok, sbkoltottak a sípok, wkogták a hegedűk. Nem volt ebben a hangözönben semmi rendszer, vagy mel6dia. csak a hangzás, Minden hangszer egyszerre élt, egyszerre üzent és valamit közöLni .akart vele.
Feszülten hgyelt. Bár a zene tombolt, valami IllJégis hiányzott. Elős7iÖr a
dobok maradtak ki. Aztán a sípok zaját sem hallotta, ElhaliLgattak a kürtök. Majd
részben a vonósok. Végillcsak egy hangszer szólt, Búgott. Reszketett. Hangja
mély volt és megnyugtató. Csülapítés, andalítás, megnyugtatás. Egyetlen hang
szölt. Nem volt Váaltozata, variációja. Mínden elmúlt, amilkor hallotta, csak egyetlen érzés maradt a szívében: az örök létezés öröme. 'Melyik volt ez a hangszer?
Lassanként világossá vált benne. A gordonka. Most ezen a hangon S2JÓl hozzá
valakí. ISTEN HANG.

5.

Tudom, hogy megbántad bűneidet. Üdvözülni fogsz.
Nem tudok, Uram. Nem tudom elfelední az emlékeimet !

6.

ElMor már maga volt a tagadás. Emlékezett még, hogy felkiáltott: Istenem!
De a megbánásra jóformán 'nem volt ideje. Egy ember életében·· a gyalázatnak
is helye van. Bűneinek, ostobaságaínak, gazságainak. A bűnök soha el nem múló
izzásának. mások bűnei fájda!lmáJnak, - s ezeket e}'felejteni nem lehet. Lehet.
hogy Isten megbocsát és leveszi válladnkról bűneink roppant terhét. A pap Isten
nevében oldoz fel. De ki törölheti el emlékeinket? A háborút? Az elhurcolt barátokat? A bombázások ,után a házak fölött terjeng() égett szagot? A töröttgeren-·
dák és falak alatt agyontíoortakat ? A hadifoglyok menetét? A krematóríumok
füstjét? Barátatak erUordulását? A sunyi lapulás t, amikor tenni "Iehetebt volna
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valamit? A csendes kívárást ? Tétovázó ítélleteinket ? A tunyaságot, amikor pedíg
segűtségünket kérték? A néma kárörvendezést mások elsűllyedésén? A könyöklést, hogya helyünkön maradhassunk ? Értékeink sutba vágását, és új értékek
rnérlegelés nélküli elfogadását? Az ingadozást? Az emlékeret rostál, válogat.
Kidobja azt, amit tehernek tart, és csak azt rögzíti, ami kellemes. Hiszen a rassz
emlékek bllíncseível 'tovább haladni nem lehet. De vannak örök bélyegek. Isten
megbocsát. Megváltott, és el-vette bűneinket. De ki veszi el az emlékeinket ?

7.

A professzor felemelte karját a levegőbe: - Le lehet vetkőztetni! Az assziszlehúzta a kesztyűit, kibontotta a hátul összekötözött, vértől lucskos köpenyt, amely alól előbukkant barna csíkos polgári ruhája. A többiek is kibújtak
köpenyeikből. A teremben fojtó meleg volt. Izzadt homlokukat törölgették.
- Uraim, készen vagyunk,
A professzor vizet csurgatott kezére.
"'- Életben marad? - kérdezte az adjunktus és arra gondolt, jó volna meginni egy kávét.
- Igen. De teljes lesz az amnézia. Emlékezetét elveszti.
tensnő

BÍRÓ JÓZSEF VERSEI

Madarak
nehézröptú madQ;rak
húznak ferettem
szárnyuk érinti homlokom
rést vágnak a kékben
rajtam barázdát
szorít a fájdalom

Posttudiul&,
1945. AUGUSZTUS 6.

minden rendben!
még 41 perc!
Hirosimának
MÉG NEGYVENEGY PERCE VAN!
9144 méter magasban
a Sárga Bomba
Harru Truman
zongorázik a hajószalonban
Louist figyelje aradart!
86,5 ... 87 .•. 87,5 ...
.Sonala quasi una fantasia"
MAR CSAK T/Z PERC!
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ÖT PERC!
EGY PERC!
T/Z MASODPERC!
"In questa tom ba oscura"

9 óra 15 perc!
robban
a fényűző szalonban!

pezsgő

DOMINE DEUS
SANCTUS CRUCIFIXUS!
DONA NOBIS PACEM!
AMEN!

BERNOLÁK tJ'A

A korszerű szemléltetés a hitoktatásban
hangsúblyal sokszor hangoznak el jogos kérdések, ha egy mai iskolai
óra menetét fdgyeljük. A világ minden pedagógusát foglalkoztatja az a tény, hogy
egyre nagyobb feszültség - sőt élesedő ellentét - támad az iskolai oktatás és a
kor szükségleteí között. A tegnaptól örökölt pedagógiával nem lehet a holnapra
Ielkészíteni a ma iskolába járó generáclót (1). Ez a megállapítás nemcsak a profán ismeretek világára érvényes, hdszen minden oktató-nevelő munka az egész
személviség formálását célozza, abban pedig nem hanyagolható el a' vallásos
érzék kiművelése sem. A Directorium Catechistícum Generale 1971 (a továbbiakban DCG) is kijelöli az elérendő célt, hogy "a helyi körülményeknek megfelelően . " arra keH törekedni, hogy a felnőttek hite érettebbé válj on, hogy a keresztény tanítás eljusson a tudós és a dolgozó rétegekhez egyaránt, hogy a keresztények jelenlétének hatása legyen a társadalmi átalakulásra." A bitoktatók
számára pedig eat a feladatot tŰZIÍ ki: "A tudásnak úgy kell a katekéta birtokában lenni, hogy ne csak az evangélíumot tudja továbbadni, hanern növendékeit
képessé tudja tenni arra, hogy a hitükhöz mérve tudják értékelni a világ dolgait" (DCG 112).
Különböző

A . korseerű pedagógiai módszerek megalkotásában segít a pszichológta. amely
megiálrIá.pítja a tanulás lélektani tényezőít, Az oktatáselmélet alapján megismerhetjük a fogalomalkotás. a problémamegoldó gondolkodás és a készségfejlesztés
célravezető eljárásait. A technika pedig új
eszközöket hozott létre, amelyeket
"a . tanulás ösztönző s segítő kelíékeímek kell tekintenünk, nem csupán az eredményes tanítás közben, főleg szemféltetés Céljából igényibe vett felszerelési tárgyaknak" (2). A maii pedagógíéban a szemléstetés "nemcsak korszerű eszközöket
jelent, hanem a korszerű szemléltetésmóddal együtt a tantalom. a szervezetí
formák és az alkalmazott módszerek..., vagyis a nevelési eszközrendszer egészének modern 'értelmezését és praxisát" (3).
A szemléltetés tudatos alkalmazása a felviiá!?JOOodás korában kezdődött el.
Elvetették a tekintélyelvet. és a tapasztalatra épülő ismeretszérzést alapozták
meg elméletben ésgyakodatbain egyaránt. Az érzékelésen keresztül akarták az
értelmet f'ej1eszteni. Pestalozzí is az érzéki szemléletet. a megfigvelést tette az
Ismeretszérzés alapjává. Tétele máig érvényes: "A meg,fi,gyelésnek aközelivel,
a legegyszerűbbel kell kezdődníe, Az egyszerű dolgok rnegfagyelését be kell fejezní és rendezra kell, mielőtt a fokozatosság és rendszeresség alapján a távolíra, a bonyolultra téménk vrá'' (4), Ezek. a helyes törekvések megakadtak Herbart
gondolati rendszerességre építő pedagógíaí rnunkásságában. Követői elhanyagolták a szernléltetéet, csupán rkiiegés:zítő, demonstratív szerepet szántak neki. A
szemléltetésre épülő módszertan a XX. s:zJáJzad elején tört ismét utalt magának,
s fokozatosan kialakult a ma is igaznak tartott elv: nem múlhat el óra szemleltetés nébkül. A szemléltetést hasznéílták a fogralomalkotás segítségére és a szubjektiv érdeklődés fölkeltésére is. "Klasszikus" Iormá! is kialakultak: a verbális
a vrzuálís, majd az akusztikai formák. Közvetden szemléltetésről l:>es:Zlélteik, ha
magukat a tárgyakat, folyamatokat mutatták be a növendékeknek; közvetett
Iormákróí, ha képek, rajzok, maikettek stb. közvetítésével jelenítették meg' a
valóságot. A bemutatás lehetősége í,gy bővült, újdonsága fölkeltette a tanulők
érdeklődését, valójában azonban nem történt semmi új, a hagyományos módon
használták fel az új szemléltető eszközöket is.
A szemféltetés az új pedagógíeí szemleletben kapott merőben új szerepet.
Napjaink pedagógiája nem a tanár tsmeretközíését tartja legfentosabbnak a tanulásban, hanem a tanulők öntevékeny ismeretszerzését, a pedagógus tervszerű
Irányításával. A növendék így maga ís részévé válak az ismeretszérzés folyamatának. "Napjainkban a tanulésnak az az éntelmezése teljesen elavult, hogy
a gyermek ül és frigyel. Korszerűnek ugyanis csak az a tanítási óra mondható,
amelyben a tanuló: analizál, szi.Jllitetim1. problémát lát, problémát old meg, összehascnlít, kűlönbséget tesz, tanulságot állapít meg, következtet. bizonvét, cáfol,
vagyis: tanul" (5). Ehhez szükséges a komplex tanítási környezet, amely magá-
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ban foglalja míndazokat az eszközöket, amelyek lehetövé te5"1ik a
hQgy il~ybevételükkel önállóan. egyéntleg is tanu~ihassOn.

tanulónak.

Kozma KaJtalÍirl a mai tanítátSit szembeáJlaítja a rélti imlere1lköz1é6-cenrtlI'lilku.
tanítással, ahol a. betanított törvényszerűségeket; megoídásí formákat ~lIIkoro1tat
ták, és a gyennektől nem vártak mást. csak aaJkalma2lkodást: ..A már jelenleg
is feldolgomatJatla.nnaJk tűnő és a jövőben egyre fokozottabb mértékben felduzzadó íntormácíótömeggel szemben tehete1llenül áll az ernber. Aki az iskolában csak
alkalmazkodInd tanul, az nem kJéPes önálló szellemi tá,jékoWdásra, an-a, hogy saját elgondolásai alapján válas.s:zalct és alkalmazza azokat az eljárásokat, ameIyekre a míndennapí munikáj,ában seüksége van. A jövő emberének az ismeretek
aJlkaimazására is képessé ke1:l Vla1nia" (6).
Asremléltető eszk.ÖIr.6k tehát "nemcsak' segédletsk, hanem médiumok, amelyek
az önálló isrneretszerzést, gyakran az önellenőrzést is lehetővé teszik" (7).
Ha a szemléltetést valóban a rnodern didaktika eseközeként kezeljük. akkor
felhasmáJáSlát a tanítás-tanulás folyamatában kelí beállttaní. Brnmner (8) a tanulást három részre osztja: illllformácLós=7Jés, transzformáció és kiértékelés.
Ezt a feloomást tesszük rní is vdzsgálódásunk alapjának.
1. Az ismeretszerzés (információ): "A 6-10 éves gyermekek gondolkodása kép-

szerű, cselekvö-érzékelői jellegű. "

inkább rámutat a dolgokra, rnint leírja" (9). A
transzcendencia írántí vérzéket is a kisgyermek lkörnyezetéből, konkrét tapas.ztalatvilá~ból kiindulva kellltialakítani.. HiitolktaJtásunkban is a közvetlen szemléleere
kell alapoznunk. Ezért alkalmazzuk gyakran a vizuális bemutatási módszert, irányított megfígyeléssel.

