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A Szentí rás jobb megértéséhez

Bánk József érsek-püspök

I. MIRE TÖREKSZIK A BIBLIKUS TEOLÓGIA?
A II. vatikáni zsinat (1962-1965) a Szentírás fokozottabb ismeretére szólít fel. Külön dogmatikai
konstitúciót is kiadott Dei Verbum (Isten szava) kezdettel a kinyilatkoztatásról. Ebben erőtelje

sen hangsúlyozza többek között a hittudósok és a Szentírás kapcsolatát is.

Kiemeli azt is, hogy a Szentírás a teológiai oktatás alapja: "A Szentírás lsten igéjét tartalmaz
za, és sugalmazott lévén, valóban az Isten szava; ezért a Szentírás tanulmányozása legyen a hit
tudománynak mintegy a lelke. A Szentírás szavából üdvös táplálékot kap és ~zentül virágzik az
ige szolgálata is, azaz a lelkipásztori igehirdetés, a katekézis, és az egész keresztény tanítás,
amelyben elökelő hely illeti meg a liturgiában elhangzó szentbeszédet" (Dei Verbum n. 24.).

Amikor fiatal koromban a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karára kerültem
hallgatónak, legelőször a szentírástudomány iránt érdeklődtem. Iványi professzor ószövetségi
szemináriumában Jeremiás próféta szociális tanításairól irtam dolgozatot. A kötelező héber,
arám, szír nyelv mellett - melyekből külön vizsgázni kellett - a keleti nyelvek is nagyon érdekel
tek. Harmadmagammal Aisleitner professzornál felvettem az arab és akkád nyelvű külön elő

adást is.

Amikor I964-ben VI. Pál pápa püspökké nevezett ki, püspöki címerembe két nyitott könyvet
helyeztettem. Egyik a Codex. az Egyházi Törvénykönyv, addigi több mint húszéves jogtanári pá
lyám szimbóluma; a másik az Evangélium: mely püspöki szolgálatom örök jelképévé vált.
(Mindkettőt kézben kell tartani, egyiket sem szabad kiejteni kezünk ből!) Így azután mint püs
pöknek az igehirdetést most már közel húsz éve elsőrendű feladatomnak tekintem.

A Zsinattal egyidőben nálunk is megindult a szentirástudomány intenzívebb művelése.

Ha vázlatosan is, mindenképpen dicsérettel kell megemlékeznünk a magyar szakteológusok
munkásságáról, akik a Zsinattal egyidőben már e konstitúció szerint dolgoztak, tanítottak. Szö
rényi Andor a Hittudományi Akadémia tanára I966-ban (2. kiadásban I968-ban) A Biblia világa
(Az Újszövetség) címen 630 oldalon tájékoztatta a magyar szakembereket és a hivő közvéle
ményt; könyvét a protestáns lelkészek is szívesen fogadták. Gál Ferenc akadémiai professzor
nagy hatású kérügmatikus nagyböjti beszédeivel.előadásaival már teljesen a konstitúció légkö
rébe vitte tekintélyes számú hallgatóságát a budapesti Egyetemi templomban. Könyveivel pedig
- mint biblikus úttörő - elévülhetetlen érdemeket szerzett, főleg a Beszélgetések az Evangélium
ról. az Apostolok cselekedetei. Az üdvtörténet misztériumai cimű könyvével. A Szentírás egyes
könyveinek fordításával és gondozásának irányításával óriási szolgálatot tett (Biblia, Szent Ist
ván Társulat). De a magyar biblikusok munkásságának ismertetésével és értékelésével még min
dig adós hittudományi és irodalomtörténeti kutatásunk. Némi pótlásul szolgáljon: Liptay
György és Rózsa Huba könyve (Krlsztus Jézus szidetett I a Gyermekség evangéliumáról, Vanyó
László professzor patrisztikai sorozata (Az ókeresztény egyház és irodalma .. Apokrifek .. Apostoli
atyák), nemkülönben Rózsa Huba és Gál Ferenc hézagpótló rnüve (Jézus kereszthalála és feltá
madása. Szent István Társulat).

A Zsinat után máshol is fellendült a Szentírás magánolvasása. kőzősségi használata, megerő
södött a teológiának, a dogmatikának és az erkölcstudománynak a Szentirással való szoros kap
csolata, feltárása. RudolfSchnackenburg a würzburgi egyetemen az újszövetségi szentírás Euró
pa-hírű professzora erről így nyilatkozik:
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"Már az ötvenes években heves vitáink voltak a dogmatikusokkal. Ezt a dialógust a II. vatiká
ni zsinat lényegesen megkönnyítette azáltal, hogy az egyház sokkal nyitottabb lett a Szentírás
irányában ...

Az egyszerű hívek nemegyszer megütköznek azokon az eredményeken, amelyek a történeti
kritikai módszer révén nyilvánosságra jutnak - hiszen ellenkeznek egész hagyományos elképzelé
sükkel ...

A katolikus teológia eleve feltételezi, hogy az egyház mai hierarchikus struktúrája töretlenül
vezethető vissza az ősegyházon keresztül egészen az Újszövetségig."

"Sok egzegéta viszont figyelmen kívül hagyja: a katolikus »hozzáállásnak« is lehetnek jogos
okai. így például igen gyakran esik szó a korintusi közösségről, mely teljesen karizmatikus jelle
gű volt. Ebből egyesek arra a következtetésre jutnak, hogy ez a struktúra ma is követhető. Ezzel
szemben az igazság valószínűleg az. hogy a korintusi helyzet kivételesvolt az ősegyházban, és ha
szükség volt rá, Pál apostol megfelelő utasításokat adhatott, amint ténylegesen adott is. Az apos
toli kort követő fejlődés viszont olyan tény, amelyet teológiailag is komolyan kell vennünk ... "

"A tanító hivatal többnyire arra hivatkozik, hogy a teológiai viták, és ezek közt ís elsősorban
az egzegetikaiak, bizonytalanságot keltenek az ájtatos keresztény hivek körében .. , Még nagy
müveltségű hiveknek is komoly problémái voltak az egzegézis eredményeivel szemben. A szak
emberek szűk körén túl alig valaki ismerte XII. Pius pápának az 1943-as Divinoaffiante cimű en
ciklikáját, a pápai szentírástudományi bizottság munkáját, de még a Dei Verbum zsinati konsti
túciót sem ... "

"A Biblia ma sokak számára mindennapi kenyér lett, de másképpen közelítenek hozzá, s nem
a szövegek ésszerű értelmezésének nehézkes útján ... A Biblia olvasása iránti igény egészen jo
gos, akkor is, ha valakinek semmi előképzettsége sincs hozzá. Hiszen a Szemírás többféleképpen
is olvasható. Egyik mód az egzegézisé és teológiáé. Másik mód a liturgiáé és istentiszteleté. E te
kintetben kétségkívül csak ártott az ügynek, hogy egyes papok túlzó mádon, minden ellJkészftés
nélkül, meghökkentő egzegetikai eredményeket, vagy esetleg csak elméleteket vittek a szószék
re ...

Nem kívánatos, hogy valaki teljesen figyelmen kívül hagyja a tudományos magyartizatot. így
ugyanis könnyen megeshet, hogy valamitéveset vagy veszélyeset olvaski a szövegekb81. Gondol
junk csak a szekták elképesztő bibliamagyarázataira ... "

"Amikor ma oly nagy az igény, hogy a Szentíráson át közvetlenül ismerjük meg Isten üzenetét,
az egzegézisnek erősebben kell hangsúlyoznia, hogy Isten szavát igazában csak a tényleges törté
neti környezet ismeretében közelithetjük IJl'lg. A felnőttek oktatásában okvetlenül szem előtt

kellene tartani e szempontot" (vö. Herder Korrespondenz, 1979. nov.).

Schnackenburg Újszövetségi teológiai címen összefoglalta a biblikus teológia mai állását. Ta·
nulmányát a Vigiliában - a szerző előzetes engedélyével - szeretném a leglényegesebb részeivel
közzétenni, hogya Biblia iránt érdeklődő nagyközönség is jobban megérthesse a Szentírás
üzenetét.

'Rudolf Schnackenburg: Neutestamenthehe Theologie. München, Kösel Verlag, II. kiadás, 1965.
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Vanyó Tihamér

EGYHÁZ ÉS FÖLVILÁGOSODÁS
A szerzetesség a vádlottak padján

A szerzetesség fogalma és történeti fejlődése. A szerzetesség evangéliumi alapo
kon nyugvószűkebb keretű egyháziközösség, Célja a lelki tökéletesedés intézményesbiztosítása,
az evangéliumi tanácsoknak (a szüzességnek, szegénységnek és engedelmességnek) a közösség
tagjai által önkéntesen vállalt követése. Eszményeinek nyomai minden vaIIásbanmegtalálhatók,
de teljesgazdagsága,színpompája, történeti hatóképessége csak a görög és a latin egyházban fej
lődött ki. Tanulmányomban csupán az utóbbival foglalkozom. Az intézményszlvét-lelkét,szelle
mi tartaImát az evangélium és az atyák tanitása adja, az életalakitás kereteit pedig a magány, a
zártság,az imádság és a munka rendezett egyensúlya, továbbá a testvéri közösségsegítsége és fe
gyelmebiztosítja. A változó korok igényei és szükségletei szerint, s egyesindító erejű, karizmati
kus személyek hatására a közös eszmei alap megőrzése mellett a szerzetesség életformájában és
működése módozataiban jelentős eltérések jöttek létre, s egyre újabb rendek léptek a történeti
színtérre. A hatalmas lelkiés szellemi erőtől duzzadó közösségek előbb-utóbb igenjelentős hatást
gyakoroltak az egyháziés társadalmi környezetre s kiemelkedő tagjaik által vezető szerephezju
tottak. A világgalvaló fokozódó érintkezés, az anyagiés a szeIIemi hatalom gyarapodása, a kisu
gárzó erő növekedése szükségképpen lazította a lelkiséget, a zártságot és a fegyelmet, fölkeltette
az irigységet. a féltékenységet és a versengést. A pápaságfelismertea szerzetességben rejlő óriási
erőket, sajátjőhatósági körébe vonta, s többé-kevésbékivette a püspöki hatalom jogköre alól. Ez
a körülmény és a szerzetesekegyre növekvő lelkipásztorkodása sok eIIentétet,viszályt, sőt ellen
ségeskedést keltett a világipapsággal. A szerzetesek zárt egysége, római központjukkal való kap
csolata, nagyobb szellemi képzettségeés mozgékonysága, anyagi függetlensége, átütő lelkipász
tori sikere, társadalmi tekintélyeés megbecsülése nagy előnyt biztosított számukra. De a növekvő

elvilágiasodás, a sok helyütt időnkintjöllépö lazaság, tespedés és elvakult kevélység lassan apasz
totta életerejüketéshatásukat. Új eIIenségeik is porondra léptek ellenük, s a Rómának szánt csa
pásokat az ő hátukra mérték. A XVIII. században ez a szépirodalmi, bölcselöl és politikai tö
megtámadás egyre gyilkosabb pergőtűzze fokozódott, s a közvéleményt Európa-szerte jóvátehe
tetlenül ellenük hangolta.