"A kísískoláscíc szívesen kísérleteznek, gyűjtögetnék, rendezgetnek. Erekkel a
játékos megoldásokkal tanulnak meg cselekvően an.aI1imLnii. A valóság megtapasztalása közben teszi meg az első lépéseket a 5fdJ ígja'lJi értelmében vett gondolkodás felé. A fogalmak kia:lakítását is a tárgyak kü:1ső [ellegzetességeí határozzák
meg" (10). Gyújtessünk velük képeket, az eddig tárgyalt.. bemutatott ismeretekhez
fotókat. A rendezgetés, megbeszélés kOOben,' a közvetden tapasztalati anyag _pján képesek lesznek , meglátau az okozati összefüggéseket, ítéletet alkotnak és
következtetnek, A 8-9 évesek fejletebb gondolkodási szintjén hasondó szerepet
töltenek be a szerrtírásí történetek. Nagy jelentősége van itt a falíképnek, modellnek, makettnek. és a szómag.yarámtot helyettesítő "életes" diaképeknek. A
10-14 éveseknél továbbfejleszthetjük a szernléltetést verbális és aJkusztilmi elernekkel. A vdzuál ís kés2Jletet szkémával, diagrammal, 1JéI'k.éppel egészíthetjük ki.
Szemlélaetésünk. a felsorolásban is látható - ebben a fázlisban hagyományOS,
demonstratív jel1egű.
2. A transzformáció "az ismeretek átalakítása új felada:tolk megoldására'' (Brunner). Ebben a flá:2li:sban megy végbe a gondolati feldolgozás, az emlékezetbe vésés
és a megísmert fogalmak alkalmazása, Összetett folyamat, ezért a szemlél,tetéstő1
is sokrétűbb, a logdkai részterületeknek megfelelő eljárást kíván. A hagyományos
szemléltetésí formákat itt máz- funkciójukban más mínőségben használjuk föl:
a tanulők öntevékeny ísmeretszerzésére. Ezért is beszéll ünk cselekvő. aktív szemléltetésröl., amely a gondolkodási műveleteket, a problémamegoldást segíti elő
konkl'ét képi, akuszti,k.ai vagy verbális anyag'gJaJi.
A 6-10 évesek kedvelt appliJkációs figuráit most más dida.l{,tikai szituácíóban hasanáljuk: a felolvasott, haJlQo·tt történetet modelűek segítségével a gyermekek
helyezik a mágneses táblára, míközben !ismétl!Lk alm, elemzik egyes részleteít, A
képekkel játszva a tanuló gondolati műveleteket végez: fölismer, elrendez, kapcsol, áilltialánosít, eil,vonatkoz,tat, megfogalmaz, A hdtparancsolatok esetében iB
egy-egy képpel indítj uk el a témák megbeszélését, majd a resz.tvevók indaktív
va.gy deduktív módonelememek, értelmemek, végül a közös munka alapján
megalkotják a SI2'lÍJl1tézi81t. Aztán a megállapttást, más szítuáeíóba helyezve, málI
szemléleti síkon mutatjuk be, vagy fordítva (például a megelőzően képi anyagot most szövegben). Színezhetjük az eljárást akuszti.kad elemekkel. megelevenítéssel, rög-tönzött gyermeki jelenetekkel. Ezekkel újabb ÖBSzefüggések meglátását
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indítj uk el. A fogalomkört egyre szélesebbre bővítjük. s közben a részismeretek
rendszerre alakulnak.
A 10-14 éveseknél még tágabbak a lehetőségek. A "B~1ső szernléltetésnek két
fajtáját alkalmazhatjuk: szemdéltethetünk irodalrní alkotást irodalmi alkotással
úgy, hogy két szentirásí részletet dolgozunk össze, vagy líraí. epikai alkotással
vetjük össze a szentírásí szövegst. "Ez a megoldás lehet problérnaelőkészítő, helyzetmagyarázó. valami fontos utalás vagy összehasonlító elemzés tárgva, egyéni
feladat alapja, de szárihatunk nekí szjntetizáló szerepet vagy érzelmi motíváclót
is" (ll). Másik megoldási forma a képelemzés. amely igen jól bevált eszköze a
tizenévesek hitre nevelésének. Ilyenkor például bíblikus képeket vetünk össze
"eletes" fotókkal, vagy a Iíturgíűcus ismeretek elsajátításában hasznositjuk. "Az
ilyen eszközöket eísösorban úgy alkalmazznrk, mínt dokumentumokat. amelyek
tá:rgy'i elemekkel gazdagítják a hitoktatásunkat" (DCG 122).
Ezeknek a feladatoknak a megoldása természetesen az egész közösséa, a tanulócsoport együttes és aktív részvételét kívánja. meg. Ezért a kreanvitást, az
egyéni alkotókedvet, ötletességet is megkívánó kreatív va,!{y konstruktiv szemleltetesnek is nevezzük.

3. Az értékelés az ísmeretszerzésí folyamat 'oefejező része. A modem nevelésés oktatáselmélet az alkalmazott tudást jelöli meg a tanítás-tanulás ,yégcél,jának.
Az ismeretek alkalmazhatósága gyakran a bemutatásnál és rögzítésnél már felhasznált szemléltetésí anyagon keresztül is mérhető, A feldolgozás menetében
használt képanyag "vis.szajátsZ1ásával" vagy variációs formáinak bemutatásával
feliidézhetjük - gyermeki elmondásban
a történetet. megmagyaráztathatjuk
asszociatív mondanívalóját, kár akathatjuk fi~w'ákkal a hallott eseményt. az idő
szalagra felrakathatjuk a korszakot. a hozzá tartozó neveket. eseményeket. öszszerendeztethetjük a logikai kárévákat stb.
Az eddig elmondottak mind ClSIaIk az értelmi munkát segítő szemléltetéssel foglalkoztak, pedig az oktató-nevélőmunka terülelte kiterjed az érzelmi és az esztétikai síkra is. Ha meggondoljuk, hogy míndíg a· teljes személY'i'sié~e. komplex
módon kell hatmunk, akkor beláthatjuk; hogy az érzelmí és az esztétikai nevelés
is szerves része az értelmi munkának, s igy szemléltetésünk is egyszerre szolgálja
mínrí a három területet. Pontosan ez a "kompiex-szemlé1teté5". ami az eddig
leírt szemléltetés mánden fajtájáVla~ megoldható. Hiszen nemcsak informálunk a
bemutaltott ~é:ppel, tárggyal. zenével, szöveggel, hanem érzelmeket is keltünk.
ami nélkülözhetetlen a vallási élmény kíadakításához, "az érzékenység és a képzeletvilág helyes neveléséhez. Hyenkor a: szépség és a Lélek megmozgatásának
kell előtérbe kerülnie" (DCG 122). Hogy ezt elérhessük, ügyelnünk kell arra,
hogy adjunk időt a gyermekeimeik a benyomások hatásának kibomlásához: a rácsodálkozás, a felismerés öröme átjárhassa lelküket, ,kj'bofiltJa:kozhaISSOltl a SpOIltán, majd a tudatosított és elmélyült érzelem, s azt sajátjukként alakíthassák
tovább. Ezért ne a hitoktató magyarázzon. érteímezzen míndíg, hanem hlUtyjon teret agyeamekek megnyilatkozásaénak is. Míndezek megvalósításához ,,.gondoskodní kell a konkrét körülményeknek megfelelő eszközök gyártásáról és megválasztásáról, a katekétákat pedig ki keíd képezni használatukra" (DC G 122).
Atmeneti időben mindig nehéz pedagógusnak, lli:wktatónak lenni! ..Bizony
a kezdeményezések néha kelíemetlenségekei és vátákat szülnek állapítja meg
bölcsen a Directorium (107). Elsősorban azon kell fáradozni. hogy világossá
váljék kinek-kdnek a felelőssége a katekézis il'ánt... Az egész kereszténv közösség felelősségérzetét kell megmozgatní. Ezért törődni kell avval, hogy az egész
közösség rádöbbenjen feladatára: jelévé kell válnia Isten bölcsességének. és szeretetének, amely Krisztusban nyilatkoeík meg nekünk."
Jegyzetek: (l) R. V. Fuchs: Új tanítási mödszerek (Akadémia) (2) Kiss Arpád:
Oktatástechnológia jelentése és jelentősége. Pedagógiai Szemle, 1978. dec. - (3) Nagy Sándor:
A korszeru taneszközök kialakítását befolyásoló didaktikai tényezők. Magyar Pedagógia,
1276/4. -- (4) Pedagóg>ai Lexikon III.. - 5. Sári Gusztáv: Tegyük korszerűvé az általános
iskola történelemtanítását. Tankönyvkiadó, 1972. (6) Kozma Katalin: A képességfejlesztés
pszichológiai alapjai. A Tanító, 1977. szept.-okt. - (7) Kiss Arpád: ua. - (8) Nagy Sándor
tanulmányából. (9) Kozma Katalin: ua. (10) ua. (ll) Horváth Gézáné: Sokoldalú
szemléltetés az általános iskola irodalomóráin. Tankönyvkiadó, 1977.
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NAPLÓ
FINACzy ERNO
(1860-1935)
FináCZY Emő az Oktatásügyi Mímísztéríumban osztályvezetői rnunkakört töltött
be, majd erről önként lemondott a tudomány műveléséért. Pedagógiai tanszéket
kapott a Budapesti 'l\udományegyetem bölcsészeti karán. Ez tökéletesen megfelelt
tudományos céljának és gyakorlati elképzelésének. A művelődés magas színtű
centrumát akarta létrehozni a pedagógiai tanszék körében. De hogy ezt tehesse,
a pedagógiát a tudomány rangjára kellett emelnie, úgy is, mínt elméleti, Ü,gy
is, mint gyakorlati stúdiumot.
Tudnunk kell azonban, hogyapedagógiálnak tudománnyá való fejlesztésében
nem Fináczy Ernóé volt a kezdeményezés. Az 1776-ban Oldenburgban született
Herbart János Frígyes a nevelésügy történetében az első, aki ezt a döntő lépést
megtette. mégpedig azzal, hogy ~ pedagógiát a fdlozófiai tudományok közé emelte a pszichológia és az etika segítségével. E két tudományból merítette egyrészt
a lelki élet rajzát (pszichológia), másrészt a nevelés célját (etika).
Fináczy Ernő a herbarti világszerte elismert tudományos pedagógia rangját úiabb
alappal akarta megsellárdítani, a történetiséggel. S hogy célját elérhesse, vagyis
hogyanevelésügy tudományos rangját még a herbaru tételen túl megerősíthesse,
történeti katatásalt- filozófiailag is megalapozta.
Vajon mít is jelent ez a fídozófíai rnegalapozás ? Amidőn az ókor. középkor
és reneszánsz, továbbá az újkor és legújabb kor történetiségét vizsgálta a mű
velődés szemporrtjából, rájött, hogy a rnűvelődés bizonyos törvényszerűségek szerint alakal. S mível ezek a törvényszerűségek jórészt filozófiai ábrákban központosodnak s ezen át vetítődnek nevelési ídeáloloká, llátnia kellett, hogy a nevelési ideálokat osak úgy helyezhetí a pedagógia előterébe, ha a történetfilozófiai
argumentumokat mímtegy okságul használja. Tehát amíg Herbart a pszichológia
és az etika révén érte el a pedagógia tudománnyá való előléptetését. Ftnáczv Ernő
ezt még megtoldotta a művelődéstörténetí ideálok koncentrálásával.Nemcsak
hazánkban, hanem víüágszerte egyedül áH a történetaségnek és a pedagógiának
ilyen arányú összekapcsolása: Fináczy Emő valóban önálló és eredeti pedagógiai
rendszert alkotott.
Nézzünk meg most néhány olyan történetfilozófiai tételt az ő felfogásában,
melyek a pedagógiai munkában döntő segitséget nyujtanak.
A keleti népek történetének vizsgálatával kapcsolatosan megállapította, hogy
csak azok a népek játJszan'a'k szerepet az emberiség múvelődésének fejlődésében,
amelyek továbbvíhető szellemi alkotásokat hoztak létre, mert a fejlődés Jénvéges
jegyeit tartalmazzák, A nevelésnek tehát a szellemi értékek megbecsültetesén kell
fáradoznia.
A görögség művelődéstörténete rávezette arra, mennvíre döntő a más népektől átvett szellemi kincsek átformáló képessége. A nevelésnek rá kell rnutatnia
többek között a nemzetiségi kíegyerilítődések kulturális módíaí ra. Ugyancsak a
görög művelődés gYŐ2Jte meg arról, hogy az objektivitás és a harmónia Ikertestvérek, s ezért a nevelésben az objektív értékek felismertetése egyúttal a szellem
harmóniáját is biztosítja. Az ókori görög nyelv dinamikus ereje. szarkezetének
tökélye, minden kifejezésre alkalmas mondatíűzése hívta fel figyeImét arra az
összefüggésre, mely e nép szelleme és nyelve között termállt. Ezért döntő stúdíumnak tartotta minden nép számára nyelvének rnűvelését s az ezt lehetóvé
tevő nevelést. A görög és rórnaí művelődés különbözősége váltotta ki Fínáczvból
azt .az észrevételt, hogy az emberiség kultur'ális Iejlődésében különféle hatások
válnak egyetemessé, tehát egy-egy hatás nem mindíg vezet lépcsőzetes továbbjutáshoz. Viszont ez a különíéleség termelt ki a változatosságot. ami a későbbi
fejlődésben a leülőnféle népek karakteréhez símulhat, Nevelési szempontból ez a
különtéle kiUltúrák megbecsültetését jelenti.
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A reneszánsz és a középkor ütköző pontjainak távlatai Fínáczy Emőt arra
ösztönöztek, hogy próbálja megfejteni az átléphetetlennek látszó szakadékot e két
kor között. Úgy fejtette meg, hogy a folyarnatosságot történeti törvénynek vette.
Ha szakadás is történik valamely müvelődésí folyamatban a folytonosség helyreáll, ugyanis a művelődésí elemeknek évszázadok távlatában is gyújtó hatásuk
van. A nevelés számára ez inteimül szolgál, ÉT'2Jékelhetővé kell tennie a tanítónak, hogy a folyamatosság egy nép életében döntő folyamat még akkor is. ha
váltakozó politikai hatások érik. Mert egy nép önismerete jórészt ezen múlík,
Fináczy fölismerte a kor és az egyén kölcsönhatását, A kor teremt a rá je!l[emző
egyéniségeket, viszont ezek az egyéniségek alkotásaikkal kiteljesítik a kor lényegél. Itt a világnézetí nevelés korszerű hatásait és ellenhatásatt látja meg.
A középkori egyetemesség és az újkori humanizmus összefonódása megérlelte
benne a művelődésfilozófia nagy tételét. Úgy látja, hogy az egyetemesség főként
akkor válik világperspektívává. ha a humanizmust szolgálja, Természetesen nem
a reneszánsz-értelmű művészetí humanizmusra gondol, ..,l1anem az Erasmus-féle
újkori humanízmusra, amibe már az emberiesség eszménye is beleszövődik. Itt
Fináczy eléri a szociális ideál nevelői magaslatát.
íme, néhány kiragadott tétel Fináczy Emő történetbölcseletéből. amely eredeti források alapján végzett körülbelül húszéves munka eredménye.
Nézzük rnost már. míndennek alapján, mit tartott a nevelés lényegéről. Míndenekelőtt a tudat erőinek összhangját hirdette az értelem. érzelern és akarat
együttesében. Meggyőződéssel állította a harmónia szükségességét, hogy az ember
nevelhető, minden történeti korszak meg is kísérelte nevelni, de' nem mínden
korszak helyezte a harmóniára a súlyt. És itt kapcsolódik Fináczy Ernő pedagógiai álláspontja az előzőkben ismertetett történetfilozófiai nézetéhez. Mert szerinte, hogy az egyoldalúságokat elkerülhessük, az egész emberiség művelődésí
útjából leszűrt eredményeket kell harmonikusan felhasználnamk. Vagvís a törté-.
nelem minden nevelési periódusán át kell hatolnunk, csak üiy találhatjuk meg
az egyensúlyt.
Három nagykötetes munkában rajzolja meg az ókor, a középkor és a reneszánsz művelődésí s egyben nevelést portréját, több száz oldalas jegyzetben pedig
az újkorét. Ha tanulmányozzuk ezeket a munkáit, öt kiemelkedő szempontot
látunk.
Mindenekelőtt azt kutatta, hogy mint nevelési eredmény - azonos-e a jó
ember és a jó polgár ? Rámutat anra, hogy a múltban a jó polgár kíalakítása
legtöbbször csak formáli san síkerűlt. Hivatkozik a kánai neveléspolitika színtiszta Iormalizmusára, mely gépies hívatalnokgérdát nevelt. A görög nevelés formális jel,legét mutatja, hogy Szókratésznek, aki a jó embert és a jó polLE(árt azonosítani akarta, méregpohár volt a jussa, A római politíkaí arénában Brutus megöli Cézárt, mert rájön, hogy benne a jó ember és a jó polgár óriási ellentétet
mutat. A középkor is szakadást tár fel a papi nevelés centralizmusa míatt, mely
az egyéni érvénvesülést elzárva, tömeg-erkölcsöt, típus-polgárt produkált. Még
leginkább a reneszánsz ember kiképzésében találja meg a formalizmustól mentes
nevelést, ám hozzáteszi, hogy a reneszánsz ember Iogalrrrából hiányzik a jó ember bensőséges vonása. Márpedig szerínte a nevelés célja csakis a jó ember és
a jó polgár azonosulása 'lehet. ami köznapi nyelven az erkölcsös jellemű honpolgárt jelenti.

A továbbiakban Fináczy a jellem fő krítéríumát, az önfegyelmet vizsgálja.
Szerinte fegyelem nélkül a kultúra létre sem jöhet, sőt még civilizáció sem. Vajon miért ? - teszi fel a kérdést. Mi tulajdonképpen a fegyelem? így válaszol:
A fegyelem szellemi és fizikai koncentrácíó egy magasabb cél érdekében. Kiemeli,
milyen módfelett erős a középkor koncentrációja, következésképpen a középkorí
társadalom 'egységessége, egyetemes volta. A templomok szimbólumai, az egyházi
zeneművészet, a szobrászat, a festészet, az öltözködés, a beszédmód mind az istenes hatásban egységesül. A magánélet is ennek az egyetemes fegyelemnek hódol.
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De úgy látja, hogy a reneszánsz is erősen koncentrált életformát mutat, egyetemes vonásai áthatol nak a tudomány, a művészet, a vallás, az állami és egyéni
élet elválasztó határain, rníntegy egységesülnek. Viszont Fináczv mérlegelésében
az újkor azétágazó képet mutat. Az egyetemes vallás széttőredezése, a tudomány
új útj'ai, az új társadalom forradalmí eszményei a fegyelem egységét részegységekre bontották. Márpedig csak az a nevelési rendszer tud fegyelmet biztosítaní, mely egységes, követendő ideálokat állít az ifjúság elé.
Nem elég azonban az ideálok felisrnertetése. Az ideálnak a tudat összerőtnek
segítségével célképzetté kell válnia. Ez rendszeres akaratnevelés eredménye, és
ebben példaszerű a középkor, E célképzettel kapcsolja össze Fínáczv a világnézet
kialakulását. Mit ért ezen? A világnézet szerínta döntő értékelési aktus, melyben
a tudat összerőlvel az egyén állást foglal korának mindennernű sajátosságával
kapcsolatban. A nevelésnek tehát olyan kritíkaí bázist keH létrehoznia, amely irányító jelleggel is rendelkezik, állásíogíalásra képes.
A világnézeti nevelésnek ez az irányító jellege egyúttal meghatározza egy-egy kor művelődésének befolyásolását. Vagyis, bár' egy-egy ko. történetisége meghatározza a nevelés ideálj ait, a nevelésnek túl kell jutnia a szolgaí beellesakedésen, a kor Irányítójává kell vájnia. Ftnáczy Ernő a művelődéslegfóbb faktorának: akormeghatározó világnézett nevelést tekinti. Ez nevelési elveinek tetőfoka,
ehhez koncentrál minden nevelési, tényezőt.
A koralakító tendenciát azonban csak az állam közreműködésével tartja megvalósíthatónak, ElJenzi a magánosok iS1eodafenntartási jogát. A nevelés korszerű
kívánalmait csakis az ádlam tudja megtelelően bíztosítaní. Kivételként kezeli az
egyház ískclaíenntartásí jogát, mert az' egyház a művelődés korszerűséget s a
koralakító nevelést az állammal egybehangzóan tudja meaoldani.

Fináczy Erriő neveléspoldtíkájácak e vázlatos ismertetése után vessünk egy
l'illantástaz emberre, a protesszorra. Még ma is magam előtt látom, amint belép a tanterembe. Nem úgy lépett be, mínt aki csupán csak le akar róni egy
kötelességet, hanem úgy, mínt akinek feladata van. Egész megjelenésén látszott,
hogy nemcsak pedagógus, hanem nagy műveltségű ember is. Rendkívülí olvasottsága, évtizedes kutatásaí, hazai és külföldi tudósokkal való állandó kapcsolata
megéreztette hallgatóságával, hogy kiváló egyéniség áll előtte. Pedig megjelenésének hatását sose akarta növeini népszerűség hajszolásával. sőt erős tartózkodás
jeHemezte. De ez a tartózkodása nem tartotta távol attól, hogy segítségére legyen
a rászorulóknak. Több tanítványát támogatta álláshoz [utásban, másokat tudományos munkássaguk megindulásában, sőt bevezetőket írt tanítványai kíadvánvaíhoz.
Humanitása drámai körűlmények közt is helytállt. A numerus clausus idején ö
volt a rektor. Egy alkalommal a diákok inzuUáltá'k egy idősebb zsidó tanártársát.
akit haláltra rémítettek. Firiáczy lesietett a diákokhoz az udvarba és határozott,
kemény hangon megrótta őket, hangoztatva, hogy nincs faj, vallás, rang, csak
ember van a maga egyéni értékeível. De ennél drámaibb esetéről is tudunk.
UGY?csak a 20-as években több zsidó kollégájáJt, köztük Waldapfel Imrét is.
fel akarták mentení egyetemi működése alól. Fináczv ezek rehabrlitálását kérle,
s mikor ezt megragadták, ő maga sem óhajtott tovább működni. Több hónapig
távol volt a kated:rlától. tlW elérte kollégái vísszahelvezését,
Vajon mi a háttere sokszor megesodált . humanizmusának? Kétségtelen, hogy
tQrténeti kutatásai nagyban hozzájárultak szeldeme nemesedéséhez. de saját múltjának távlataíból is hozhatott magával valamit. Apai ága a humanizmus bölcsöléből, Itáliából származik. Eredeti nevük Finazzi volt, egyik águk az észak-olasz
Bergam6ból 'indult el hazá.riikba kereskedni. Hogy e név míkor alakult át Fináczyvá, nem tudni. Máramarosban hosszasabban Időzhettek. mert innét származik ,;feJlJővisói" előnevük. Az Itáliában maradt ág egyik kiváló tagja e század
első harmadában Bergame polgérmesterségéíg vitte.
SZKLADANYI MARIA
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"Önökhöz fordulok francia kommunisták. Önök több alkalommal fordultak
a francia hrvökhöz, s kérték tevékeny
részvételüket egy új, szocialista társadalom Ieléoítéséhez. Felhívásraikra sok
keresztény válaszolt különböző forrnákban. Voltak, akik azonosultak az önök
célkitűzéseivel és
küzdelrneivel ; mások
a különbözö 1,aJálkozások és kongrészszusok tanácskozásaiban való részvételükkel fejeztékki szimpátiájukat, Most,
ebben a könyvben egy francia katoltI{fJS püspök ajánl önöknek őszinte párbeszédet, igazságban. kétarcúság nélkül,
a H. vatikáni zsinat szellemében, melv
kimondja: .Bár az egyház teljességgel
el is utasítja az ateizmust, mégis őszin
tén vallja, hogy minden embernek, a
hivőknek is, az ateistáknak is együtt
kell működniök, ,hogy helyes módon
épüljön a világ, míndarmyiunk közös
lakóhelye. Az együttműködés viszont
nem valósulhat meg őszinte és okos
párbeszéd néllkül.' (G. S, 21}."
így kezdődik Lyon nyugalmazott segédpüspökének Alfred Ancelnak, a Prado francia papi rnozgalorn egykori szuperlorjának a Dialoque en vérité (Párbeszéd igazságban) című, 228 oldalas
könyve, melv 1979-ben [elent meg. A
könyv él'dekességét a témán kívül az
is fokozza, hogy nem egyházi kiadásban került az olvasóhoz, hanem a Francia Kommunista Párthoz közel álló
Notre TempsT'ribune kiadó gondozásában.
"Kétségtelen, hogy különböző meggyŐződésünik, elképzelésünk és
programunk van. Ennek ellenére - úgy vélem - lehetünk jó barátok - folytatja
a püspök -, hiszen a Iegalapvetőbb
doloéban. az ember szeretetében és 'az
ember, őszinte szolgálatában egyek és
azonosak vagyunk, Mert az tény, hogy
nem lehet semmiképpen elegendő pusztán osak megbékíteni az emberiséget
önmagával, az emberiséget, rnelv oly
hosszú idő óta meg van osztva és
szembe van állítva, Éppen ezért a türelem legalább annyira szükséaes és
süreető, hogy míndent elkövessünk az
emberiség előrehaladásáért és feilődé

séért,'
Ez a néhány mondatos idézet világosan rámutat a könyv igazi mondanívalójára. amit még jobban kiemel az
író következő megállapítása:
'
"Mi keresztények tudjuk, hogy önök
az ember teljes felszabadítására törek-