Irodalmi harc. A kolostorok elleniszellemi hajszát és'irodalmi izgatást a német nyelvterület
re vonatkozólag mintaszerű alapossággal földolgozta Bonifaz Wöhrmüller '. A tanulmánya alap
ján kialakult képet egészNyugat- és Közép-Európára mértékadónak tekinthetjük. Egyrészt mi
vel az írók többsége a protestáns munkákon kívül főként nyugati janzenista, gallíkán és észelvü
- elsősorban francia - műveket fordít, utánoz, alkalmaz; másrészt mert ez a szemlélet a fölvilá
gosult közép- és fölsőosztály országhatároktól függetlenszellemiközkincse, s az egyesországok
közt legföljebb egy-két évtizedes időbeli eltolódásról lehet szó. Az irodalmi harc első szakasza
1760-lóI1780-ig tart. Németre fordított francia szépirodalmi alkotásokkal indul, majd ilyeneket
utánoz. De ennél sokkal mélyebb hatást gyakoroltak a rendszeres támadó iratok, amelyekmeg
jelenésétaz ellanyhult cenzúra tette lehetővé. A kolostorok vagyonát ésjövedelm,eit támadó jogá
szokhoz és politikusokhoz csatlakoztak világipapok is. Ök főként a szerzetesek lelkipásztorko
dását támadták, de nem fukarkodtak a kolostorok tanító és nevelő tevékenysége s az exemtio el
leni bírálatokkal sem.Végülszínre léptek a tulajdonképpeni fölvilágosult írók, s velük egy követ
fújtak szép számmal meghasonlott, szökevényés hitehagyott szerzetesek is. Elsősorban világné
zeti és művelődéspolitíkai okokból gyülölték a szerzetességet. Velük megkezdődik a gúny- és
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szennyiratok áradata. Közülük megemlítjük a kalandos életű volt kapucinus, J. H. de Gouvest
névtelen írását, \lmelynek címe: Trop est trop. Ezt 1772-ben németre is lefordították. Szerinte a
kolostorok éppolyan szükségesek mint a bolondok házai; de ha a vallásos rajongást túlzásba vi
szik, még a bordélyoknál is károsabbak. Az emberek legyenek bencéssé, kapucinussá, trappistá
vá vagy karthauzivá ~ elmebajuk foka szerint.

A szerzetesek elleni harc második szakasza 1780-1792 közt zajlott le. II. József sajtórendelete
után Ausztriát a nyomtatott papír özöne árasztotta el. Kereskedők, diákok, naplopók mind íro
gatni kezdenek, és kedvelt tárgyuk a kolostor. Az ezerre tehető röpirat közül hétszáz a szerzetes
séggel foglalkozik. A legrosszabb indulatúak itt is a fölvilágosultak írásai, a Sonnenfels körüli
hatalmas, többnyire szabadkőművesekből álló kör alkotásai. De valamennyi kolostorellenes
szerzőnmessze túltesz embertelen gyalázkodásban Ignaz v. Born, egyébként tekintélyes természet
tudós, aki 16 hónapig jezsuita volt, később szabadkőműves páholymester. Álnéven megjelent
Specimen monachologiae (Wien, 1783) című művében a szerzetesrendeket az állattan stílusában
mint a férgek válfajait ismerteti. Migazzi bíboros hasztalan törekedett elnémítani, egy éven belül
második kiadásban is megjelent, sőt még franciára és angoira is lefordították. Nincs itt terünk is
mertetni a maróan szerzeteseIlenes kánonjogász, J. V. Eybel, továbbá J. J. Pehem, A. Zippe. A.
Wittola világi papok megnyilatkozásait. Az I780-as évek közepén túltelítettség és elernyedés kö
vetkezett be. A szellemi harc harmadik szakaszára csak 1798-1805 között került sor. főként Ba
jorországban és Svájcban. A német-római birodalom területén ekkortájt szenvedélyesen tárgyal
ták az egyházi fejedelemségek és birodalmi prelatúrák elvílágiasítását, s ennek kísérő zenéjeként
jelentkezett a szerzetesek rágalmazása és kigúnyolása.

A szerzetesség elleni irodalom egyáltalán nem oly gazdag gondolatokban és érvekben, mint
kötetekben. Nagyrészt ugyanazok a kifogások ismétlődnek, s ezek a szerzetesség eszménye és lé
nyege, valamint tapasztalati formái és képviselői ellen irányulnak. Szerintük a szerzetesség ter
mészetellenes öngyilkolás, az emberiség és a műveltségfejlődésének elmaradtfoka, s nem is keresz
tény. A tagok a fogadalmakat nem veszik komolyan, magatartásukban képmutatók, életmód
jukkal a szegénységből gúnyt űznek. Az elöljárók elvilágiasodottak, élvetegek, fényűzők, pazar
lók, szeretetlenek, egymaguk több pénzt emésztenek föl, mint egy 6()'-·70-es létszámú konvent.
A kolostorok holtak slrboltjai, amelyekbe a szerzetesek összeverődnek anélkül, hogy ismernék
egymást; egymás mellett élnek anélkül, hogy szeretnék egymást; s meghalnak anélkül. hogy
meggyászolnák egymást. Egész aszkézisük ízléstelen és babonás felszínesség. Alázatosságuk csak
a kutyák meghunyászkodása. A szerzetesi jámborság csupán céltalan henyélés, a rendházak nap
lopók hízóistállói. A karirnádság természetellenes, képmutató nyafogás, amely végül is dőzsölő

Bacchus-kíáltássá alakul. A szerzetes "emberhez hasonló, csuhával/ödött, éjjel üvöltő. szomjas
állat".

A szerzetesek - támadóik szerint -- nem művelödnek, keveset olvasnak, csak ritkán vesznek
könyveket, s azok is a legtöbbször értéktelenek. A könyvtárt raktárnak használják, például hur
ka- és kolbászkamraként. Harminc főből álló kolostorban egy év alatt nem olvasnak el hanninc
könyvet. Egy tudósra legalább tlz butone esik, s ezek őt üldözik. Lelkipásztorkodásuk sincs a ke
resztény nép javára, mivel tudatlanságukkal még nyereségvágy is párosul. A kolduló barátok pe
dig ezenfölül mindenrendűbabona legfőbb terjesztői. Ugyanolyan keveset ér a szerzetesek oktató
és nevelő tevékenysége. Egykorú író szerint "a szerzetes mint naplopó még a legjobb szerzetcs: a
szerzetes mint vallástanár. igehirdető, hitoktató, gyóntató azonban pestis az emberiség számára".
Egész nevelésűk a pokoltól valófélelem re támaszkodik, s nem az erény szerétetére. Sem állampol
gári érzületre, sem vallási türelemre, sem igazi valláscsságra nem képesek nevelni. Oktatásuk is
fogyatékos, különősen hiányos a kritika,a politika, mezőgazdaság, történelem. nemzetgazdasúg
és a művészet tanitásában. Az apácák leányneveléséről ugyanez áll, dc ők még tudatlanabbak.
rajong6bbak és babonásabbak.

A kolostorok emberbaráti tevékenysége sem kap sok dicséretet, társadalmi jelentőségük pedig
a leghevesebb támadások célpontja, A szerzetesek II nép vérszopói, epikureusok , az ország zslrjá
ból h/znak, uzsorások. A kapucinusok pedig középlények a szerzetesek és II zsidók közt. A kolos-
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torok csak elvonják az országtól a vagyont és munkaerőt, de gyarapodásához semmivel sem já
rulnak hozzá. Ök a holtkéz, szakadék - amelybe minden belezuhan -, de ahonnan semmi sem
kerül többé elő. Nemcsak nemzetgazdasági, hanem ál/ampolitikai szempontból is veszélyt jelente
nek. Külföldi hatalom, a pápaság zsoldosai. Rómán kívül más tekintélyt nem ismernek el, s a
vak engedelmességi fogadalom által akarattalan eszközök a Szentszék kezében. Jaj annak a feje
delemnek. aki szembe mer szállni velük! Mert adandó alkalommal fejedelmeket gyilkolnak, a
népet föllázitják , a tekintélyt szidalmazzák a csőcselék kegyének elnyerése érdekében. Nem ta
gadható, hogy vannak jó szerzetesek is, de még a legjobb szerzetes is haszontalan polgár, s a ko
lostoron kívül jobb ember lenne. Mindent egybevéve: a szerzetesség javlthatatlan, tehát egészé
hen föl kell oszlatniP

Az ismertetett részletek csak csöppjei a szerzetesség elleni szellemi hírverés és hajsza óceánjá
nak. A sok bíráló röpirat, tanulmány és könyv szerzői közt természetesen mérsékeltebbek is
akadtak. Ezek nem voltak a gyökeres megszüntetés hívei, hanem a kolostori élet megújitását ki·
vánták . mégpedignem az egyház, hanem a vi/ági kormányzat jóvoltából és közreműködésével. Az
eljárás módjára vonatkozó indítványok nagyon különböztek egymástól, és sok ellentmondás
volt közöttük. Az egyházi részről megindított felvilágosítás és védelem színvonala s nyomdater
mékeinek száma jelentős. De mozgékonyságban, elterjedtségben és írói kiválóságban nem mér
kőzhetett a fölvilágosult szerzőkkel. Sőt ezek még a kolostorokba is megtalálták az utat, s a kó
rusban és istentisztelet alatt is olvasták őket. ügyesen adagolt eszméikkel fölrobbantották a kö
zösség zárt egységét, s híveket, mi több: tevékeny munkatársakat is szereztek a szerzetesek sorai
ban. Találóan mondja az utóbbiakról az egykorú Meinrad Widmann: "Úgy látszik, manapság
egyesek már csak azért szerzetesek , hogya kolostori és egyházi fegyelmet annál titkosabban alá
ássák és annál félelmetesebben megingassák", J

A vádak tárgyilagos számbavétele. A szerzetesség ellen hosszú időn át makacsul is
mételt vádak hallatán felvetődik a kérdés: mennyi bennük az igazság, s mit kell az elfogultság, a
gyűlölet, a képzelet és érzelem fölfokozta alanyi képzetkapcsolás számlájára írnunk? Továbbá
azt is figyelembe kell vennünk, hogy jórészt szépirodalmi és tudományos igény, bizonyitás nélkü
li, röpiratszerű írásművekről van szó, s egyik a másikból minden kritika nélkül vette át az adato
kat. Nemegyszer azonhankétségtelenül igazak az egyes botrányosesetek és állapotszerű visszaélé
sek. de nem igazolt az ezekre támaszkodó általánositás. A viszonyok helyenként és vidékenként
amúgy is igen eltérők voltak. Az országhatárokon innen és túl fennálló fogyatékosságok közé a
kovetkezők sorolhatók: a túlságosan korai fogadalomtétel, a kolostorok és szerzetesek nagy szá
ma és hatalmas birtokállománya. a prelátusok és apátok egy részének pazarló, világias, méltat
lan életmódja és konventjükkel való ellentéte, a kolduló rendszer, a kiüresedett és tartalmatlan
barokk aszkézis. a lendület nélküli szertartások, a kolostori büntetések és a házi börtönök álla
pota. a szellemi színvonal hanyatlása, az imádság elgépiesedése, a lelkipásztorkodásban - első

sorban a kolduló szerzetek templomaiban --jelentkező babonás elemek'.
A hanyatlás jeleinek megítélésében azonban sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogya

koraheli szerzetesélet azért nagyjában-egészében számunkra elképzelhetetlenül szigorú napirend
szerintfolvt a pompás barokk helyiségekben. Találó a marchtali apát nyilatkozata a kolostorel
lenes irodalom vádaskodásaira : "Mindenki maga ítélje meg, vajonkényelmes-e a mi életmódunk:
éjjel 12-kor zsolozsma. amely egy óráig tart; reggel ötkor ismét ébresztés, majd félórás elmélke
dés, azután prima. capituium és a tertia következik; erre tanulás, olvasás 9 óráig, utána sexta,
szentmise, nona 10 óráig, majd ismét olvasás ll-ig; ekkor következik az ebéd, utána egy
órás társalgás. pihenés; délután l-től 3-ig olvasó idő, illetve egyeseknek zeneoktatás ; háromkor
vesperás a templomban, utána tanulás fél ötig; majd vacsora, 6 órakor társalgási óra, azután
kompletórium a templomban. lelkiismeretvizsgálás, majd fél kilenctől éjszakai pihenő 12 óráig.
Az asztalnál állandó csöndhallgatás. "5
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Egyetemes hajsza a Jézus-társaság ellen. A fölvilágosodás íróinak szellemi harca
leghevesebben ajezsuita rend ellen folyt, s ezen a téren érte el az európai közvélemény legtágabb
és legsikeresebb befolyásolását s legátütőbb erejű gyakorlati eredményeit. A Jézus-társaság ,
- pusztán emberi szempontból tekintve is - a közösségi egység, szervezettség,fegyelem és tettre
készség egyik megragadó történeti képződménye. Egyesíti magában a monarchikus és köztársasá
gijelleget, a parancsuralmi és demokratikus elemeket, az elméleti és gyakorlati tevékenységet, az
isteni kegyelemre hagyatkozást és a legnagyobb ütemű akarati érvényesülést, a kérlelhetetlen kö
vetkezetességet és a rugalmas hajlékonyságot, a legnagyobb fokú tekintélyi kötöttséget és a szél
sőségesen szabad egyéni munkálkodást. Világméretű működéséhez képest a húszezer körüli lét
szám, amelynek csak a fele fölszentelt rendtag, csekélynek mondható. Ennek ellenére a tudo
mány sok ágában - még közvetlen az eltörlés előtt is - elsőrendű erőkkel van képviselve. A leg
nagyobb iskolafenntartó rend, a mozgó lelkipásztorkodásban és a hittérítésben egyaránt élen jár.
Ennek következtében a társaságnak igenjelentősa társadalmi kisugárzása. Ezt csak fokozza az a
körülmény, hogy a legtöbb fejedelmi s királyi udvarban a gyóntató jezsuita. Az alapító Loyolai
Szent Ignác rendszabálya által merőben új szerzetesi életstílust teremtett, és közössége ennek jó
voltából a régi rendeket messze maga mögött hagyta, s a XVI. és XVII. században a legjelentő

sebb szellemi-lelki hódítást végezte Európában, Ázsiában és Amerikában. A jezsuita rend fő vo
násai a valóságérzék, a célra irányozottság, a teljes erőbevetés, az egyház tudatos szolgálata.
Ezáltal a Tridentinum utáni egyházra a korszerűség, a mozgékonyság, a tettrekészség, az akarati
irányulás és az öntudatos triumfalizmus jegyét véste. A tömeghatásnak és a mennyiségnek a mi
nőség rovására érvényesülése jellemezte. Mindez nagymértékben különbözött az egyház és a
szerzetesség addigi életütemétőJ. Ezért ajezsuitáknak mindig volt ellenzék ük az egyházon belül, el
sősorban a középkori kolostori rendekben, a bencések, a ciszterciek, a domonkosok és az ágos
tonosok körében, az újabbak közül főként a francia és belga oratoriánusokban. Szemükre vetet
ték, hogy jámborságuk nem bibliás jellegű, erkölcsi felfogásuk laza, kegyelemtanuk túlságosan
emberszabású. Hibáztatták szövetségüket az abszolutizmussal, merev demokráciaellenességüket
és pénzüzleteiket. Udvari gyóntatói működésükkel sokat használtak ugyan az egyház ügyének,
de akaratlanul is kiszolgáltatták a gallikanizmusnak és az ibériai regalizmusnak. Sok gyűlölet ta
padt rájuk a királyi szeretőkkel szembeni hajthatatlanságuk miatt. Tekintélyük csökkenésének
további oka az időnként bántáanjelentkező nagyfokú nárcizmusuk,fensőbbségetárasztó magatar
tásuk, beképzeltségűk, gőgjük, csalhatatlansági és értnthetetlenségi tudatuk. Hátrányosan befolyá
solta hirüket az ázsiai missziókban való alkalmazkodásuk miatt kitört úgynevezett kinai ritusvi
ta. A Szentszék ebben végül is ellenük döntött, s a döntés föloldására csak kétszáz év múlva ke
rült sor. Európa katolikus államaiban érvényesülőoktatási kiváltságaik is idővel kárukra váltak,
mert megrekedtek a XVI. század végén készült szabályzatukban, s nem vették figyelembe az ern
beri haladás jogos igényeit. A janzenistákkal folytatott évszázados vitáik is alaposan megtépáz
ták hirnevüket, és fortyogó gyűlöletet kavartak föl ellenük. Diadaluk ugyan teljes volt, a pápa
ság a janzenizmus tanaít elvetette, de a janzenisták szemében "ravasz szörnyetegek" maradtak, s
ezért minden alkalmat és eszközt megragadtak - még a felvilágosult körökkel való szövetséget is
-, hogy ártsanak ellenfeleiknek",

A jezsuiták helyzete akkor vált tarthatatlanná, amikor a felvilágosultakhoz, a janzenistákhoz
és a belső egyházi ellenzőkhöz - elsősorban a Bourbon-államokban - vezető politikusok is csat
lakoztak. Ezek a század közepén kíméletlen nyomást gyakoroltak a pápaságra a rend eltörlése ér
dekében. Érveik csak kisebb mértékben tartoztak a tárgyi igazság körébe, de annál inkább kiak
názták a látszatot kápráztató alanyi szempontokat és bizonyos esetleges, szerencsétlen körülmé
nyek találkozását. A pápaság azonban nem teljesítette sürgető' követelésüket. Erre önhatalmúlag
- embertelen módon - föloszlatták a rendet Portugáliában, Francia- és Spanyolországban s a
gyarmataikon. A minoriták soraiból való XlV. Kelemen pápa (1769-1774) rendkívül kényes
helyzetben vette kezébe az egyház kormányzását. Nem volt ugyan jezsuitabarát, mint elődje, de
törekedett a szinte kényszerítő lépés mennél tovább történő halogatására. Végre I773-ban rászánta
magát a döntő lépésre, és feloszlatta a Jézus-társaságot. Abréve (Dominus ac Redemptor noster)
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tárgyilagosan nyugodt, komoly, megfontolt írásmű. A pápa megállapítja, hogyelődjeinek hosz
szú sora hasztalanul törekedett a belső egyházi béke helyreállítására, a rend világi üzleteinek
megszüntetésére. Rámutat a püspökkel, a más rendekkel, jámbor alapítványokkal és testvérüle
tekkel való igen súlyos egyenetlenségeire és viszálykodásaira s a hívek ebből fakadó botránkoz
tatására. Megemlíti, hogy a Jézus-társaság missziós területeken az egyház alapelveitőleltérően

járt el pogány szokások értelmezésében és gyakorlásában. Végűl más fontos, a keresztény tanítás
tisztántartására vonatkozó kérdésekben is hibázott. Ezáltal a múlt ban és a jelenben töméntelen
nehézség keletkezett, nyugtalanságok és zavarok a katolikus országokban s az egyház üldözése
Ázsia és Európa egyes területein. Az előző pápák közül különösen XI. és XlII. Incének, vala
mint XIV. Benedeknek okozott a Társaság sok szomorúságot. A bréve befejező része szerint a
pápa belátta, hogy egyrészt a rend működése már nem hozza meg azt a hasznot, melyért alapítot
ták ,.másrészt hogy amíg fönáll, az egyház nem élvezhet igazi és tartós békét; végül az okosság és a
bölcs kormányzás egyéb okaitól is indíttatva, amelyeket szívébe zár: föloszlatja a Jézus-társasa
got valamennyi intézményével egyűtt 7.

Szerzetesellenesség a Habsburg-monarchiá~an. A jezsuita rend eltörlése a körül
mények megaiázó jellege és a végrehajtás bizonyos kiábrándító keménységei miatt az egyházi
életben mély sebet ütött. A szerzeteseIlenes körök pedig főpróbának tekintették a többi renddel
való leszámoláshoz. Ebben azonban a hivatalos egyház már nem működött kőzre, bár egyháziak
részt vettek a hangulatkeltésben, hírverésben, sőt egyházi fejedelemségek a kisebb mérvű felosz
latásban is. A következő csatározások fő szlntere a Habsburg-monarchia. Már a XVII. és XVIII.
század fordulóján észlelhetők bizonyos jelek, amelyek a szerzetesek és kolostorok iránti maga
tartás és közhangulat változására utalnak. Világi és egyházi részről egyaránt föl-fölmerülnek
olyan tervek, hogy háborús kiadások, illetve egyházi létesítmények céljaira egyes kolostorok el
törlésével jussanak pénzügyi fedezethez. l/l. Károly óta pedig a bécsi udvarban a fokozatosan be
szivárgó protestáns és janzenista eszmék szerzetes- és különösen jezsuitaellenes hangulatot terem
tettek. Ehhez hozzájárult a Bécsben nagy tekintélyű Muratorinak l749-ben megjelent tanulmá
nya a közjólétről (Della puablicafelicitá), Ebben az államnak a szerzetesek rnindennemű ügyeire
vonatkozó, nagyon széles körű beavatkozása mellett tör lándzsát, s végül kimondja: egyetlen vá
rosnak és országnak sem szolgáljavára a rendházak túlságosan nagy száma, s az államnak nem
csak joga, hanem kötelessége is ebbe szabályozoan belenyúlni. Mária Terézia már 175l-ben készült
emlékiratában figyelmezteti utódait, ne engedjenek meg semmiféle adományozast az egyház ja
vára, mert az egyháziak amúgy sem használják föl úgy, amint kellene, s egyébként is nagyon ter
hére vannak a köznek. "Mert egyetlen kolostor sem marad meg az alapítás szabta keretben, és
sok naplopót vesz föI. Míndez még nagy orvoslást fog követelni, s idővel és kellő megfontolással
szándékom az ügyet elíntézni"- irja a királynő. H

Ettől kezdve a szerzeteskérdés meg-megűjuláan foglalkoztatta az Udvart és a közvéleményt.
Bécsben I756-ban megjelent egy magát franciából való forditásként álcázó rnunka, amely a szer
zetesházak számának csökkentéséről és szabályzatuk megváltoztatásának szükségességéről

szólt. Igazi szerzője Franz Christoph von Scheyb, alsóausztriai tartományi titkár volt. Kinyomta
tását van Swieten és Stock cenzor tette lehetővé. Az író megállapításai szinte prófétai módon elő

relátók. Szerinte a rendek a köznek csupán kárára vannak, egyetlen jogosultságuk a legjobb eset
ben az ifjúság nevelése és a betegápolás. De a világiak még ezeken a területeken is sokkalta jobb
eredménnyel működnek. Ezért a kolostorok végső fokon teljesen nélkülözhető intézmények,
amelyeket az államnak még csak eltűrnie sem szabad, hanem meg kell szűntetnie, Ennek elérésére
a legalkalmasabb eszköz a birtokszerzés tilalma ésjelöltek felvételének korlátozása. Mária Terézia
1762. április 3-án utasította a cseh-osztrák udvari kancelláriát, dolgozzon ki javaslatot a szerze
tesek számának csökkentéséről.A tervből azonban nem lett semmi, mert a véleményezésre föl
kért Migazzi bécsi érsek és a tartományi kormányzat egyértelműenazt állította, hogy szerzetesek
közreműködése nélkül jó lelkipásztorkodás el sem képzelhető. Csak öl év múlva (1767. március
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27-én) jelent meg a kolostorok módfölötti elszaporodásátgátalni hivatott udvari határozat. (Nume
rus fixus és a jelöltek fölvételének erős korlátozása.) Ezt követte az osztrák államegyházi rend
szer megalapozását szolgáló két legfontosabb előterjesztés Kaunitz, illetve Heinke tollából (\ 768,
1769). Bennük megtalálhatók azok az elvek, amelyek a kolostorok későbbi feloszlatásakor mér
tékadókká váltak."