szenek s meg vannak győződve arról,
hogy ezt nem lehet elérni egyszerű
reformokkal. hanem csak a társadalmi
rend teljes megváltoztatásával. Önök
szer-int a kaottalízmust szükségszerűen
kell hogy felváltsa a szocializmus. Ezt
mi is vablluk, s rnint keresztények törvényesnek tartjuk, feltéve, ha a szeeiaIízmus tiszteletben tartja az ember
alapvető jogait, Mi a szocíaltzrnust elfo~adjuk az ateizmust kivéve - , hiszen való igaz, hogy a szocíalizrnus lelki vonatkozásban igényesebb és értékesebb, 'mínt a kapitalizmus: az igazi
szabadságra törekszik, s célja a kiegyensúlyozott
mindenki számára
igazságos gazdasági helyzet megteremtése. A szocializmus megkívánja a
másokért és egymásért való felelőssé
get; elvárja a közösséa érdekeinek elő
rehelvezését, az egyéni önzés. háttérbe
szorítását. A kérdés csak az. hogy mí
keresztények fel tudjuk-e úgy fogni .a
szocíalízmus mindezen törekvését, mínt
ami egybeesik az evangélium .igénveível?"
A könyv mindenképpen komoly és
figyelemreméltó felhívás keresztényeknek és marxistáknak egyaránt. a kölcsönös megértés és megbékélés érdekében. "Dolgozzunk .egvütt az emberiség szolgálatában. Mi, keresztények,
szívesen figyelembe vesszük az, önök
tudását. s okulunk belőle, önök viszont
ne menj ének el .közömbösen a rni hitünk dinamizmusa mellett. mert ebből
is tanulhatnak!"
Aricel püspök,
a
könyv szerzőie
1936~ban talliádkozott először a francia
marxistákkal. Akkor még a lyoni egyetem katolíkus fakultásán volt a fiJozófia professzora. A második' világháború fasi:szta megszállása alatt egészen
közeli kapcsolatba került a Francia
Kommunista Párttal. s ez az őszinte
kapcsolat a mai napig is tart. Szinte
megható, mindjárt a könyv elején tett
vallomása: "Az önök (ti. a francia
kommunisták) tanaí és az ebből fakadó tevékenységük bennem míndíg
nagyon' jeletttős ", kérdéseket vetettek fel,
melyeket az evangélium fényénél igyekeztem megoldani. Nekem nagyon sok
indítást adtak. hogy hitemet megtisztí-tsram és keresztényi magatartásomat
szüntelen megújítsam. Köszönöm ezt
önöknek."
Azt a tiszteletreméltó szerénységet,
rnely a könyv mínden mondatát és
gondolatát áthatja, csak akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy az író fiatal
korában (1925-ben) elkötelezte magát a
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Prado francia papi lelkiségi mozaalomnak (alapítója Antoine Chevríer
1826-1879 - lyoni egyházmegyés pap).
malynek célja a szegények szolgálata,
és egvetlen tápláló forrása az állandó
belső megújulás az evangélium fényében. Mint prados pap. öt esztendőn keresztül. a francia munkáspapi mozgalomban is dolgozott. s így bőven kínálkezott alkalom arra. hoav a munkásosztályhoz fűződő kapcsolatai ne csak
elméleti. hanem gyakorlati jellegűek is
legyenek. Életének ezt a szakaszát még
1963-ban megírta a Cinq ans avec les
ouvriers (Ot év a munkásokkal) című
könyvében.
A most ismertetett művében Ance],
püspök bevallja. hogy míndia magáénak érezte azt az állandó kutató-kereső szellemiséget. ami
a marxistakat
jellemzi társadalmi, .polí tikai és kulturális téren: "Bár nem vagyok marxista - mondja - . és semmiféle tevékenységükben részt nem veszek. mégis
úgy érzem. hogy nagyon sokat 'segíte k
önöknek. ha ebben a könyvemben elmondom. hogy az önök tanítása és tevékenysége milven visszhangot kelt bennem s kívülern még. nagyon sok
hivő keresztény lelkében."
A könyv két nagy részből áll. Az
első rész azzal foglalkozik. hogy a marxizmus milyen indításokat ad a hit és
keresztény
magatartás megúlításához,
"Számtalan esetben önöknél olyan igazságokra bukkanok, metvek az evangéliumban gyökereznek. Külőnösen kiütköznek ezek az emberszolgálat síkján.
Sok kommunista áldozatos és önfeláldozó hűséget látván. a Szentírás 'szava
jut eszembe - arról ismertük meg Isten szeretetét. hogy életét adta értünk.
Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért (l Jn 3,16)."
Ancel püspök nyomatékosan hangsúlyozza. hogv könyve nem általánosságban a marxistákkal díalogízáí, hanem
kizárólag a jelenlegi francia marxistákkal, Illetve a
Francia Kommunista
Párttal. elfogadva Georges Marchais
1976. június lO-én Lyonban mondott
beszédének megállapítását: "A francia
kommunista párt ideológiai alapja a

tudománvos materializmus".
Köztudomású, hogya Francia Kommunista Párt tagjai között igen sok
praktizáló. hitéhez hű keresztény is
van. s még több azon keresztények
száma. akik ugyan nem tagjai hívatalosan a pártnak. de benső meggyő
ződéssel szlrnpatízálnak vele. A könyv
sokrétűen vizsgálja
ezeknek a hithű
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keresztényeknek ideológiai állásfoglalását. Érdemes felügyelni a könyv e
ponton
tett
hitvallására:
..Közelebb
érzék magamhoz egy ateista kommunistát. akí elkötelezte magát a társadalom
szolgálatára, mint egy olyan hivő keresztényt. aki önzésébe burkolózva távol tartja magát az igazságért folyó társadalmi harctól."
A könvv első részének egyik fő gondolata. hogy a világ azt várja az egyháztól. mínden spirituális erejét az emberiség szolgálatába állítsa, Ez viszont
csak úgy lehetséges, ha az egyház igazságban. kéíarcúság nélkül dialogizál a
marxistákkal. s ez a dialógus a kölcsönös tisztelet és barátság alapján
folyik A dialógust szinte az alapoktói
kell kezdenünk. mert ..mi rosszul ismerjük a kommunistákat. de ők sem ismernek bennünket. keresztényeket jobban. mint mi őket". Pedig ez nagy
. kár állí't.ia a szerző - . mert igy
óriási erők maradnak kihasználaflanul
az emberiség Iejlődése és előrehaladása
szernpontjából : ..Soha nem tudok közömbős
maradni azzal a munkával
kapcsolatban. amit a kommunisták végeznek kezdettől fogva. Nagyon rájuk
illik a Gaudium et Spes meaállapítása:
.Akik előbbre viszik az emberi közösség ügyét. a családi, kulturálts, közgazdaságí , valarnint a
nemzeti vagy
nemzetközi politikai élet területén. azok
Isten terve szerínt nem csekély szolgálatot tesznek az egyházi közösséznek
is. amely nem független a kívülről jövő hatásoktól. Sőt az egyház megvallja. hogy sok hasznot merített és meorí't még ellenségeinek és üldözőinek
támadásaiból is.' (G. S. 44)."
Melvek

azok

a

kérdések. amiknek
marxisták indítanak bennünket. keresztényeket? Ancel
püspök hat téma köré csoportosítja a
legfontosabb kérdéseket:

újrafogalmazására a

1. Keresztény magatartásunk és gondolkodásunk. (Istenhez való kapcsolatunk felülvizsgálata; az anyag és a
munka újraértékelése; a gazdasági kérdések tontossáza: a cselekvés jelentő
sége Jézus tanításában; a víüáa proletárjai és szegényei.)

2. Az ember. (A személyes és kollektív öntudat; szabadság és szabadosság;
az ember. a munka és a természet vi-

szonva.)
3. Az igazságért folytatott harc. (Az
osztályharc evangéljurni reali tása ; a
gazdasági
liberalizmus
krátikája ; az

osztály nélküli társadalom; a szocsadizrnussal való e~üttműködés.)
4. A keresztényerkölcstaJn megúritása, (A burzsoá erkölcs krítíkája; az
evangélium morali tása.) .
5. Az Isten igazi arca. (A marxista
valláskrítika ; az igaz Isten-kép kialakítása.)

6. Az egyiház igazi. arca. (A marxisták egyházkritikája; az egyház műkö
désének területe és határai.)
Miután a szerző ezeket a kérdéseket
elemezte, könyvének első részét ekként
summázza: ..... megismerve az önök
gondolatait és magatartását, arra kaptam indítást, hogy sokkal mélvebben
olvassam és értelmezzem az evangéliumot. fir.y bizonvos közeledés történhet
gondolataink között, ez pedig mindenképpen megkönnyíti a dialógust és a
kölcsönös megbecsülést. Persze, ez még
nem jelent azonosságot. Mi, keresztények, elismerjük a szocializmus Iétiogosultságát, de hitünket nem kötjük
hozzá. A dialógus azonban bizonyos
ökmmenizmust épít a hivők és ateisták
között. Tény. hogy sok olyan igazságot
fedeztem fel az öltök indítására, meIyekre talán soha nem [öttem volna
rá, ha nem találkozom önökkel. Köszönöm önöknek. francia kommunisták,
hogy segítenek bennünket keresztény
hitünk valósabb és igazabb megélésében. Oszintén hiszek abban, amit a
Francia Kommunista Párt XXII. kongresszusán mondott valakt önök közül :
.Ha az egyház tovább folytatja nyitását a munkásosztálv problémái felé,
talán elérkezünk majd oda, hogy eddigi fenntartásainkat és kritíkáínkat az
egyházzal kapcsolatban megváltoztassuk'!"

Mint ahogyan az igazság és az egyenesség jellemzi a könyv első részét.
ugyanilyen lelkülettel kezdi az író
körívvének második részét: "Mindenesetre ne gondolják azt, hogy mindenben egyetértek önökkel. Jól. tudom.
hogy saját maguk is tudatában vannak híánvosságaíknak, mégis, nem lennék őszinte. ha nem mutatnék rá azokra a pontokra. amelyekben nem tudok
önökkel egyetérteni. Itt nem csupán a
nagy alapelvre, a dialektikus materíaIizrnusra gondolok rnelv tökéletes
ellentéte a keresztény hitnek - , hanem
más olyan elvekre is, rnelveket azért
nem fogadhatok el. mert nem tudok
hinni igazságukban."
"Ebben a részben nem azt nézem
és vizsgálom. amit önök fő célként

tűztek maguk elé, tudníflhk az ember
teljes felszabadítását, és a kapitalizmusnak szocíalízmussal való Ielváltását,
hanem azt a módot vizsgálom, ahogyan
ezt a célt el akarfák érni."

Aricel püspök a francia kommunístákhoz intézett ínterpeblációit hét téma
köré csoportosítja:
1. Materiahzmus 'Vagy tökéletes realízmus. (Vagyis a dialektdkus materializmus és a történelmi matertalízmus.)
2. A marxista analízis' tudományos
karaktere. (Gazdasági, szociolőgiai, történelmi, polirtikai, ku Iturá'lis és antropológíaí analízís.)
3. A marxista antropológia. (A keresztények és kommunisták egvüttmű
ködése az ember Iejlődésének előmoz
dításában.)
4. Az osztályharc. (Az osztályharc
marxista távlatai; osztályharc, politikai
koegzísztencia, igazi béke.)
5. A Francia ,Kommunisitá Párt viszonya az lsten-kérdéshez. (Hit és tudománv.)
6. A Francia Kommunista Párt viszonya az egyházhoz. (A XIX. század
legnagyobb botránya: az egyház elvesztette a munkásosztálvt.)
7. A keresztények és a Francia Kommunista Párt együttműködése.
Ancel püspök kötetének utolsó fejezetét a könyv egyik leglényegesebb részének tartja, AzegyÜttmüköd~re vonatkozóan néhány lényeges alapelvet
fogalmaz meg:
a) A zsinat tanításából kell véleménye szeririt kiindulni: ..Korunk
súlyos tévedései közé kell számítani
azt a sokaknál tapasztalható hasadást,
melv vallott hitük és' mindennapí életük között van" (G. S. 43). Ezen a
szerzö azt érti. hogy "vannak, akiknek
hite tisztán vertikális, azaz kizárólag
az Istenre tekintenek és elfeledkeznek
az emberről; viszont vannak,aki~nek
hite horizontális, azaz kizárólag az emberre tekintenek r! elfeledkeznek az Istenről. Az
igazi hitnek egyenrangúan
vertikálisnak és horizontálisnak kell
lennie."
b) Az együttműködés kérdését a keresztény embernek mindíg és elsősor
ban a hit síkján kell tisztáznia. Aricel
püspök szarint kétféle hitet lehet megkülönböztetni: a hagyományos és a személyes hitet. A hagyományos hit a'
családban örökölt. a személyes hit pe-
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dig az, amit ki-ki saját magában alakít ki, sok tőprengéssel, küzdelemmel,
s melvet végül is Istentől. mint személyes ajándékot kap meg. Ha a keresztény ember a marxistákkal való együttműködésre vállalkozik,
ahhoz mindig
személyes hit szükséges, A· hagyományos hit alapján folytatott együttmű
ködés mínden bizonnyal a hit elvesztéséhez vezet, márpedig "számunkra- a
hit elvesztése a legnagyobb veszteség.
ami csak érhet bennünket".
c) Az együttműködés egyetlen Ieherséges formája, hogy szétválasztjuk a.
dolgokat: politikai és gazdasági síkon
elfogadjuk a marxizrnust, világnézeti síkon pedig megmaradunk istenhitünk
mellett. Ezt a Francia Kommunista
Párt XXII. kongresszusán a párt nagy
kereszténv harcosa, Bernard Fríot a következőképpen fogalmazta
meg: "Nagyon lényeges nem a hasznosság
szempontiából. hanem' mint alapelv -,
hogy ne tegyük első helyre a filozóflaí
(világnézeti) különbözőségeket."
A könyv utoszava "Az emberi testvériségbe fogant reménység" cimet viseli. "Könyvem befejező szavai 01vassuk-. amit a Francia Kommunista

ROZSA GYULA: NYITOTT GALÉRIA
"Iri.gylem az irodalmárokat" - vallotta
meg Rózsa Gyula egyik cikkében - és
ezzel az irodalmi és művészetkritikai
közélet .lényegi különbségeíre - míndenekelőtt .az irodalmi viták képzőművé
szeti megfelelőinek hiányára - célzott.
Miben nyilvánul meg ezen kívül az említett különbség: mi jellemzi a hetvenes
évek közelmúltjának műbírálatát: miíven a művészetí élet belső légköre;
mílven elvek és indulatok rnunkálnak
látszólag szílárrí .Jcérge" alatt? Ilyen
és ehhez hasonló kérdésekre keres választ a szerző újságcikkeiből és 'kíállításkritíkáíból válogatott kötetében. a
Nyitott galériá-ban*.