II. Józsefszerzetes-szemlélete. Mária Terézia I 770-tiilfogva megkezdte a ..nagy orvos
lás" végrehajtását. sorra megjelentek a rendek életét korlátozó intézkedései, elsösorban az anya
giakra és az utánpótlásra vonatkozólag. Ezek azonban csak szerény előkészületek voltak a mű

tétre, amelyet lI. József' császár végzett el. Az uralkodó néhányeszmétőlmegszállt ember, de
nem elméleti idealista rnódján. hanem mindenkor a gyakorlatias szempontok és az állam haszná
nak figyelembevételével. A szerzetességről kialakított felfogása teljességgel a kol' gyermekének
mutatja, egyúttal azonban azt is tanúsítja, hogya kétségtelenül meglevő vallásosságának gyökér
zete csak felszínes, élményalkotó képessége csekély, érzésvilága kihűlt, szemlelete kűlsőséges,

mások igényei és eszményei iránt való megértése kevés. 1781-ben Colloredo salzhurgi érseknek
szálá leveléhen többek kőzt ezt itj a : "A barátok uralma Ausztriúban már túlságba ment: az ala
pítványok és a kolostorok száma már meghalad minden mértéket. A kormányoknak eddig ezen
emberek külön szabúlyzatai szcrint semmi rendelkezési joga nem volt tagjaik fölött; márpedig
éppen ezek mlnden állam leg\'l!sz,,(/elmesehh és leghaszontulanabb alattvalói. és minden egyes al
kalommal Rómába, a Ponti tex Maximushoz fordulnak ... Ha majd lerántottam a leplet a szer
zetesi intézményről, ha az aszketikus tanok Andromache-fátyolát elüldőztem egyetemeim dobo
góiról, es a tisztán szemlélődő barátokat dolgozó polgáremberekké alakítottam át, akkor majd
szeretném, ha egyesek a vakbuzgó pártiak közül reforrnjaimról gondolkodnának. Nagy fába
vágtam fejszémet: meK kell tizedelnem aharátok seregét, fakirokból embereket kell csinálnom :
azokból. akiknek borotvált feje előtt a nép hódolattal térdre borul, s akik hatalmasubb uralmat
biztosítottak maguknak a polgárok lelke fölött, mint bármi más, ami csak befolyással lehet az
emberi lélekre." Herzan bíborosnak, római követének pedig ugyancsak 17gl-ben. így vall szándé
kairói: "Mivel gyűlölöm a babonát és a szadduceusokat. minthogy kivonják magukat a polgári
törvények hatálya alól, tehát meg fogom tőlük szabadítani népemet. E célból szélnek eresztem a
barátokat, föloszlutom kolostoraikal ... A szerzetesség alapelvei Pachómiustól mindrnáig ellene
vannak az ész világosságának."!"

A császárnak ~~iI=CI volt abban. hogy uralma alatt túlságosan sok a kolostorés nagy a szerzete
sek létszáma. Arányuk csaknem megközelítette a nagy nyugati katolikus országok viszonyait.
Magyarország azonhan az osztrák félhez mérten szám han és anyagiakban sokkal szerényebb
helyzetben volt. Ennek máig is látható beszédes bizonyítéka az örökös tartományok és hazánk
abból a korból fennmaradt kolostori épületeinek és könyvtárainak nagyság és gazdagság szem
pontjából való egybevetése. Ha pedig összehasonlítjuk a szerzetesi birtokok nagyságát, a rendta
gok létszámát, a kegyúri és emberbaráti kötelezettségek terhét a jelentős részében idegen szárma
zású arisztokrata nagybirtokosokhasonló adataival. akkor rögtön kitűnik a császár szemléleté
nek egyoldalúsága. Defelfogása művelődési szemponthól sem állja meg helyét. Berlász Jenő gaz
dag tartalmú, úttörő tanulmányában megállapítja, hogy korszakunkhan a vidéki könyvtári kultú
rát szétszárt kolostorok ésfSúri magánkönyvtárak képviselték. s különösen a XVIII. század első

felében a kőzműveltség szervezett terjesztését elsősorban a katolikus egyház végezte. A föloszla
tott 21 jezsuita rendház lefoglalt könyvtárainak állaga 55400 kötel. A ll. József által eltörölt 134
férfi és 6 női szerzetesház könyvállománya is ritka értékű volt. Ebben a legnagyobb hányadot a
20 pálos kolostor könyvei alkották, körülbelül 18 OOO művet. A pálosok vidéki könyvtárainak ál
lománya egyenkint 400 és 1000 kötet közt mozgott. Az új művelődéspolitika egy évtized alatt le
bontotta a barokk kor másfél évszázad folyamán kialakított intézményeit és gyűjteményeit. de a
nagy történelmi negatívumnál alig jutott tovább. Ugyanakkor a budai-pesti Egyetemi Könyvtár
évi 500 forintot kapott, holott a korszerű elindításhoz legalább 10000 forintra lett volna szüksé-
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ge.II S tegyük hozzá: kéziratokban és könyvekben alapvető értékekhez jutott a feloszlatott Jé
zus-társaság gyűjteményeiből. Játsef császárnak tehát semmiképpen sem volt igaza a szerzetesi
művelődésbecsmérlésében. mert az átlagszerzetesnek sokkal gazdagabb könyvtár és több napirendi
idő állt rendelkezésére az iinművelés céljaira, mint a lelkipásztorkodó világi papságnak.

A műtét végrehajtása. Akiábrándító csalódásoktól és balfogásoktól magát nem zavartat
va a császár monomániás makacssággal haladt a kolostorellenesség útján. 1782-tőlkezdődően év
ről évre újabb és újabb szerzetesházakat törölt ~l. Az elején még nagyon ügyelt arra, hogy elsősor

ban a szemlélődő, kicsiny, anyagilag életképtelen, rosszul sáfárkodó, erkölcsi kifogás alá eső ko
lostorokat oszlasson föl, de utobb már szemet vetett a gazdagokra és pénzügyeikben jól rendezet
tekre is. Kultúrérzékkel bíró embernek - pusztán művelődésiés művészeti szempontból is - meg
rázó élmény olvasni afeloszlatás lefolyását s a nagy értékű épületek és egyházi kincsek értelmetlen
pusztítását, nemtörődöm kezelését és elkótyavetyélését. A császárnak alapelve volt, hogy minden
árverés alá kerüljön, a templom, a rendház, a könyvtár, a belső berendezés és egyházi fölszerelés,
a műkincsek, a gazdasági épületek és ingatlanok. E szabály alól csak ritkán esett kivétel az udva
ri gyűjtemények és egyházmegyei templomok javára. A szerzetesi templomok és rendházak
-'- művészi értékükre való tekintet nélkül- kalapács alá kerültek, mégpedig nagyon olcsón, s az ~i

tulajdonos tetszése szerint használhatta őket raktárnak, iskolának, kaszárnyának, gyárnak, lakó
épűletnek. Ha pedig nem akadt vevő, a hatóság mindent leromboltatott, és építőanyagként értéke
sített. De még rosszabb sors is érhette a műkincseket. Prágában például a szabad ég alatt a zsib
vásáron árulták az eltörölt koíostorok értékeit, többek közt Dűrer, Breughel, Amberger és Tizian
festményeit. József császár pedig nem tudta megértení, miért keltettek oly nagy felháborodást in
tézkedéseinek áldatlan következményei. "Derekasan bosszússá válok - mondotta-, hogy még
mindig a preciózákról kell hallanom; úgy látszik, nem akarnak véget vetni ennek az ügynek."
A császár egyik történetírója mélyebbre nyúl az okok keresésében, és megállapítja hőse hiányait:
"Színvakság a nem testi valóság iránt, ajelképes, misztikus és mitikus dolgok megvetése. Mérték
kel és körzővel működő politika - képzelőtehetség nélkűl:"?

AMonarchiában föloszlatott kolostorok és tagjaik számára vonatkozólag máig sincsenek tel
jesen pontos adataink. A legtöbb iró megegyezik abban, hogy a rendházak egyharmada szűnt

meg, számuk 7-800 közé teheTő. Ennél sokkal bizonytalanabb a földönfutóvá lett szerzetesek lét
száma. A szerzők legnagyobb része nem is tér ki rá, csak a francia Préclin adja meg a mindkét
nembeli rendtagok számát 38 ezerben. Ezt a kolostorok számához mérten soknak tartom. Ha
zánkban 134 férfi és 6 női ház volt kénytelen föladni közösségi életét, tagjaik száma 1484 férfi és
190 női szerzetes. A feloszlatás végrehajtási módja miatt anyagiakban és művészi értékekben
igen nagy volt a pusztulás. Viszont az is igaz, hogyavallásalap javára befolyt sok millió a lelki
pásztorkodást szolgálta. Az anyagi és művelődési károknál azonban sokkalta jelentősebbek és
hosszabban tartóak voltak egyesek szenvedései, az egyéni tragédiák, a hivők lelki megrendülése, a
papi és szerzetesi szellem és utánpótlás évtizedekig tartó válsága.

A II. József mérte csapás nemcsak a szerzeteseket érte, hanem a Monarchiaegész egyházi éle
tét. Ennek legfőbb gyökere a császár elgondolása a meghagyott szerzetesek és a lelkipásztorkodó
papság szerepéről. A jozefinista egyházkormányzat két legfőbb jellemvonása egyrészt minden
belső joghatóság és fegyelem csorbítása, másrészt a felvétel és a kiképzés, alkalmazás közvetlen
(állami) szabályozása. A megfelelő tartományi hivatal és püspökség felügyeleti jogot gyakorolt a
kolostorok fölött. A szerzetes elöljárók hivatali működésének ideje egységesen három év. Az ál
lami hatóságok mindig a régi fegyelem fenntartásáról beszéltek, de az egyébként kisszámú elége
detlenkedőket egyenesen biztatták a regulák áttörésére. S ámbár az elöljárók megbüntetése is
csak egészen ritka, viszont a cinkos, árulkodó vagy rágalmazó besúgók mindig bűntetlenekma
radtak. Mindez igen komoly kárára volt az elöljárók tekintélyének. A kormányzat célja a szerze
tesi különbözések megszűntetéseés egységes papság kialakítása. Ennek a törekvésnek legfőbb esz
köze az általános papnevelők létesitése. Ezenkivül a régi rendeknél a kormány a kommendátor
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apátokat hívta új életre, azaz a legfőbb elöljárónak a szerzeten kívülálló papi személynek kellett
lennie. A rendtagok csak a perjelt (házfőnököt)választhatták maguk közül, mégpedig három év
ni. A kolostorok így tulajdonképpen állami intézménnyé váltak'>. Ez a felemás állapot elősegítette

a negatív kiválasztást, vagyis a kisebb értékű és tehetségű, de nagy becsvágyú s mindkét oldal felé
hajbókoló törtetők érvényesűlését,az egyenes lelkűek félreszorítását, a többségnek pedig a meg
alkuvó közömbösség felé való eltolódását. Ezen az áldatlan állapoton igazában csak az 1855-ös
konkordátum változtatott.

Jegyzetek. I Wöhrmüller, Bonifaz : Literarische Sturmzeichen vor der Sakularisation, In: Studien u. Mittei!. zur Geschich
te des Benediktiner-Ordens 1927. 12-44. - Rogier, L. J.: Die Kirche im Zeitalter der Aufklárung und Revolution 108.
ln: Geschichte der Kirche. Hrsg. von Rogier-Auber-Knowless, IV. k. Einsiedeln-Zürich-Köln 1966... 2-4 Wöhrmül/er
36-44. ~ 'Veit, L. A.: Die Kirche im Zeítalter des Individualismus, I. Halfte, 313. (Kirsch, J. P.: Kirchengeschichte IVII.
Freiburg i. Br. 1931.) - "Schnűrer, Gustav: Katholische Kirche und Kultuj im 18. Jahrhundert. Paderborn 1941. 38-41 .
. Rogier 78-82 ... 'VeU 238-240... '( Winner, Gerhard: Die Klosteraufhebungen in Niederösterreich und Wien. Wien
München 1967. 13-17.·- Maass, Ferdinand: Der Josephinismus. II. k. Wien 1953. 18... 'Winner 49-62... 1011. József válo
gatolt levelei. Ford. Supka Géza. Bp. 1913.37-40. (Olcsó Könyvtár 1723-1725. sz. Némi stílusbeli javítással adom.)
~ II Ber/ász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században, ln: Irodalom és felvílágosodás. Szerk. Szauder József és Tar
nai Andor. Bp. 1974.295,301,307-311. . "Winner 96-145. Ez a fejezet eddig a legrészletesebb ismertetés kisebb területre
vonatkozólag - levéltári alapon .. a feloszlatásra kerűlt kolostorok személyi állományáról, birtokairól, mühelyeiröl,
pénzügyi mérlegéröl, az árverésekről. az épületek és műkincsek sorsáról, a könyvtárakról stb. - A II. Józsefről szóló idé
zet: Benedikt. Ernst.: Kaiser Joseph II. Wien 1936. 132-134. (II. kiad. 1947) - "Préclln-Jarry: Les luttes politiques et
doctrinales aux XVII. et XVIII· siécles. (Fliche.- Martin: Histoire de l'Église 19/2. Paris 1956. 786.) - Winner 220-224.

Bizalom

Egy napon aztán
váratlan kéretlen
beállft a csoda
sápadt lesz és törődött

mint ádon fényképek
elporladt szépanyánkrál

Világol majd mégis
a kigyomarás-píllanat
megbénítja gyönyörű

áramlá tévelygésünk
s igénye-sincs önfeledten
egy ösvényre vetül

KOCH VALÉRIA

A vers a szerzőnek nemrég azonos eimmel megjelent kötetéből való, mely a Tankönyvkiadó gondozásában látott
napvilágo!.
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Volker Wollmann

NEPOMUKI SZENT JÁNOS
A BÁNYÁSZOK VÉDŐSZENTJE

A katolikus egyházban május 16-án ünnepelt Nepomuki Szent János (Ioannis Nepomucennis
Pragensis)' a késő középkorb an, főként a XVIII . században azoegyik legnépszerűbb vallási alak
ká vált. Hogy tiszteletének eredetét és összefüggéseit, valamint ábrázolásának módját megérthes
sük, vérta núságának történetéből és a róla keletkezett legendából kell kiindulnunk, amely mese
szerű elemekben nem oly gazdag, mint a hivő nép sok más hasonló alkotása.

l . ábra

A későbbi vértan ú I340-ben született a csehországi Pilsenben, és eleinte a Szent Ágoston-rend
egyszerű kanono kjaként szolgált a pr ágai Szent Vid székesegyházban. Később a prágai érsek
helytartója lett (Vicarius Archeoepiscopii Pragensis). Ennek a magas egyházi méltóságnak vise
lőjeként - a legenda szerint - vonakodott Vencel királynál a gyónási titok megs ért ését ől , amiért
égő fáklyával kínoztá k meg. 1393. május 20-án pedig büntetésként összekötözött kézzel és láb
bal, s egy fapálcával kifeszített szájja l (egy másik változat szerint zsákba kötve) az egyik hídról a
Moldvába dobták ( I. ábra) . Az elbeszélés szerint azon az éjszakán a Moldva vizén a holttest feje
felett titokzatos fényt látt ak , amit annak idején állítólag II. Bonifác pápa érseke is tanúsított.
A voltaképpeni Szent Nepomuk-legenda csak később, a XV. .század közepe táján keletkezett ,
amikor a vértanú halálbüntetésének egyéb okait is költötték. 1449-50-ben a Thomas Ebensdor
fer-féle országkrónika úgy beszéli el a tör ténetet, hogy a prágai kanonok megtagadta gyónójá
nak, a királynénak elárulását; míg egy másik, 1471-es legenda a királyné befolyásolását teszi meg
a mártirhalál okának. Ez a későbbi verzió lett a hivatalosan is elfogadott, mely az egyház vérta
nújává tette őt. Csak InI-ben avatták szentté. Szentté avatásá t XIII . Benedek pápa hirdette ki
In9-ben. Ezzel a katolikus egyház nyilvánvalóan a csehek körében nagyon népszerű Husz Já
nossal akarta szembeállítani.
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A legenda és a kultusz terjedése. Nepomuki Szent János kultusza Csehor
szágban már a XVI. században kezdetét vette, Szent Kereszt templombeli
sírja idővel zarándokhellyé vált. Már akkor elterjedt a szokás, hogy a
megvesztegethetetlen ..Nepomuk-nyelv" másolatát amulettként hordják
rágalmazás, vagy gyógyszerként nyelvbetegségek, kelés és daganat ellen.

A legenda a XVIII. században a jezsuiták hatására vált nagyobb terüle
ten n épszerűvé, akik l732·ben második védőszentjükké választották Ne
pomuki Szent Jánost. Képi ábrázolásai nyugaton egészen Lotaringiáig
megtal álhat ók. tisztelete később Dél-Németországban, különösen Würz
burgban erősöd ik meg, eljut Olaszországba (Ponto Moli), kelet felé pedig
egészen Romániáig terjed. Ezen Erdélyt, Bánátot és Bukovina egy részét
- e területek a XVIII. század elején osztrák uralom alá kerültek - , vala
mint az északi bányászvidéket is (Máramaros) értjük, amely jobbára ma
gyar befolyás alatt állott. A kultuszelterjedésében az osztrák katonák sze
repét bizonyítja a nagyszebeni helyőrségi épület előtt I735-ben a Nagykö
rúton felállított Nepomuki Szent J ános-emlé kmű ,

A voltaképpeni Nepomuki-kultusz kibontakozásár ól. más védőszen

tektől elt ér ően , meglehet ősen keveset tudunk. Minthogy alakja különféle
vallási és társadalmi elképzelésekbe is beleillett, tisztelete beolvadt az al
kalmi és helyi népszokásokba. Igy például hivatalos szentté avatásának
napját szívesen cserélték fel más nagyegyházi ünnepekkel, olykor virágva
sárnap rendeztek külön körmenetet a tiszteletére.

Csehországban és Ausztriában főként a hidak és vizek szentjeként tisz
telik, a hajósok már kezdettől fogva védőszentjüknek választották . Ebben
a min ő s é gben kiszorítja el ődeit. Szent Kristófot és Szent Miklóst. Egyre
gyakrabban folyamodnak hozzá árvizektől , és - kivételes esetekben
- Szent Flóriánnal együtt a t űzv é szt ő l való oltalomért. A vizek védőszent- 2. óbra
jének, s talán ennek nyomán közvetve mint a pestis elleni oltalmazónak is,
sok híve volt a bánáti svábok között, akik a XVIII. században Románia

mocsaras, nyugati vidékén telepedtek le. Nem kizá-
.3. óbra rólagosan b ár. de helyenként a bányászok védnöke

ként is felbukkan.' Együtt szerepel azok egyéb vé
d ő szentjeivel , például Szent Borbálával a Krass ó
szörény megyei Dognácskán és Szent Annával a
máramarosi Rónaszéken.

Mílvész! ábrázolása!. Noha Nepomuki Szent János
alakja, akárcsak legendája, XIV. századi, ikonogr á
fiája kimondottan ellenreformációs jelenség.

Szoboralakjaiban a mai Románia területén kife
jezetten a hidak .v é d ő szentjek é nt jelenik meg: Vaj
dahunyadon a középkori vár csapóhídjánál XVIII.
( !) századi alkotásként ; Gyulafehérváron pedig egy
ugyancsak XVlll. századbeli osztrák erődítmény

védőárka előtt látható. Mint árvíz elleni v éd őszen

tet, Szamosújváron találjuk meg, ahol egy rnedr é
ből gyakran k ilépő malompatak mellett állították
föl, valamint Nagybocskón, ahol a sóhivatal épüle
tét és a sóbánya járatait óvta a Tisza vizétől. Ez
utóbbi vidéken sokkal határozott abban tapasztal
ható b ány á sz-v é d ő szeriti szerepe.

Hogy mikor és hol fordult először hozzá a nép a
pestistől való félelmében - ma már nehéz kimutat
ni. A bánáti alföldön, melyen a XVIlI. században
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katolikus lakosság élt, a pestis ellen segítővé válik, miután ezt a szerepet más szentek fokozato
san elvesztik. Ilyen okból Aradon (November 7. utca) és 1753-ban Temesváron (Unirea tér)
- RafaelDonner barokk szobrász művész alkotásai - állítanak neki emléket. Az ingoványos te
rület lecsapolásának hosszú és fáradságos munkája kőzben és a Habsburg ellenreformáció befo
lyasa alatt lassan az egész vidék védőszentjének tekinti. Ebben a szerepben több városban. min
denekelőtt e tartomány fővárosában, Temesváron monumentális szobrot állítanak neki, például
a Jozdin-negyedben a római katolikus templom udvarán I724-ben; ez egyben a legrégibb Nepo
muki-emlékmű (2. ábra).

A kevés művészi ábrázolás azonban, amelyet a Bánát hegyvidékein, főként Dognácskán és
Resicabányán találbatunk-más értelmezést nyer. Dognácskán a hányához vezető út mentén ká
polnát emeltek neki. amelyben a vértanú két oldalán a hallgatásra intő angyalok helyett két bá
nyászruhás törpe áll (3. ábra). Ez a hársfából faragott plasztika a XVIII. század közepéről szár
mazik és a legszebb ilyen jellegű alkotások közé tartozik. Nepomuki Szent János monumentális
öntött szobra szintén nem véletlenül áll a resicabányai kohó közvetlen közelében. Ez az öntvény
viszont csak a XIX. század elején keletkezett.

Nepomuki Szent János bányász-védőszeriti szerepére egyértelmű utalással találkozunk Mára
maros régi bányászközpontjában. Rónaszéken, ahol a prágai vértanút a sóbányászok már a
XVIII. században védőjüknek tekintették. Ez világosan kitűnik könyörgésükből : NE MIN
VANTUR AQVIS FAC (?? ias) ADESTü SALINIS, salinies, amit igy fordíthatnánk: "Add.
hogy ne tegyen bennük kárt a víz. Ó, szent, óvd a bányát".

A Nepomuki Szent János-kápolnát nem ok nélkül építették a rónaszéki nagy sóbánya bejárata
elé. A Moldvába fulladt szent kedveltségét leginkább az indokolja, hogy vértanúságát kapcsolat
ba hozták olyan foglalkozásokkal. amelyeknek végzését a víz akadályozhatja. A rónaszéki bá
nyák esetében világos, hogy itt nem a szokványos árvizekről van szó, hanem - mint ahogy a fo
gadalmi fölirat ból is kiderül - bányavizről. amely állandó bizonytalansági tényezőt jelentett a
bányászoknak. Ezt a tényt okmányokban is feljegyeztek:', a leginkább fenyegetett bányát pedig
Vizaknának nevezték el. így például az említett Vízaknával kapcsolatban 1718-ban' "sok ölnyi
magasságú víz"-ről írnak; 171 9-ben a nagy Rákóczi-féle bányát "nyugtalanítják vízfölfakadá
sok"; I721-ben ismét fenyeget az ár Vízaknán ; l722-ben "két új bányát, a Károlyt és a Baromac
it nyugtalanítja a víz; I763·ban "viz a Keresztelő Szent János Bányában"; I769-ben "négy bú
nyát, az Antal. Teréz. József és Pál nevűeket nyugtalanitják föld alatti vizek. I770-ben "a Ke
resztelő Szent János és egyéb bányakat elönti a víz"; I773·ban "a Rákóczi-féle bányát 62 (il ma
gasságig nagy tömegű édesvíz öntötte el és végképp el kellett hagyni": néhány példa a sok hason
ló eset közül.