Rózsa Gyula könyve - ha továbbra
is az irodalent élettel vont párhuzamnál maradunk leginkább a "gyűj
teményes,"
kiadásokhoz
hasonlítható ;
pontosabban ahhoz az Irodalornpuolicisztikával kapcsolatban kialakult kiadói
gyakorlathoz, mely lehetőséget ad egy-egy jelentősebb. kortárs kritísousí-tanul'Szépirodalmi
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Könyvkiadó,

1980.

Párt tagjaihoz intézek. a testvéri reménységé. Igaz, elég sok tényező van,
ami szembeállit bennünket.. Úgy érzem
azonban. hogy lassanként kezdenek jelentkezni a kölcsönös megértés jelei
is. Ha mi. keresztények elfogadjuk az
önök krí tíkáját, minden bizonnval hitünk és keresztényi magatartásunk megújításához jutunk el. Ha viszont önök.
kommunista barátaink. tekintetbe veszik az egyházban történő nagy ütemű/
fejlődést, akkor be kell Iátniok, hogy
a vallással és az egyházzal kapcsolatos eddígí krítíkájuk ídeiétrnúlt, Ezen
az alapon a mi jövőbeni dialógusunk
még barátságosabb. meghittebb és gyümölcsözőbb lehet. Igenis tudunk együtt
dolgozni mínden esetben, amikor az
igazságról és a testvériségről van szó.
Dolgozzunk hát együtt az emberiség
őszinte szolaálatában l Mí örömmel merítünk az önök tudás ából, önök pedig
merítsenek a mi hitünk dinamízmusábóL"
A dialógus..irodalomnak ez az új
műve igazolja a magyar földön ,ilS folytatott párbeszéd helyes irányát s ennek
további folytatására ösztönöz bennünket.
HOLCZER GYULA

mánvírói munkásság kötetbe rendezésére és újrakiadására. S valóban: míg ez
az irodalmi életben már-már hagyománnyá váló gyakorlat. addig a képző
művészet
terén igencsak ritka vállalkozásként hat.
A Nyitott galéria első fejezetébe gyŰj
tötte a szerző azokat az írásaít, melvek
kifejezetten a művészetpolttikaí és krttikai közélet problémáival Ioglaikoznak.
Rózsa Gyula markáns érvelést rendszerét - melvet némi sajátos. publicisztikus szívósság is jellemez - elsősorban
annak a feladatnak szolgálatába áüítía,
ami a XX. századi radikális-torradalmár rnűvészet hagyományainak elfogadtatásával és a klasszikus baloldali av antgarde jelentőségének köztudatba plántálásaval kíván változtanni az általános
művészetí tudaton. Persze mindez nem
véletlen; rnűvészeti (köz)tudat és képzőművészeti (köz)élet egymástól el nem
választható területek. A krrtikus pedig
mindkettőnek "részese".
De hogy ne
csak pusztán részese legyen, hanem aktív és progresszív alakítója is; mind-

ehhez alapvető feltételek szükséaeltetnek. Többek között - fi Nyitott galé1'-ia
tanulsága szerint - démokratikus vitalégkör és stílus: az au liku s homály
megszüntetése és a kritikusi tevékenység respektusának és felelősségének növelése. így lehetne Rózsa elképzelése
szerint a képzőművészeti kr'ítika hatékony és előrevívő tényezője annak a
megváltoztatandó és felszámolandó pozíci-óját néhol makacsul őrző - egykori általános gyakorlat maradványainak. melyben az Utószó szavaival
- "a műbírálat dolga jobbára az volt.
hogy utólag megideologizálja a különböző rangú apparátusole hivatalos döntéseít". A ,Je1üről építkező", íntézménví
hierarchia végső fokon az ötvenes
évekre jellemző írúnyításr metódus káros következményei deformálták és
deformálják helyenként még ma is a
képzőművészeti közélet működését, Rózsa a Válasz több művészlevélre cimet
viselő. szellemes nyílt levélben "esettanulrnánvút" adja mindennek. És az Utószó is rámutat: a dogmatizmust bíráló
és felszámoló konszolídácio a képző
művészet terén megkésett a többi mű
vészett ágakhoz képest. s ezért képzelhető el az olyan gyakorlat. "amely a
krí ti kai elkötelezettséget a hívataloknak.
intézményeknek való elkötelezettséggel
azonosította", Sokat sejtet mindez az
apparátus-bürokrácia .métvlélektanáról".
Mert a hibás döntések egy ilyen jellegű
intézményi struktúrában könnyen
szülhetnek - a későbbiekben korrigálhatatlan hibákra vezető
míndent
"igazoló" konrorrnízmusr.
Rózsa továbbá szükségesnek látja az
elvi-esztétikai bírálat. illetve a műv é'szetpoHtikai apparátus és a vele összefüggő
hivatalos fórumok (lektorátus.
zsűrizés.
mecenatura)
feladatkörének
pontos körülhatárolását. Ugyanis mínden. intézmény felléphet - saját megfontolásait vitathatatlan esztétikai normatívákként kikiáltva mintegy elő
zetes.
kritika előtti 'krf tikaként ; az
egyes művek, műveszek, irányzatok közötti válogatással, alkalmanként pedig
rnellőzésükkel. Logikus. hogy ilyen értelemben az adminisztratív intézkedések
"eleszik" a kritika kenyeret. megakadályozzák a közéletben. a társadalmi
nyilvánosság közegében zajló. valóságosan demokratikus mert alkalmasint
"alulról" építkező fórumokat is szülő szellemi információcserét. Az összernosóriott szerepek és funkciók zavara okozza azt a szemléletet. melv "a kiállításra elfogadást azonosítja a krttikaí elfogadással". A képet tovább bonyolítja.

I)ogy mindez nem kizárólag a kritika
,.magán keserve". mert - mínt Rózsa
Gyula elemzése kiemeli: "konvencionális rnűvészet és hivatal igen gyakran egybemosódik". Ezért kilátástalan
a helyzete alkalmanként a kísérletező
nek, az új formai törekvések képviselőjének. Persze.
Rózsa fenti érvelése
mögött nincs semmiféle esztétikai engedmény, nem pártol mindenféle s bár. rnilven kvalitású .Jcísérletizmust" (hogy
a szerző saját "műszavát" használjuk).
A ..kísérlet" tudjuk - lehet olykor
..fedőnév" is. melv esztétikai bóvlít takar. s a .Jcísérlet" szó művészetben
kivívott rangját kérdőjelezi meg. no-ha
kétségtelenül .Jcfsérletezés. kutatás révén jött létre századunk .mínden igaz
eredménye az utóbbi hetven-nyolcvan
évben".
A szokásosnál talán hosszasabban foglalkoztunk a Nyitott galéria által felvetett művészetpolifikai problémákkal, de
szolgál ion magyarázatul, hogya kötet
súlypont jának érezzük a művészeti közélet kérdéskörét. S szívesen tesszük magunkévá Rózsa Gyula javaslatát: ..a
vitára érdemes és vitára érett művek
kel szemben nem a demokratizmus szű
kítésével. hanem a kritika aktivitásával
kell f'el léuní".
A cíkkekbőj, kiáll ításkrf tíkákból és
művészportrékból
nemcsak az írások
tárgyának egy-egy művészetpolicikai
vitatéma, vagv alkotói munkássáz jellegzetessége bontakozik ki, hanem az
írások szerző]ének elvi-gondolati rendszere is. Igen lényeges ebből a szempontból a hagyományok kérdése. Mi lehet az elmúlt évtizedek magyar mű
vészetéből alkalmas arra. hogy a mai
modern követelményeknek eleget tenni
kívánó (vagy éppen új követelmények
megszületése felé mutató) törekvéseknek
példájául szolgáljon ? Nem téves korszakmegjelölés itt az "elmúlt évrizedek",
mert Rózsa számára az újrafelfedezett
és példát mutató szellemi-művészeti
rnozgalrnak, -alkotóí életutak
és mű
vek egyaránt a XX. század· szülötteí,
Különösen a mindent elindító-megmozgató századelö szarencsére tabu-jelIeaét már elveszített - szellemi prosperltása. melvet a magyar képzőmű
vészet történetében a Nyolcak és az
aktívisták képviseltek. "Az a szédítő tíz
esztendő volt ez ugyanis. amelyben a
pesti nagypolgár fia népbíztossá. a reformista munkásvezér népszónokká érett.
az alatt a tíz év alatt vált az ország
egyik legaulikusabb főrendjének sarja
egy népköztársaság elnökévé - a Balaton kávéház tulajdonosának fia pedig
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radikális festövé" olvassuk a Tihanyi Lajost méltató esszében. Es persze
Derkovits - a Derkovits-magatartás és
mindenekelőtt

a

Derkovits-életmű,

rnelv

az ízrnusok tanulságainak összegzésével
teremtett autonóm, értékőrző és formanyelvében is modern művészetet a két
háború közöttí Magyarországon. Derkovits példája, a "Lobogónk Derkoví ts"-ielszó természetesen nem úgy értendő
Rózsa gondolatmenetében. hogy a Derkovits által egykor megvalósított képi
világ formaelemeit egyszerűen adaptálni erény és eredmény. Mindenkor az
egyénileg kivívott - "derkovitsi mélységre" és átgondoltságra törekvő
esztétikai kvalitás a döntő, s ebben,
illetve ezért "Derkovitsot követni kötelesség és Derkovitsot utánozni lel1etetlen" (Lobogónk-e Derlwvits?).
A Nyitott galéria szerzöíe az európai
művészetből többek között azokat a jelenségeket tartja igazán "haladó hagyománynak", melyek megismerése-megismertetése (megísmerhetősége) terén a
legutóbbi időkig nehezen .znozdult" a
képzőművészeti
közélet egésze; mind
szakmai-értékelő,
mind
"intézményi"
vonala és nundennek következményeképpen a közőnség tudata-ízlése
is. Sokáig érvényesült a vulaár-marxísta esztétika realízmus-doktrtná.ia és
a rtgorózus művészetpolítíkaí "legyen-elvet" képviselő funkcionáríusok nem
fukarkodtak a "dekadencia"- és "formaJizmus"-címkék osztogatásával. Igy
rninden nem hagyományosan "látványt"
ábrázoló jelelJséget a művészeti köztudatból és hagyományból kiszoritani látszottak, Rózsa felismerte, hogy "a sematízmus Ízlésromboló. praktícísta "közérthetőség't-politákája rendkívüli zavarokat okozott rendkívüli nagy, a művé
szettel először találkozó tömegek tudatában". Rendelkezésre álló kritikusi,
művészetí-íróí eszközeivel a kötet szerzője arra törekedett s ebben van a
Nyitott