Anagyhocskói sókamra sótörö rnunkásai szintén kápolnát emelnek Nepomuki Szerit János
nak. hogy az ottani sóbányák a Tisza áradásától megmeneküljenek ; a rnáramarosszigeii sókarn
ra kis temploma is a prágai vértanú nev.ét viseli.

Az "arany" Beszterce folyó menti sóbányák (Cacica, Suecava megye)munkásai is öt választot
ták védőszentjüknek a XVIII. század végén és a X)X. század elején. amikor kápolnát építettek a
tiszteletére a mai Cacicábarr', s kősóból állítottak oltárt neki.

Hogy ezen a vidéken nemcsak a sóbányászok választották ugyanezt a védőszemet (akinek tisz
telete a nem bányász helységekből itt teljesen hiányzik l), bizonyítani látszik utolsó példánk. egy
kép. amelyhez a XVIII. század végén az egykor híres radnai (Beszterce Naszód megye) ezüstha
nyúhan dolgozók imádkoztak,

Hogya resicabányai Nepomuki Szent János-szebrot. amely a katolikus templom udvarán az
oltani kohók közvetlen szomszédságában áll«, a kohórnunkások is védőszentjükként tiszlelték
volna. nehéz lenne kideríteni. Ahogy azonban szeritünk néhányszor litvette Szent Borbálától is a
hányászok védőszentjének szerepét, nincs kizárva, hogya vaskohász hivők körében Szent Flóri
án a vasöntök ismert, tűzvész elleni védőszentje helyébe lépett. Fontos tény, hogy ezt a szebrot.
a7 összes többitől eltérően, vasból öntötték; és az is, hogy Boksa Vassáfalván. nem mcssze Resi
cától, a régi kohó közvetlen közelében a XVIII. század első felében egy Nepomuki Szent János
nak ajánlott kápolna állt. Ha pedig kényszerűen el is fogadnánk. hogy tisztelete Beksan a mellet
le elfolyó Borzava áradásaival volna kapcsolatban, ugyanez Resicaról nem állitható. ahol is
ugyanez a folyó nagyon ritkán önt ki.
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Az. észak-magyarországi és csehországi bányavidékek vallási és kulturális életének további
ilyen-irányú történeti kutatása még több (bizonyosan meglévő) példával pontosabban kimutat
hatná Nepomuki Szent János kultuszának elterjedtségét és szakkörökben a Nepomuk-ábrázolá-
sok nagyobb művészi értékű példáit is ismertté tehetné. .

Jelképei. A leggyakrabban előforduló szent-jelképek, nemritkán sajátságos eltérésekkel, részben
általános jelvényei a vértanúknak, ezek: a fáklya és a barka. A többszörös védőszent öltözéke: a
római katolikus papi ruha karinggel és a szokásos fejfedővel, a birétummal ; mig az ötcsillagos
korona, mely a halálakor a feje felett föltűnt rejtélyes fényt jelképezi, egyetlen ábrázolásról sem
hiányzik. A hitvallás szimbólumaként a szent oldalán megjelenik egy hallgatásra intő angyal és
gyakran a jelige is: "TACVI"; melyet azonban olykor szájpecek és lakat is jelképez.

Jegyzetek. I Az eredeti neve állítólag Pomuk volt. -' Különböző bányavidékeken más szeriteket is tiszteltek védőszent

ként, így pl. Dürrenbergben a sóbányászok Szent Rupertet. - 3 Állami Levéltár Cluj (Kolozsvár) Chronologia Rei Came
ralis Marmaticae, a régesták következő számai: 5222/1718; 161/1719;·5222/1721; 5077/1763; 2567/1770;
5153-2989/1773. -' Öreg sóbányászoktól származó szóbeli hagyomány; egy hasonló példa ugyanebből az időből a len
gyelországi Wieliczkában az "Alsó tenger" nevü bányánál.

Források. Johann Balbin: Vita S. loannis Nepomuceni, Augsburg 1725 - A. H. Wratislaw: Vie légende et canonisation de
Saint Nepomucene, 1873 - A. Friend: Der geschichtliche Johann von Nepomuk, Warnsdorf 1879. újabb kiadás 1929 - J.
Weiskopf: Der heilige Johann von Nepomuk. Wien 1931 - L. Réau: Iconographie de far t Chrétienne. Presses Universitai
res de France. III. köt. 2. rész, 728-731. o.

(Fordította DOROMBY KÁROLY)

Görgey Gábor: EGY VACSORA ANATÓMIÁJA.
A szerző műveiből - ebből a válogatott írásait
tartalmazó kötetből is - szinte árad, hogy Görgey
tulajdonképpen hírlapíró, homo politicus, azaz
politizáló ember. Ezt a jelzőt korántsem érték
mérőnek, csupán jellemzésnek szántuk. Versei
nek, drámáinak, prózai műveinek általában nem
közvetlen tárgya a politika; áttételesen, elvontan
- de nem elködösítve - jeleníti meg egyén és társa
dalom, személyiség és hatalom ellentmondásos vi
szonyát.

Legjobb példa erre a Komámasszony. hol a stuk
ker? című komédiája, amelynek ősbemutatója

1968-ban volt a Thália Színházban. Ebben a da
rabban - az író mindmáig legjobb alkotásában
- zárt, ablaktalan helyiségben ül Cuki az alvilág
ból, a Méltóságos, K. Müller, a kispolgár, Kiss, az
értelmiségi és Márton. a vidéki fiú: Küzdelmük,
drámájuk, tragikomédiájuk tárgya a revolver,
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amellyel - attól függően, épp kinek a kezében van
- nemcsak kordában, hanem szellemi-erkölcsi rab
szolgasorban is tartják egymást. S hogy miért és
hogyan kerül a stukker Cuki tól a Méltóságoshoz,
Mártontól Kisshez majd megint Cukihoz? - végül
is ez az izgalmas és igazán politikus kérdés. S per
sze Müller mindenkori hajbókolása, minden rend
szert - pisztolyuralmat - kiszolgáló talpnyalása.

De hasonló figurákra bukkanunk a Bulvár című

színjátékban vagy a Fejek Ferdinándnak című tőr

ténelmi komédiában is. És a versek sem mentesek
a szó jó értelmében vett társadalmiságtól ; Görgey
nek azonban - mert jó költő - a versek végén min
dig sikerül túlemelkednie már-már köznapi mon
danivalóján. gondoljunk csak a Mózes, a Szerelrni
dal, a Szűz vagy A hagyomány befejező soraira.
Valóban, mindnyájan "megyünk, akár a mesék
vándora, / kis batyuval: / benne kenyér, só és az el
ső / istenkép kőszilánkja''. (Szépirodalmi Kiadó,
1981)
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Ezt a földet

IJsz esIJk sirás
tükörképe a szemedben
forditott láz
sarki csönd virraszt
sejtjeidben
aranylucsokban keringIJzöl
harminc év óta
apád titokban földberoskadt
megszóllthatod
föllármázza a megvasalt
bakancsokat
gyönyörű koponyacsontja
sorsod
e kor nyiltan lehallgathatja
megszökhetsz
elmenekülhetsz édeni évszakokba
ezt a földet
vallod otthonodnak
anyád még él
európai nomádok:
csavargó krisztusok édesanyja

Hajad édenéből

Ami romlás letűnt

meg pokollá omlott évek:
emberré-bűvölten éltem
túl, ha túléltem.

Otthonról elűzettem,
s megcsúfoltattam mindég:
hajad ében édenébIJl
hová is bújdokolnék?!

Ország körözött nomádja,
nem menekülhetek hazáig.
életre-feszittetve jutok
forrást gyöngyözIJ szadig!

KOVÁCS JÓZSEF versel

Második zsoltár

Áldott legyen a neved,
és megmaradjon
a mi nemzetségünk is,
miképpen a gyűlölettIJI

Betlehem megóvta a kisdedet,
azonképpen szabadlts
meg bennünket a megaláztatásoktól,
és egyszer sem
vigyél minket a kisértésbe.
mert az orcánkat dicsérIJ
ajkak némaságba fulladhatnak
a hazugság kIJtáblái elIJtt,
és mindég bocsássál
meg a törzseinket rágalmazó
önkéntes martalácoknak,
mint ahogyan nekünk
is mindennap
meg kell bocsátanunk
az ellenünk vétkezőknek,

és áldott legyen
Jézus szepilJtelen
anyjának neve,
mert megszülte a gyermeket,
és legyen áldott az ország is:
ahol a legenda,
és ahol az ének megszülethetett!
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Bolberltz Pál

A VI LÁG ÉRTÉKE

A világúgy tudatosul bennünk mint a tapasztalati adatok és jelenségek összessége, illetve összta
pasztalásunk értelmezési horizontja. A tapasztalások és értelmezésük határa koronként és egyé
nenként változik. így a világ fogalma is hol szűkíthető, hol tágítható. Mivel a világról nehéz ki
merítő és egyértelmű meghatározást adni, általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogya "világ
olyan tárgyilag megalapozott totalitás, mely egyszerre hozzáférhető és hozzáférhetetlen, kimerít
hető és'kimeríthetetlen valóság az ember számára". Ezért a világhoz való viszonyunk olyan kér
dés, melynek tisztázása mindig időszerű feladat marad.

Az ember a világ részének és egyben átalakítójának tudja magát. Egyrészt alá van vetve a világ
objektív törvényszerűségeinek, másrészt viszont hatalmat is gyakorolhat fölötte. Az ember szere
ti a világot, amiben él, de ugyanez a világellensége is lehet. Az ember "világban-való-létének" fe
szültségeit nem mindig képes harmonikus egyensúlyban feloldani. Hol elbizakodottá válik, si
kertelenség esetén viszont elbizonytalanodik, s ez kétségbeesésbe is hajthatja. Fontos tehát a vi
lághoz való viszonyunk helyes ismerete, de ugyanakkor helyes értékelése is. Értékes-e a világ, s
ha igen, akkor miért? A következőkben erre a kérdésre kívánunk választ adni.

A világ, értékjellege

A világ nem csupán úgy tudatosul bennünk mint valamiféle kozmikus "nagyság", vagy a "történe
lem színpada", hanem - .vüágban-való-Iétünkv-böl adódóan úgy is, minta .rni világunk",
amelyben élünk, melyhez "közünk van", s amivel szemben állást kell foglalnunk. A világ tehát
nem tisztán tárgyi valóság, hanem érték is. Vagy elfogadjuk, vagy elvetjük. vagyegyszerűen úgy
teszünk, mintha nem akarnánk tudomást venni róla. A világ értékjellege azon alapul, hogy onto
lógiai értelemben minden, ami létezik, az egyben jó is, vagyis valamiféle törekvés célja lehet (vö.
"ens et bonum convertuntur"). A világ értékjellegét tagadják az antifinalista irányzatok. melyek
kétségbe vonják, hogy a dolgok közvetlen célján túl a valóságnak összefüggő, távolabbi célja is
lehet.

A racionalista győkerekből táplálkozó pozitivizmus és általában a klasszikus, mechanista be
állítottságú természettudomány tagadja a világ objektív célirányosságát, Nézetük szerint a dol
goknak mi magunk adunk célt, s éppen ezért ez a célszerűség nincs tárgyilag megalapozva a való
ságban. Következésképp nem is lehet vonzó, objektív érték akarati törekvésünk számára.
A szubjéktív célszerűség .,kivetítése" a világra viszont olyan tevékenység _. hangoztatják -, ami
nem állja ki a szigorúan természettudományos módszerű vizsgálódás próbáját. A dolgok célsze
rűsége és hasznossága tisztán járulékos jellegű mozzanat, nem tartozik a természet lényegéhez,
tehát érték gyanánt sem értelmezhető. Általában a materialista és pragmatikus beállítottságú vi
lágnézeti rendszerek nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget az ember"világot értékelő" te
vékenységének, mivel a világ javait csak annyiban tekintik értékesnek, amennyiben anyagi hasz-o
not jelent az ember számára.

Ugyanakkor a világ értékelésének kérdésében számolnunk kell azzal a szélsőséges dualista
szemléletet tükröző felfogással, melynek gyökerei visszanyúlnak egészen az ősi iráni mande íz
mushoz és Zoroaster tanításához. Ez a dualista világ-értékelés a későbbi keresztény korban a
manicheizmus, a gnoszticizmus és a janzenizmus formájában jelentkezett és éledt újjá : a világ két
összetevéje a jó és a rossz principiuma. Ajó nem más, mint a szellem, a lélek, a világosság forra
sa; a rossz viszont az anyag, a test és a sötétség alkotója. Bizonyos értelemben Platón és Ploti
nosz, majd a hatásuk alatt álló ó- és középkorikeresztény gondolkodás tanaiban is fellelhető ez a
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dualisztikusszemlelet. E tanításokban sokszor találhat6k olyan kijelentések, amelyek az anyagi
világlényegi, belső romlottságát hangsiílyozzák, s ezt.azáteredő bűn következményének tartják.
Következtetéseiben eljutott egészen odáig,hogyaz anyagi világés az emberi természet"lényegi"
romlottságát is hirdette, ami al61 - nézetük szerint - csak a szigorú aszketikus gyakorlatok, a
misztikusszemlélet, illetve a hitből fakad6 megigazulásszabadithat fel. Az előbbi vélekedés in
kább a középkori aszketikus-misztikus irodalomban, mig az ut6bbi főleg a lutheri megigazulás
tanban fogalmaz6dottmeg.A későbbi korokban semismeretlen a világe negativés pesszimiszti
kus.értékelése. Keresztény vallási téren ez sokszor abból az egyoldalú beállitottságb61 fakad,
melykülönösen az Újszövetségből emeliki azokat az idézeteket, melyek ,,6vnak" a világt61. Az
idézett írások azonban a 'Világot sajátos összefüggésben értelmezik, mivele sz6valjelzik mindazt
a visszahúzó erőt, amely az embert IStentől és üdvözítő tervétől távol tarthatja. A világ negatív,
esetlegpasszivszemlelete a keletivallásokbansemismeretlen. Különösena hindu vallások hang
súlyozzák a világ "átmeneti" s az ember boldogulása szempontjábólértéktelenjelleget,mig az
iszlám a világra mint megváltozhatatlan "adottságra" tekint. Az új- és legújabb kori filoz6fiai
gondolkodás sem kedvezmindenben a világ pozitív értékelésének. Az újkori tudományos gon
dolkodasterősen befolyásol6 carteziánus racionalizmus a tudati és tárgyi-anyagi val6ság éles
.szembeállításával, korunk egzisztencialista filoz6fiája pediga lét értelmetlenségének (s így a világ
értéktelenségének) hirdetésével implikál hasonl6 nézeteket.

E felfogással szemben a skolasztikának az az irányzata, melyarisztotelészi gyökerekből táplál
kozik;a hülemorfizmus tanításának keresztény továbbfejlesztésével mindig is hangoztatta, hogy
világunkban célszerűség van, s ez a világ értékes. A mai keresztény gondolkodás e hagyomá
nyokra építve hirdeti, hogy a világ abszoiút értelemben nem értékes (amint egyes szélsőségesen

optimista irányzatok vallják),relatívértelembenviszontfeltétlenül értékeket hordoz: Tehát a ví-,
lág alapjában vévejó, mivela teremtő Isten jóságát tükrözi. A teremtéscélja az ember, akit ter
mészetében az áteredő bűn annyira nem rontott meg, hogyértelmével az igazságotfel ne ismer
hetné, s akaratával a jóra ne törekedhetne. Ezértképesaz embermegragadnia teremtett világjó
ságát mint értéket, ami az emberres az emberen keresztüla világ teremtőjére és urára irányítja a
figyelmet.

A fizikai világ értéke

A fizikai világértéke a világhierarchikus rendjének és célirányosságának felismerésében tudato
sulhat bennünk. Szent Tamás azt mondja, hogy minden anyagi valóság annyiban értékes,
amennyibenaz értelmesteremtménytörekvéseinek céljalehet.Az ember a teremtett világlegma
gasabbrendű létezője. Ezértképesemberi "formájába" asszimiláini az alacsonyabbrendű létezők

"formáit". Azalacsonyabbrendű (élettelen, vegetatív, szenzitív) létezők végső céljaaz ember,míg
azembervégső céljaIsten(vö.II. Sent.,d.l.q, 2,a. 3).A világcélirányos (teleologikus) hierarchikus
rendjétSzentTamása'Zzal indokolja,hogyminden,ami van, az Isten teremtménye. Azegészvilág
Istenlétteljességéből, tökéletességéből ésjóságából részesedik, mégpedig úgy,hogyegybenarra is
képes,hogyaz istenitökéletességet - a természetének megfelelő szinten- analógmódonkifejezésre
juttassa. Ezért szerinteminden létező dolog - akarva-akaratlan - arra törekszik, hogy mínél in
kább hasonlítsonaz istenitökéletességhez. A létezők mind magasabb és magasabb létszintenva
lósítják meg s hozzák ki "formájukat" és {énylegességüket. Következésképp, minél magasabb
rendű formát és aktualitást birtokol valamely létező, annál erősebb benne az anyag törekvése ar
ra, hogy ezt a ténylegességet, illetveaktualitást "kihozza magából",

A formák aktualitása az egyeslétezőkben más és más. Az "elsődleges anyag" (materia prima)
képességi állapotban van arra, hogy az elemi formákat kibontakoztassa. Amint az egyes elemek
formája aktualizálódott, ezekújabb képességet hordoznak magukban a természeti összetett léte
zők, atomok és molekulák kialakitására. Az ígyösszetett formák lehetövéteszika vegetatívélet
megjelenését. A vegetatívéletben pedigmár ott a képesség a szenzitív élet formáinak kibontásá
ra. A szenzitív élet viszontazt a képességet hordozzamagában, hogyaz intellektívélet hordozója
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legyen. Az ember "formáján" (szellemi lélekj-kívül a fizikai világban tökéletesebb formát nem
észlelünk. Az emberi lélek tehát a természeti fejlődés végsőhatárpontja, s ugyanakkor a fizikai
világ .mczgásénak" is végső célja. Ez azért lehetséges, mert az anyagi elemek a fizikai és kémiai
összetett létezők alkotórészei, míg a fizikai-kémiai összetettség az élet hordozó alapja, ami a ve
getatív és szenzitív élet útján az intellektív élet megjelenését és fennmaradását biztosítja.

A fizikai világ hierarchikus rendjét és tagolódását 'hordozó összetevők nem csupán a maga
sabb rendű létben való 'megnyilvánulást, hanem ebben a létben való fennmaradást is szolgálják.
A fizikai világ hierarchikus tagolódása tehát lehetővé teszi az objektív természeti célirányosságot,
amit az alacsonyabb rendű létezők magasabb rendű célt szolgáló "eszközszerűsége" is bizonyít.
Az ember, világban való tevékenysége során, ténylegesen figyelembe ve~i a természet célirányos
ságát és azt a maga hasznára is képes fordítani az élet fenntartásában, a táplálkozásban, az öltöz
ködésben és környezetének alakításában stb. E tevékenységek végzése közben (melyeknek tárgyi
alapját felismeri) összpontosul benne a fizikai világ objektív értéke, és ez lesz szubjektív világ-ér
tékelésének forrása is. A fizikai világ értéke tehát abban áll, hogy az emberi életet szolgálja.

Az ember élete azonban nem merülhet kí tisztán a biológiai értelemben vett élet fenntartásá
ban. Az ember életéhez hozzátartozik a szellemi értelemben vett élet is, ami a megismerésben, az
akarásban, az alkotásban és különösen a szeretetben,nyilvánul meg. Nem kétséges, hogy a szelle
mi értékek meghaladják a tisztán materiális értékeket Góllehet feltételezik is azt), és transzcen
dentális, abszolút és maradandó érték formájában tudatosulnak az emberben. Ez pedig nem zár
hatja ki a vallási értékek felismerését és asszimilálását az integrális emberi életbe. Az ember lelki,
szellemi élete végső soron Istenre utal, akinek létteljességébőlrészesedik az emberi élet, s ezt a ré
szesedést különösen szellemi aktivitásának végső megindokolásaként és lehetőségi feltételeként
fogja fel (e téma bővebb kifejtését lásd Szent Tamás Summa rontra gentiles c. művének III. köny
ve 22. fejezetében).

Az előbbiekalapján megállapíthatjuk tehát, hogy nem a világ (mint olyan) az ember célja, ha
nem épp ellenkezőleg, az ember az egész univerzum célja. Ezért a világ és anyagi javai nem képez
hetik kizárólagos értelemben a legfőbb jót az ember számára. Abban a felfogásban is van némi
igazság, hogy a világ csak hasznossági értelemben tekinthetőértéknek az emberi életben. Ez a vi
lág azonban csak akkor hasznos. ha alkalmas eszköznek bizonyul az ember végső (transzcenden
tális, túlvilági) javának szolgálatában, ami az evilági élet során fokról fokra a magasabb rendű

személyi és erkölcsi tökéletesedés útján Istenhez, az ember legfőbb javához, értékéhez és végső

céljához vezet. Ellenkező esetben a világot "árnyék" borítja, s az embert kétségek gyötörhetik,
hogy vajon mit keres egy olyan "világban", ami őt kell, hogy szolgálja ugyan, de előbb vagy
utóbb mégsem találhatja helyét és otthonát e zűrzavaros és ellentmondásokkal terhelt valóság
ban, mert akárhányszor tapasztalnia kell, hogy nincs itt .maradandó városa".

A tudomány értése

Amint láttuk, a fizikai világ nem csupán anyagi valóságában, hanem megismerhetőségébenis ér
ték az ember számára. Az anyagi világ viszonylagosan tökéletes megismerését jól szelgálhatja a
természettudomány. A tudományos megismerés értékét épp az adja, hogy ez a tevékenység jóté
kony értelemben visszahathat az emberre is, hiszen a tudományos (alapelvekre visszavezetett,
rendszerezett, oksági összefüggésbe állított) megismerés során megvalósulhat az ember spontán
igénye, hogy a maga mélységében ismerje meg azt a világot, amelynek része és amely a környeze
te, A modern értelemben vett tudomány arra törekszik, hogy tüzetes vizsgálódás tárgyává tegye
a megfigyelhető jelenségeket, és a megfigyelés útján szerzett eredményeket elméleti szinten rend
szerezze s foglalja össze. Azzal, hogy atudomány feltárja a jelenségek természetét és törvénysze
rűségeit, majd ezeket oksági összefüggésbe ágyazza, továbbá azzal, hogy igyekszik az érzékélhe-

- tőben az érthető szerkezetet megragadni, teoretikus értelemben is értéket hordoz. Amennyiben a
tárgy és a módszer általleszűkítettmegismerési határait is felismeri, az emberi méltósághoz illő
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feladatot hajt végre, nemes célt követ, mert így az embert fokozottabb megismerési aktivitásra' és
az igazság mélyebb szemléletére ösztönzi.