galéria

pedagógiai-ízlésnevelői

aspektusa -, hogy tudatosítsa "késedelrneskedésünket a szocialista művészha
'gyományok
birtokbavételében".
Ha
mindezek tükrében szemtéljük Rózsa
írásait Barlachról és Kollwítzról. Heartfieldről,
Rodcsenkéról és a szovjetorosz forradalmi avantgarde-ról (Plakátok Moszkvából); magvarázatot kapunk
azok
minden
előítélettel
leszámolni
akaró szenvedélyességére és "Ezt mindenkinek tudni kénel't-Ielkesedésére.
A kötetből kiderül az is, hogy Rózsa nem barátja az idézetek nek. Ezért
lehet különös jelentősége annak. ha egy-egy szerzőre többször is hivatkozik.
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Nem véletlen. hogy éppen - a méltatlanul ellfeledett Kállai Emő, valamint Rabinovszkv Máriusz a szerzö
által legtöbbet idézett két művészetí
író. Mindkebten a mindenkori korszerű,
radikális baloldali
művészet
meIlett
tettek hitet írásaikban: különösen Kállai (álneven Mátyás Péter). aki már a
húszas években Kassálc legendás folyóíratának. a MA-nak volt munkatársa.
s akinek életműve párhuzamosan futott a magyar modern művészet fejlő
désével.
Rózsa Gyula pontosan jelöli ki saját
- írásaiból kitűnő, gondolati rendszere
által meghatározott - helyét a művé
szetről elmélkedők "mezőnyében". Újságírói önérzettel és némi iróniával határolia el magát mind a "beavatottaktói": az "elméletistáktól", vagy ahogy
több helyütt fogalmaz: a "formai örömök" agvonmagyarázóitól, mind a realizmus-fogaimat elvi kitüntetésként adományozó "doktrinérektől". A cikkek gerince így valóban nem egy' - a szerző
esztétikai rendszeréből deduktíve következő -.:.. elméleti prekoncepció, hanem
egy-egy kiállítás megtekintése közben
felmerülő
megállapítás, ténvmagvarázat, ötlet. Ilyen például a "Szalay Lajos-hatás" lényegének felismerése. vagy
Deim Pál művészetének beülesztése a
"szentendreiség"-fogalomba;
méghozzá
oly módon, hogy a hangsúly azon van:
Deim rnunkásságának iránya "újabb
Szentendre-értelrnezést kínál". Vagyis egy
kategória
szükségszerű
módosulására
hívja fel a figyelmet, amelyet az új
művészeti
produktum persze csak
amennyiben igazi értékről van szó -.
pusz,fa létezésével is önnön elégtelenségére Iigvelmeztet. A lényeg itt természetesen az új kategóriákat követelő
művészet elsődlegessége. További
példával élve: annak felismerése a Moholy-Nagy László munkásságát (a Galéria-beli kiállítás hiányosságai láttán)
elemző krí tikában, hogy "a két Moholv-Nagy tevékenység. a festőé meg a világjobbító-tervezőpedagógusé sosem vált
időben sem ketté". Mert a szóban forgó absztrakt kompoziciók sem "beszélnek" másról (nem .f'ormaüstábbak").
mínt a kézzelfogható. hétköznapi funkelót betöltő Bauhaus-gondolat szülte - tárgyak.
A kötet összeátlításánál a szerző bevallottan tiszteletben tartotta a "dokumentum-etikát", s így - noha az írások nem mindegyík fejezetben követik
keletkezésük időrendjét - mínden utólagos beavatkozás (pótlás. javítás) nélkül pontosan nyomon követhető a krí-

tikák fejlődésvonala. Ez a megtett út.
melvnsk kezdetén áll. mondjuk, az
19B1kos Barcsay-cikk - a konstruktívizmust illető. meglehetősen sommás megálllapításaival - ; és az 1978-as. kíforrott stádiumot jellemzi például a már
említett kiváló Rodesenko-, Moholy-Nagy-, Vajda Lajos-esszé és a Plakátok Moszkvából-cikksorozat.
Ismertetésünk végére

kívánkozik:

a

Nyitott galéria ,.-- mint kötet-egész

OTTLIK

G~ZA:

PROZA

. legfontosabb eredményét (az eddig elmondottakkal
összefüggésben)
abban
látjuk, hogy bizonyítékul szolgál a céltudatosan fórmált-fejlesztett ízíésre épülő bírálat jótékony "önmo~ára". Rózsa Gyula pontosabb fogalmazásában:
az igazán igényes kritika "menet közben" "rák,ényszerül arra, hogy leíratlanul ~gyakran sokáig öntudatlanul) kidolgozza saját esetétikai modsllrendszerét",
ANDRAsI aABOR

ra. Az Iskola a határon jegyzeteit mékell egészítenünk, hiszen ha a
sorsok találkozása nem. jön is létre.
már az éríntésük is maradandó nyomot hagyhat az írói tudatban, s alkalmas arra, hogy elgondolkodjunk azokon ai': ismeretlen dímenziókon, melvek
felé a hétköznapi valóságra merőleges
irányú erővonalak mutatnak.

,gis ki

Ahhoz, hogy kulcsot taíálrunk Ottlik
Géza legújabb kötetének" nyitjához,
ismernünk kell az író sajátságos alkotörnódját. A Iegrttkábban bízza, rá magát a spontán íhletésre. mi sem idegenebb tőle. mint a folyamatos. gyors
írás. melvnek során a hősök szinte a
maguk életét élik. s az írónak alig
marad más dolga, mínt hogy lejegyezze
sorsuk fordulói t. Az Iskola a határonban Medve Gábor azt magyarázza barátjának. hogy a világhoz nem alkalmazkodni kell. hanem csinálnl, nem
úirarendezgetní azt. ami már megvan
benne. hanem hozzáadni mindig ..." S
Medve jegyzetei között bukikanunk a
következő. szintén
az alkotómódszerre
vonatkozó utalásokra : " ... gyarló látszatokból. a létezés felületében reménytelenül nyúltózkodva egymás felé. és
halott formák segítségével, élő valóságot tudunk létrehozni. ha a felületre
rnerőleges iránvú, ismeretlen dimenzió
felé ható erőkre szakadatlanul ügyelünk. Mert konvergens, egy metsző
pontból kiinduló sugárnvaíáo tagjainak
is tekinthetjük magunkat. hiszen annál
jobban közeledünk egymáshoz, mínél
beljebb haladunk önmagunkban. magányunk közös centrurna felé - noha a
szűkebb vagy tágabb gömbfelületeken.
melvekből diszkrét pályákat. elszigetelt
ponthalmazokat ütünk ki, esetleg egyáltalán nem érintkezhetünk."
Talán Medve Gábor futó jeg.vzeteiből kell kiindulnunk. hogy megérthessük a Próza című kötet nagyszerűen
felépített keret-történetet, mely ilyen
valóságos és képzeletbeli "sugárnyalábokat", embert sorsokat. ábrázol. melvek
csak a véletlennek engedve érintik
egymást, akkor is csak futó pillanatok'Ottllk Géza:

Próza

Először talán a kerettörténetet kellene méltatnunk. melv a messzi múltat idézi, azokat az éveket. amikor az
író legelső írásaival jelentkezett s egy
véletlen folytán kellett rádöbbennie arra. hogya próza mégis több. mint a
kinyomtatott szöveg, benne életutak és
emlékek szintetizálódnak. amelyek akkor bukiannak a felszínre, arnikor az
író a legkevésbé számol velük, s mégis szembe kell néznie velük. meg kell
találnia am a mödot, ahogy általuk, su-'
gárzásukban, önmaga belseje felé haladva mínd : többet tárhasson föl a lélek
mélvrétegeiből.

Ahogy mindezt megszerkesztí, s a régi, sárgult cetliket. fecni ket, töredék-emlékeket életre galvanizálja, az már
írói remeklés. Ottlik Géza azon kevesek közé tartozik a mai magyar irodalomban. akik nem azt tartják az igazi
feladatnak, ho,!?;y a valóságot visszaadják. hanem hogy megteremtsenek egy
új valóságot az adott embert sorsokból, s általuk elegáns, szórakoztató,
ugyanakkor nagyon meggondolkodtató
rendszert alkossanak, melyet csak Iobb
híján nevezhetünk irodalomnak. Mert
ez. legalábbis a szó hagyományos értelmében. nem irodalom. hanem inkább
gondolkodás, kísérletezés, embermagányunk föltérképezése. lelkünk vallatása.
Előképét az angol prózában találhatjuk:
Ottlik Géza ideálja a kicsit ironikus-

(Magvető)
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-önironikus John Pristlev vagy P. G.
Wodehouse, Az előbbiről Szerb Antal
írta megejtő szellemességgel. hogy ..a
dickensi regénytípust hangolja össze a
mai világgal". s Ottlik Géza bármily
merészen igyekszik is megismerni a soha arcközelből nem látható. nem érinthető
ismeretlen dimenziót. végeredményben ugyancsak megmarad ..tárgyias" írónak. a szó leghétköznapibb
értelmében; mi sem idegenebb tőle.
mint a ..csináltság", a fölösleges modernkedés, a kontúrtalanság. Inkább
nagyon is pontos. lényegre törő író.
semmi fölösleges carrangot. kitérőt nem
tűrve halad
célja felé, s talán az is
magyarázza túlságosan és fájdalmasan
ritka rnegszólalásaít, hiszen miért írjon.
ha nem a lényeget írhatja? Medve Gábor .auíndtg matematikai hasonlatokkal
hozakodott elő". s Ottlik Géza is szeretí elvont úton megközelíteni a leírhatot, s ebben nemcsak a hajdani Fejér Lipót-tanítvány természetes érdeklődésének nyomaira
következtethetünk,
hanem az irodalomról valtort ideáljaira is. melvek Iényege abban foglalható
össze, hogy csak akkor írjon. az író. ha
biztos a helyes végeredményben. Az
emberben észrevétlenül működik "egy
nagyon értékes. kis beépített műszer,
ami halkan, halkan makacsul tiltakozik
valami ellen. amit írtál. Hemingway is
tudott róla. ő szemétjelző készüléknek
hívta. E2lt hagyni kell működní. s, aztán szót foga<ini. és az írásból kidobni,
ami Inem tetszett neki - ha megtaláltad !"
Persze. vethetnénk közbe. bizonyos.
hogy mindi,g pontosan és jól jelez a
kis gép? Nem fordulhat elő. hogy a
túlzott önkorrtroll olyan írásokat is halálra ítél. melyekben csak a már-már
aggályos műgond találhat gyengeségeket? Természetesen az írói meggyőző
déssel. az alkotó terrnészetrnódjával fölösleges volna vitába szállni, Annál kevésbé. hiszen egyik jegyzetében, a regényről elmélkedve
írja. hogy a regényt "már csak a halleatás előzi
meg". S hogy mí készül e nagy hallgatások idején, mikor válik egyszerre
alkotássá a csönd. azt alighanem csak
az író tudná megmondani. Különösen.
ha színte a paradoxításíg fokozott élességgel fogalmazza meg a maga számára
a regény ..képtelenséget". azt a tényt.
hogy a mű "nyelven inneni tartalmakat igyekszik létrehívni", s ugyanakkor
nincsen ehhez más eszköze. csak a
nyelv. Nem véletlenül idézi egyetértve
Kosztolánvit : "Tévedés azt hinni, hogy
a költő érti az életet. és rndnt valami
tanítómester. elmagyarázza.
A
költő
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nem érti az életet. és éppen azért ír.
hogy az írással rnint tettel megértse."
A próza Ieatzaalmasabb lapjain éppen az írói mühelv titkokba nyerhetünk
bepillantást. Mert mivel is dolgozik a
regényíró? A valóság elemei vel, melvek
olykor elképesztő. áthatolhatatlan zűr
zavarban gomolyognak előtte. Ez az
"irdatlan tömkeleg" éppúgy' tartalmazza a dolgok színét. mint a visszáját.
S benne rendet tenni csak úgy lehet.
ha bizonyos fokú önkényességgel bekapcsol unk egy új tényezőt is a rendezés folyamatába. s ehhez következetesen ragaszkodva igyekszünk képünkre és hasonlatosságunkra gyúrni az
anvagot, és a konvenciók hálózatából
kíhárnozní. ami az adott pi Hanatban
az író szempontjából fontos és tartalmas lehet.
Ha "ad absurdum" vinnénk Ottlik
Géza "kísérletének" gondolatait. akár
azt is mondhatnánk : nincs sok értelme az egésznek. s mihelvt elérünk
ezekbe a rejtett, titokzatos tárnákba,
tovább már nem érdemes Icutatnunk.
hanem inkább meghagyhatjuk a fémet
a föld rnélvén, ktbánvászatlanul. Ám a
regénynek alighanem van egy másik
aspektusa is. melvet hasonló mélvségben érdemes végiggondolnunk. vajon
ki tegyen. rendet az anyag kusza összevísszasáaában, ha nem az író? Ki próbál ia kifejezni abban az emberi tanulságokat. viszonyrendszereket. ha nem Ő.
aki míndnvájunknál mélvebbre ásta bele magát? S vajon nem zárjuk-e túl
szűkre az irodalom togalmát. ha
csak
az író oldaláról közelitjük meg. s nem
figyelünk az olvasókra is. akik mégiscsak szeretnének gyönyörködni a rnélvfúrás nyomán megtalált kincsekben?
Hiszen nem lehet vitás. minden regény
csak töredéke a valóságnak! Miért van
akkor. hogy egy tolsztoji ..töredék"
nemcsak a maga véges voltával ragad
meg. hanem a valóság értelmezésében
és megváltoztatásában is segíthet?
Ezeket a kérdéseket alighanem az
élet más területein is lehetne felvetni.
egészen a létben való helyzetünkig.
illetve annak értelméla. Ha azonban
a rendszeren belül maradunk. s az irodalom vonatkozásában követjük nyomon Ottlik Géza fejtegetéseit. még ha
szívesen próbálnánk is meggyőzni őt az
alkotás folyamatának értelméről, elvitathatatlan mélv moralitása és felelős
sége. A 'Próza igaZli jelentését. üzenetét, meggondolkodtató következtetéseit csak az tudja igazán megérteni.
aki elolvassa.
RÚN A Y LASZLÚ
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RÉSUMÉ
Notre numérc jubilaire est consacré il saint Gérard, un des prerníers évartgélisateurs des Hongrois eneore paíens, né en 980. En téte de notre numéro, nous
publions une étude posthume de György RÚNAY ayant pour titre Saint Gérarti
€t 'ses Légendes. Nous en donnons I'extrait qui suit:
La source d'inforrnatíon rnajeure concerriant la vie et les actívítés de saint
Gérard est constítuée par ses Légendes. En plus. i! convíent de tenír aussí comote
ae certaínes rernarques qui, contenues dans son ouvrage intitulé Deliberatio. ont
une vale ur dooumentaíre au sujet de la vie de notre sairit. Les Légendes de saint
Gérard nous sont parvenues sous terme de deux varíantes:' I'une, la plus breve,
la Légende di1.e mineure et I'autre, la plus longue, la Légende dite maíeure.
De ces deux varlantes de légende, cel1e dite míneure doit étre la plus ancien-o
ne et, de ce fait, aussí la plus oráginale. Elle a dű étre composée il une epoque
ou la canonisatien de I'évéque Gérard avaít déja été prononcée, done apres 1083,
en aucun eas avant 1095, année ou le roi saint Ladislas mourut. - Le texte de
cette Légende ne nous Iourriit aucune indicatien sur l'auteur qui peut étre présumé un prétre du diocese de Csanád ou bien un moine bénédíctín. Le renvoí
contenu dans la premiere phrase de la Légende nous permet -de concíure qu'elfe
klt destmée il quelque usage Iíturgaque pour eke prononcée comme sermon ou
étre récitée comme leeens de matínes, le jour de la fete du martyre. Eln traduction Irancaíse, cette phrase inittale se Iíbelle aínsí : .Les [oies que le Christ a
apportées aujourd'hui b ses fidples jaillissent des mérites de notre saint pere,
tnartur du Christ. Gérard."
Chacun des chapitres de la Légende racontant la vie et les actes de sairit
Gerard sert il faire ressontir ses vertus. á mettre en évidence sa sainteté et ce
tarsant. elle édifie son lecteur ou son auditeur. Au début du récit, nous vovons
apparaitra l'évéque entouré de I'affection filtale de ses fidéles et vénéré comme
une nouvelle personriifícation d' Abraham, quittant lui aussi son pavs natal et
menant toute sa vie en terre étrangére ; par une description mínutíeuse, nous
prenons connaíssance de la dévotion qu'Il voua a la Víerge Marie; lá scene de
la rencontre de saint Gerard avec le coe her quti faillit étre fouetté sur son ord re.
nous démont re l'évéque prét il compatir et il. s'humílier devant son prochain:
le eas de la servante qui charmait I'evéque par :son charit est propre a prouver
sa bonté de coeur et sa Iibéralité ; le passage ou saint Gérard réprímande le roí
Aba darts un discours d'une extreme sévérité et lui predit sa prochaíne fin tragique, traduít bien son intrépidité qui ne transige pas sur les questions morales
et fait preuve en mérne temps q.u'i! fut doté du don de la prophétíe,
Le Professeur László MEZEY, émínent spécialiste de l'histoire de la Hongríe
médíévale, faH le point des recherches hístorínues poursuívíes [usqu'ici concernant saint Gérard. Il profite de cette mise au point pour démontrer les lacunes de nos connaíssances en y apportant toutes les rectífíeations et précisions
qui nous sont offertes par les sources disponíbles aotuellement, 'I'oujours préoccupé de v éri fier l'authenticité des données historáques, il en víent II retenir
comrne certains les taíts suívants: Gerard naquit vers 980. il. Veníse, selon une
tradition tavdivedu XVle siecle. de la famille Sagredo. Entré PI'obablement
des son enfance il l'abbaye de Bénédictins qui venait d't!tre fondée sur l'ile
Saint-Georges le Majeur. il y embrassa la vie Jnonastique. A propos dou soéjour
de saint Gérard en Hongrie, le Prof. MEZEY admet que Pécs et Pécsvárad
(comitat de Baranya) devaient étre les premieres étapes de son itinéraire. C'est
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de la q<u'il se rendi t a Székesfehérvár, puís probablement a Esztergom, lieu de
résidenoe du roi saánt Etienne qui ne tarda pas il íuí confier le soin de la díreetion spi!l'ituelle de son fils Emeric. Apres quelques années de vie d'ermite
menée dans les monts Bakony (comítat de Veszprém), il fut nommé évéque de
Marosvár' (Urbs Morisena, devenue plus tard Csanád dans le comitat du méme
nom). En cette qualité, il entreprit I'orgamísation de son díocese avec un zele
dígne des apótres et s'en acquitta avec succes. Dans les années troubles. consécunves a la mort du fbi saínt EtietI1lIle (1038) oú les grands se dísoutaíent le
pouvoír, il se garda pur, ne sle soumettant qu'au [ugement de sa conscience et
ayant a coeur seul I'honneur de Dieu. Son ouvrage ayant pour titre Deliberatio,
I'unique qui nous soít parvenu de sairit Gérard, est une oeuvre d'exégese biblique. Laíssé pax I'auteur en notes. ce texte reste difficile a comprendre méme
'darn;la transoríptíon qu'un copiste en a donnée par la suíte, Porurtant c'est la
un ouvrage d'un ~1tres haut íntérét: d'une part, il nous introdurt dans I'íntímíté
spirituelle de saínt Gérard, hanté par le pressentíment du prochain terme de
sa vie luí résérvant le martyre, (Sa fMe se célebre le 24 septembre, íocr ou il
pérít martyr en 1046.) D'autre part, envísagé du point de vue d'hístoríe littéraire,
cet ouvrage constitue les prémices de la Iittérature théologique qui allaít naitré
en Hongríe..
'
Sous le títre Des Moulins au service de Dieu. Ákos KELECSENYI consacré
son article a faire connaitra la vaste activité civilisatrice de l'ordre de sai nt
Benoit au Moyen A~. -,. Entretien de Béla HEGYI avec le Prof. Gellért BEKES
O. S. B. de l'Athénée Pontifical Sarnt-Anselrne des Bénédíouns, Directeur de
Katolikus Szem/'e (Revue Catholique), organe tramestríel des Hongroís cajhoIíques étabLis il I'étranger, paraissant il Rome. Abordant la question des causes
actuélles de I'atnéísme airisi que le probleme de Dieu, tel qu'il se pose a I'homme
moderne, ils'est déclaré en eeg termes: Je partage l'avis de bon nombre de
théologiens en admettant la présence de forces positives mérnes dans I'athéisme
de notre époque. Au fur et a IIJJe5Ure que la pensée critique s'affermissait il. l'áge
moderne, elle a rendu sceptíque, voíre métíant :Fhomme a I'égard des vérités
aussí bíen qu'á I'égard des pratíques tradrtaonnelles de lá religion. L'homme
"éclairé" a eu I'impressíon que ~a religion ne fait que I'entraver dans le libre déploíement de ses facultés, Aussí a-t-il proclamé son "autonomie" face a .J'hétéronomíe" relígieuse ' du Moyen Age. En présence de la tension díalectioue de
ces deux príncípes opposés, I'homme moderne, en quéte de Dieu. cherche a trouver une synthese susceptíble d'urur l'hétéronoffilie et l'autonomie sur un plan
supérieur qui est oelui de "la théonomíe". Cette derníére, constituant l'idéaI
du nouvel humanisme chrétien consíste dans l'unité du díviri et de I'humain,
assurant le respeet du domaíne propre a chacun. Tout en rappelant que cette
unité n'arrtvera il se réaliser pleínement que dans I'éterníté - bien qu'en la personne de Jesus cette unrté ait déja apparu cornme par antícípatíon - je suis
convalneu que la perspectíve de cette uníté llui, a préserit n'est qu' "en voie"
d'accomplíssernent, est il méme d"exercer une action transíormatrtce des maintenant sur l'homme tout comme sur lia socíété.
Belles-Iettres: Des poemes traduits en hongross de TO HUU, né en 1920, consídéré comme le plus grand raprésentant de }a poésie vietnamienne contemporaine. Pour enrichir le portrait dupoete, en plus de ce choix de poemes. nous
puSlions aussi en traduction hongroise les entretiens que TO. HUU a poursuivis
a Hanoi en 1973 et 1974, avec 'la femme poete f:ran,yaise. Mireille GANSEL. Le
texte de ces en1Jretiens nor.lS a été foumli par le recueó.l de poésies de TO HUU.
paru en 1975 a Paris sous le titre Sang et fleurs dans les éditions des Editeurs
Franyais Réunis.
Par la Siuite, le lecteur pouI'lra lire les études dues aux auteurs suivants:
Istv,án VAJTAI sur Ferenc Móra, écriVain aux cent visages; Mária SZKLADANYI
Sl1r Emé FINAJcZY (1860-1935), émi'nent spéc.ialiste hongrOlis de la pédagogie.
Apres avoir accomp!i quarantecinq ans au service de la presse catholique,
Károly -DOROMBY, Directeur de la revue VIGILIA, prend sa retraite. Sa charge
est as.sumée par son adjoint, Béla HEGYI, publicisté de renom.

646

In diesem Monet wírd die1<lIusendjahri.ge Jahreswende der Gebuot des Heiligen
Gerardus ín Ungarn gefeiert. Unsere Nummer ist diesel' Gedenkfe.ierglewidmet.
Als erste Publikation bningen wir einen Posthumen Essay von Györj:OT RONAY,
betitelt: Der Heilige Gerardus und seine Légenden. Der Autor schreibt unter
anderen : "Was wir über Leben und Taten des Heilégen Gerardus wíssen, wíssen
wir neben einigen Bernerkungen seiner .Delíberatío', hauptsachlích aus seinem
Légenden. Zwei solche Lebensbeschreibungen sind geblieben, eine kürzere und
eine langere : die sogenannte ,Minor' das heisst kdeiriere. und die .Maíor' das
heisst grössere Gerardus Legeride. Von den beiden ist die kleinere die authéntíschere, die auch früher, etwa 1095 und nach der Heíltgsprechung geschrdeben
wurde, Die Person des Vertassens ist nicht festzustellen. Es dürfte ein Priester
von der Diözese Csanád, vieUeicht ein Benediktiner Mönch gewesen sein. Von
den einleitenden Satzen karin man auch darauf schdessen. class es als Predígt
fül' den Felértag des Martyríums des Heilégen Bischofs geschrieben wurde, Auch
der StH des Textes weíst aufs seímen UitlliVgischen Charakter hin. Diesem Zweck
dierit der Geist und die Form des Vorführens der Legenda. ·Sie erzahlt das Leben
und die Taten ih res Helden auf eine Weise, dass seine Tugenden hervorgehoben
seine Heiligkeít bewíesen wird und wírd überall dort ausführlicher wo es dazu
eine Gelegeriheit gibt, So wi.rd der Heídige Gerardus, der Bischof in der Liebe
seiner Glaubigen zum zweíten Abraharn; so ertahren wir anhand der von ihm
verordneten Zeremonien über seine Maríenverehrung, Eine Reihe von Beispielen
bezeugen seine Barmherzígkeit, seine Demut, erzáhden von seinem gl'.lten Herz,
von seiner Freiebigkeít und von seinem rnoralíschen Mut. Und auch die Gaoe der
Prophetíe wird íhn zugemutet. Die ganze Legeride dienrt zur geistigen Bereteherung des Lesers, zur Demonstratíon seiner Heilígkeit."
Professor László MEZEY,namhtafter Forscher und Kenner des ungarischen
Miitelal,tersbewe,rtet in seinem ESiS1aY urisere Kenntnisse über das Leben des
Heiligen Gerardus und er analysiert auch diese Kermtnísse aufgrund der uns zur
Verfügung stehenden QueUen. Bei diesel' All'laJ1yge kommt er zu genauererr Feststellungen bezüglích des Lebens des Heiligen Gerardus und macht gleíchzeitig auf
nötig gewordene Korrektíonen und Erganzungen . a''.lfmeI'lksa;m. Uriter andérem
stellt er fest, dass Gerardus tatsachldch um das Jahr 980 in Venedig geboren
ist, und zwar aus der Familie Sagredo. Schort als Kind trat er in die rrícht víel
Irüher gegründete Heüigen Georg Abtei ein. Als er nach Ungarn k:am waren
seine ersten Stationen alder Wahrscheirilichkeit nach Pécs und Pécsvárad. Von
da karn er spiiter nach Fehérvár und vielleicht auch nach ~tergom in den
Hof von König Stephan. Und es ist wohl mögldch, dass er hier nicht so sehr
zur Schulung, sondern eher zur spíriterellen Bildung des Herzogs Emmenich b~e
tragen hat. Nach einigen Jahren Emerí tenlebens, das er in dem Bakony-Gebirge
verbrachte, wurde er zum Díözesanbíschof von Marosvár-Csanád emannt; Er 01'ganísíerte mit grossern Eifer und mít Elrfolg seine Diözese. In den Jahren des
politischen Gewirrs nach dem Tode von König Stephan blieb er bis zurn Mal1LYrertod seinem Gewíssen treu. Sein Buch ,'betitelt: Deliberatao ist ein wtchtíges
Dokumént der ungarischen Spírimualttat, obwohl dieses Schrelben nur in eínem
Konzept und eíner nicht leicht verstandigen Kopiebekannt ist. Nicht' desto
weni ger ist Deliberatío das WeI1k aufgrund dessen wír die Spírttualítat des Heiligen Gerardus ver'Stehen und kennenlernen können. Aim 24. Septernber des Jahres
1046 erreichte Ihn das Martyruum.
In seinem Beltrag betítélt Mühlen im Díenste Gottes würdigt Akos KELECSÉNYI die zivíhsatorische Arbeit des Benediktiner Ordens im Míetelalter.
Béla HEGYI íührt mit dem Benediktírier Pater Gellért BÉKÉS, Professor des
Römischen HeiJdgen Anselm lnstitl'.ltes und Che,f,redakteur der in Rom elt'Scheinenden ungarischen Zeitsohrift Katolikus Szeffil'e (Katholischer Rundschaul. ein Vigi-'
liagespriich. űber die Gründe des heutigen Atheismus und über die Fragen der
Suche nach Gott sagt Professor GeUért BÉKÉS '..Inter anderen: Ich teile die
Ansicht von mehreren he,·.ltigen Theologen wenn ich im Atheimus unseres Zeitalters auch das Wirken von posirtiven Kriiften bemerrke. Die Ausbildung des kritischen Denkens im neuen Zeitalter machte den Menschen zweiflerisch und auch
misstrauisch den traditionel1en Wah,l'heiten und Pmktik der Religion gegenÜ!ber.
Der "aufgekliirte" Mensch fühlte es so, als ob die ReJigion die freie Elntfaltung
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seiner menschlíchen Qualitaten behindérte. Und so verkündete er an Stelle der
"religiösen Heteronomíe" des Míttelalters seine éigene "Authonornie". Die Gottessuche unseres Zeitalters zielt abel' gerade darauf, dass wir in der dialektíschen
Sparmung zwischen den beiden eine hőheren Einheit die "Theonomie" Iinden. die
als Ideal des neuen christlichen Hurruanismus eine, die Rechte Gottes und des
Menschen gleíchzeítig áehtende Synthese zwischen Divinum und Humanum darstelIt. Ich biri überzeugt, dass wenn auch diese Synthese nur im ewígen Leben
voll verwírklícht wírd, sie schon [etzt ein Ideal reprásentiert, das schon "unterwegs" den Menschen und die Gesellschaft form en karm.
Im Líteraturteil wird der grösste lebendige Dichter Vietnams TO HUU vorgestellt aufgrund des in Paris erschíenenen Buches Sang et Fleurs (Bhit und
Blumen) .In dem Mireille Gansel seine Gesprache' mit dem Dichter publiziert.
Wei tere Beitráge von István VAJTAI über Ferenc Móra und MÁRIA SZKLADÁNYI über Emő Fináezy.
Károly DOROMBY Chefredakteur der Vigihu geht nach 45 Jahren Aktivitat
im Díenste der Katholische Presse in Ungarn in Pension. Sein Posten wírd von
seinem bisherigen Stellver-treter, dem namhatten katholtschen Puhlizisten Béla
HEGYI übernommen.
CONTENTS

Our special number for the St. Gerard-rnillenarv is íntroduced by a passage
taken from the posthurnous work by György RONAY St. Gerard and the Legends.
We quote from the essay : "What we 'know of thé life and acts of St, Gerard.
isrevealed - apart from some remarks of the Deliberatio, mostlv by the
legends. Two such Iegendary biographíes have come down. a shorter, and a
Ionger one: Legenda Minor and Legenda Maior. The earIier of the two, and the
more autherttic one, is Legenda Minor, It was wrítten after the canonisation,
and probably after the death of St. Ladislas in 1095; vet it does not tum out
from the text who the author of the legend WM. It was perhans a oriest of
Csanád, or maybe a Benedictine rnonk, From the first seritences it can be assumed that it was mearit to be a sermon, or .a brevíarv for the memoríal dav
of the martyrdom of the Saint. Namelv. the text reters to such Iiturgical occasion. »The joy that this day has gíven to the believers of Christ. ernanates from
the meríts of our Holy Father, the Martyr of Christ, Gerard.« The Legend
relates the life and deeds of its hero, so as to. stress his v írtues, and evidence
hIS sanctity. Thus, Bishop Gerard becomes a second Abraham in the filia! affecHon of his flook; the admonitlon of Aba for instance, proves his iritrépid courage, and his prophetic Iacul ty."
The treatise: Problems concernmg Gerard. by Professor Láseló MEZEY,
well-known schclar specialized in the research of the Middle Ases, evaluates
and analyzes our knowledge of the life and work of Bishop Gerard. relying
on available sources. He studies the questíon of authentlcity; expoundíng, among
other things, that it is an unquestionable fact that Gerard was born arcund 980
in Venice, conforming to a later tradition from the Family Sagredo. Probablv, ,
already as a child, he eritered St. George's Abbey. He rernarks that the first
stations of St. Gerord in Hungary were most probably Pécs and Pécsvárad. From
there he wenton to Fehérvár, and perhaps to Esztergom, where he aot ínto the
entourage of King stephen. There he may have contrebuted to .the edueation of
Prince Emeric. After some years o,f eremitism in the Bakony Mountain. he took
the lead of the Csanádbishopric. He organízed hisl diocese with great apostolic
zeal and a consíderable suecess. In the confused sítuanon that arose íollowíng
the death of King Stephen, he foJlowed the dictates o[ his consci ence, and defied
the powers that be. His work, the Delíberatío, is a record of fundamental importance, which acqualnts us wibh his splri tualí ty, his preparations for the end
of his life, and with his martyrdom. He died a martyr on September 24, in
1046.
Akos KELECSÉNYI in his paper: Mills in the service of God, appreciates
the cívílísatorv actívítíes of the Benedictines in the Míddle Ages. - Béla HEGYI
made an interview with GeIJé'rt BÉKÉS, edítor-in-chief of the paper Katolikus
Szemle (Catholic Review).
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TáJtkozód.s
A Malryar Izraeliták Ors.ágos K~pvlsele
ttnek 2vkllnyve Scheiber Sándor professzor,
a Rabbiképző Intézet Igazgatójának szerkesztésében jelenik meg, a magyar szellemi életnek különös ízű, rníndíg meglepetésekkel
szolgáló eseménye. A magyar irodalom és
történelem olyan, addig ismeretlen vonatkozásait tárja évről évre az olvasó elé,
amelyek csak ebből a kiadványból Ismerhetők
meg. A szerkesztői módszer azt a
vitathatatlan igazllágot érzékelteti, hogy a
hazai zsidóság története a magyar történelem szerves része, szellemisége, főleg az
ősi Izraelita vallási kincsek az élő hagyomány erejével ható értékei kultúránknak.
Azzal együtt él, leválaszthatatlan és gazdagító eleme - és csak addig élhet s maradhat fönn, ameddig ezzel egyetemben vállalja-vállalhatja századok szentesítette közösségét a magyarsággal, hűen őrizve szent
hagyományait.
Hogy mennyire a magyar népben gyökerezik az együttélés teremtette közös hagyomány, azt a folklór tárgykörével foglalkozó tanulmányok bizonyítják a legjobban
(Együd Arpád: A bolygó zsld6 mondája a
somogyi néphagyományban) , és azok a történelmi tanulmányok, amelyek Mohács, az
1848-as szabadságharc vagy alI. vllágháborunak
magyarságot
és ZSidóságot közötr
sorsvállalásra késztető, hősi és drámai eseményeit tárgyalják. Káldy-Nagy Gyula a
buélai zsidók 1526-os helyzetéről ír (Számazetés vagy áttelepités?); Kertai Friedrich
Klára a Kossuth-bankók készítőjéröl, Magyarország első rézmetszőjéről, Tyroler ,J6zsefről; Domán István Az amerikai magyar
saJt6 vélekedése a második zsldótllrvényr61
címmel közöl tanulmányt. A II. világháború tragikus eseményeiről szölö írásokat
a személyes hangvételű visszaemlékezések
teszik még hitelesebbé : Polifémosz barlangja
címen Szabolcsi Bence hagyatékából egy 1944
novemberi
keltezésű
naplórészlet
mellett
több más ugyancsak Izgalmas és dokumentáUs jellegű anyag lát Itt napvllágot.
Külön érdeklődésre tarthat számot Dán
Róbert Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem
és Szlnan basa zsld6 orvosa eímü tanulmánya, melyben a kitűnő kutató a szakembereket régen érdeklö személyazonositást old
meg, rámutatva a magyar-török _diplomáciában részt vevő zsidók politikai tevékenységére, áttekintést nyújtva a korabeli Erdélyről is.
Bihari József egy. a századelön műkö
dött Irodalmár munkásságát mutatja be, aki
Madách halhatatlan remekművén kívül -Juhász Gyula, Somlyó Zoltán, Kosztol'nyi
Dezsö, Tóth Arpád, Várnai zseni, Szép
Ernő és
különösen az őt pártfogoló Ady

szamos múvét fordította le "zamatos, keleti
jiddis nyelvre" (HOlder ,J6zsef kllltlll és
mafordit61 tev~kenyséle, tekintettel Az embe'r trag~dláJa Jiddis fordítására). Landeszman György Lllwy ,Jóuef héber tldvhlll
kllltem~nYét. egy eddig ismeretlen nyomtatványt tesz közzé és mutat be. Cs1l1ag
István H1nchler Ignác Ifjtlkori arcképéhez
címmel a hires szemész-orvos - aki Arany
Jánost és Munkácsy Mihályt ls kezelte
életrajzát gazdagítja újabb adalékokkal, nem
annyira a gyógyítás területén oly kiváló
szakembernek állítva emléket, hanem inkább
magát az embert, az Eötvös József, Deák
Férene és Trefort Agoston köréhez tartozó
hazafInak egy jelentős életszakaszát tárgyalja. Schweitzer József Galambos Ferencnek a VIglIIában megjelent (1973. 2. sz.),
Winkler Mihályról írt tanulmányát egészíti
ki, feltárva a tudós plébános munkáiban a
XVIII. századi bonyhádi zsidó közösségpl
való kapcsolatának hatásait.
Héber Imre, a MIOK és a Budapesti izraelita Hitközség elnöke a magyarorsz,gl ZSidóság életét annak Intézményein és kíadványaín keresztüllsmertetl, folytatva elödjének, a közelmúltban elhunyt Seifert Géz'nak ez irányú t'jékoztató tanutmánysorozatát.
G. GY.

MAGYAR KURIR
A Magyar Kurír a Katolikus Püspöki Kar félhivatalos hírügynökségi értesítöíe, mely néhány oldal
terjedelemben. kőnyomatos eljárásSaJ jelenik meg. FŐ62lel"kesztője;
Dr. Go;ák János.
A lap elsősorban a magvar egyházi élet jelentős és aktuális eseményeirol tudósít. de míndazokröl

az érdekes külföldi hírekről is beszámol. amelyek vaJ.lási életünket
érintik. s a hazai teológiai és egyházpolitdkai változásokra is hatással lehe'1lnek. Célja. h~y informálja a közvéleményt mindarról, ami
ez iránYÚ tájék:0z6dásunka~ sea1theti.
A Magyar Kurírra csak az elő
fizetők talI'lthatnak iltényt., a POSta
nem terjeszti.
Előfizetés
bejelentése:
M~yar
Kueír, 1364. Budapest, Postafiók 41.
- Díja: egy évre; 390,- Ft., félévre: 195.- Ft, negyedévre: 97,50 Ft.
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