A világ értékelésében nem csupán a természettudományos megismerésnek, hanem az ún. hu
mán megismerési típusnak is van létjogosultsága. Jóllehet a társadalommal és az emberrel foglal
kozó tudományok - épp tárgyuk miatt - más módszert kénytelenek követni, mint amilyen a ma
tematikai tennészettudomány módszere, eredményeiket mégsem szabad alábecsülni, hiszen az
emberről számos olyan fontos információtnyújtanak. melynek figyelembevétele nélkül az egzakt
természettudományos megismerés válna szegényebbé.

Ezért nem csupán a civilizációra kell törekednieaz emberiségnek, hanem a kultúrát is művelnie
kell. A civilizáció áldásaival az emberi életet kényelmesebbé akarjuk tenni. A kultúra inkább az
ember szellemi értékére figyel, és az értékmegvalósító tevékenységet tekinti fontosnak. Mind a ci
vilizáció, mind a kultúra emberközpontú össztevékenység eredményeként jön létre. Csakhogy
míg az előbbi az embert inkább anyagiságában, addig az utóbbi inkább szellemi mivoltában kí
vánja szemlélni és értékelni. A kultúra és a civilizáció minden további nélkül nem azonosítható a
tudománnyal, hiszen a kultúra és civilizáció célja nem lehet pusztán a tudományos tevékenység
(és ennek eredménye), amint ezt helytelenül egyes szcientisták vélik. Ellenkezőleg, a tudomány
csak segítség és eszköz, amely a kultúra és a civilizáció emberi javait szolgálja. Ezért egyoldalú
ság lenne az összemberi értékeket mindenestül a tudomány önértékére visszavezetni.

A kultúra és civilizáció - s ezen belül a tudományos tevékenység - arányos összhangja biztosít
ja az ember (és a társadalom) integrális, személyes kibontakozását. Ezért a kultúrában fontos
szerep jut a művészetnek, az irodalomnak, a történelemnek, a filozófiának és a vallásnak, a
sportnak, illetve minden emberi tevékenységnek, amely az embert testi-lelki összetettségében a
magasabb rendűértékek megvalósítására és hordozására készteti. A kulturális tevékenység meg
nemesíti a civilizáció gyümölcseit, mivel humanizálja a tudományos, gazdasági, politikai élet "ri
degségét", és megfelelő szabad kibontakoztatást igér az intellektiv képességeken túl a volitiv, af
fektív-emocionális, sőt a jó értelemben vett szomatikus törekvéseknek ill azzal, hogy aktivitásu
kat a szellemi értékrendbe integrálja, A tudomány értéke tehát azon alapszik, hogy képes szol
gálni a kultúra és a civilizáció összhangját, tágabb értelemben pedig az embert.

A tudományos megis.merés és a tudományok művelése pozitiv nevelő hatást gyakorol az em
berre, különösen akkor, ha a reáliákat (tennészettudományokat) és a humaniórákat (emberrel
foglalkozó tudományokat, irodalmat, művészetet)nem állitjuk szembe egymással. Az egyoldalú
természettudományos műveltségelszegényíti az ember képzelet- és érzelemvilágát. míg azegyol
dalú irodalmi és művészeti érdeklődés könnyen szellemi szétszórtsághoz és túlzott szubjektiviz
mushoz vezethet, ha művelői nem rendelkeznek azzal az összeszedettséggel, melyet e témák ko
molysága megkíván tőlük. Ezért a humaniórák és reáliák összehangolt művelésénekelőmozdítá
sa fontos- pedagógiai feladat.

A tudományok fejlődésénekserkentésénél is ezt az összhangot kell szemmel tartani. Helytelen
tehát mind a túlzottan racionalista, mind a szélsőségesen empirista, mind az egyoldalúan objek
tív vagy szubjektív, idealista, illetve materialista megis.merési tipus irányába terelni a tudomány
haladását. Minden megismerési tipusnak - így a metafízikai megismerési tipusnak is - megvan a
maga létjogosultsága, s jóllehet az eszményi összhang az egyes megismerési tipusok között aligha
érhető el, megfelelő ellenőrzéssel és "önkritikával'.' kialakítható az a tudományos módszer,
amely elsősorban nem a maga végleges és feltétlen létjogosultságának igazolásával foglalatosko- .
dik, hanem az igazság mind tágabb körű és elmélyültebb megismerésére törekszik.
. Az ilyen tudományosság szolgálata megnemesiti az emberi szellemet, helyesen formálja az er

kölcsi jellemet, mert az igazság szeretetére visz, és ezzel együtt az emberek közti megértést és sze
retetet is előmozdítja. A tudomány léleknemesítőhatására az ember alázatosabban közelíti meg
a természet titkait, engedi. ,,megszólalni" az univerzumot, s így a kutató elme eljuthat ahhoz a
nagy Titokhoz is, ami a valóság mélyén mint végső alap és ok, mint mindenható erő tárul fel s
akit botladozó nyelvvel Istennek nevezünk.
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A technika értéke

A technika fogalmát a mílvészet fogalmából kiindulvaközelitjük meg. Most nem az esztétikai ér
telembenvett müvészetről szólunk, hanem abban az eredeti;és tágabb összefüggésben vizsgáljuk
il mÜvészet fogalmát, melyetSzentTamás meghatároZása ígyfejez ki: "ars est ... recta ratio fac
tibilium" (Comm. in I. Anal. Poster. lectio l). Szent Tamás szerint a helyesenirányított értelem
arra ösztönzi az emberi cselekvést, hogy a kellő cél megvalósításaérdekében megfelelő eszközö
ket használjon fel. Tágabb értelembentehát minden, az értelem által helyesenirányított cél-meg
valósltó tevékenység a müvészetkörébe sorolható. Ennek természetesen lényeges összetevője az
eszközökhelyes használata. Épp a "recta ratio" közremüködésekülönbözteti megaz emberi cse
lekedetet (actus humanus) az állat ösztönös tevékenységétől. Az ember alkotó tevékenysége
ugyanisfeltételezi már a célelőzetes, intencionálisismeretét;és majd az határozza meg az esz'kö·
zök arányos alkalmazását is. A "recta ratio" (helyes értelem)által irányított alkotó tevékenység
magasabb rendű a tisztán érzéki.megismerésenalapuló "ösztönös", vagy "próba-szerencse"
tevékenységnél.

Az előbbiekből következik, hogy bizonyosértelemben a technika is a művészet kategóriájába
tartozik. Csakhogy,mig a művészi alkotó tevékenység a szépséget szolgálja, addig a technika a
hasznosságszolgálatát tekinti céljának. A technika úgy is értelmezhető mint természettudomá
nyosan megalapozott és kifejlesztettmüvészi tevékenység, mely mintegy mesterségesen "repro
dukálja" az első (adott) természetet, hogy így még jobban az emberi hasznosságszolgálatába ál
litsa azt. Sajátosértelembena "gép" jeleníti meg azt az alkotást, ami kifejezetten a technika pro
duktuma. A gép segítségével dolgozó vagy alkotó ember úgy érzi, hogy enne" az eszköznek bir
tokában a természet ura lehet. ~ természettudományok fejlődésével az ember mind bonyolul
tabb szerkezetekethoz létre, ezek segítik abban, hogy egységesebben lássa a fizikai világ törvé
nyeit és újabb kutatási eszközökre tegyen szert.

Nem kétséges, hogy a fejlett technika előnyösen hathat egy fejlett civilizáció kialakítására.
A természet erőinek. hasznosítása kényelmesebbé teszi az emberek életét, és megteremtheti az
emberi összműködés fei.tételeit épp a kölcsönös egymásra utaltság által, az orvostudomány fej
lettségerévénpedigmeghosszabbíthatjaaz emberi életet stb. Azt sem szabad azonban figyelmen
kívül hagyni,hogy a technika nagy kisértés forrása is. A technika egyoldalúművelése az embert
könnyenelbizakodottá, individualistává,a természet kizsákmányolózsarnokává,hedonistává és
névtelen tömegemberréteheti, és energiáit kizárólag az evilágianyagijavak hajhászá:sára is,for
díthatja. Ennek aztán könnyen olyan következménye lehet, hogy az ember produktuma, a tech
nikai civilizáció, mintegy "túlnövi" az embert. Akkor már nem a technika fogja szolgálni létre
hozóját, hanem inkább a gép fog uralkodni az emberen, s így az ember a maga alkotta gépek
rabszolgájávásüllyed. Napjainkban sajnosmár megalapozottan mondhatjuk, hogy a magasabb,
szellemi-etikai értékeket mellőző technikai civilizáció emberpusztító, fenyegető Moloch-bál
vánnyá is válhat a korlátlan fegyverkezési verseny következményeként. Ezért aztán olyanok is
akadnak, akik mindenestülkétségbevonjáka technikai produktivitás értékét (mint pl. az ameri
kai quékerek, akik még a villanyvilágitást is az ördög találmányának tartják). Nem a technika
"rossz" önmagában, hanem az ember lehet rossz, aki saját találmányait erkölcsileg meg nem en
gedhető célok szolgálatába állitja. Ám óvakodnunk kell attól, hogy a technikát túlzottan opti
mista vagy szélsőségesen pesszimistaalapállásból ítéljük meg. A technika azért értékes, mert az
emberi produktivitás embert szolgáló,világotjobban megismerő törekvésének kitüntetett meg
nyilvánulása. Dearról semszabad megfeledkezni, hogy az ember nem csupán a~ikai világ "ré·
sze", nem tekinthető egyszerűen valamiféle bonyolult gépezetnek. mivelaz ember "egész"-mivol
tában, személyességében sokkal több, mint az alkotásai. Az ember cselekedeteinek erkölcsi érté
ke van, s az ezzeljáró felelősség az ember magasabbrendűségére utal. A gép semmiért sem fele
lős, csak az, aki a gépet alkotta vagyalkalmazta. A technika tehát csak annyiban szolgálhatja
teljesértelembenaz embert, amennyibenmagasabb rendű erkölcsiértékek "korlátozzák" alkotá
sainak felhasználásában. Az ember technikai eszközök hiján is megőrizheti integritását, de er
kölcsi rend nélkül csupán jól vagy rosszul programozott robotgép lesz.

100



A "homo sapiens" értékesebb a "homo faber't-nél. Ezért a "homo faber", amennyiben való
ban az embert kivánja szolgálni technikai tevékenységével, sohasem feledkezhet meg arról, hogy
ő először és elsősorban "homo sapiens", aki az eszközöket (vö. technikai civilizáció) alárendeli a
magasabb rendű (vö. kulturális, erkölcsi, vallási értékrend) céloknak, melyek a teljes értelemben
vett, emberhez méltó kiteljesedését szolgálják.

Fölvetettük a kérdést: értékes-e a világ? Igenlő válaszunkat azzal indokoljuk meg, hogy a vi
lág azért értékes, mert "Isten nyomait" (vö. Szent Ágoston) hordozza magán, de különösen
azért, mert fejlődésemagát az embert szolgálja, "aki Isten képmása" (vö. Ter 1,27). A világ azért
jó és "cél"-szefÜ, mert Isten teremtői műve, A világ mint az emberi tevékenység lehetséges célja
azért értékes, mert Isten az embemek ajándékozta, azzal a megbízással. hogy "hajtsa uralma alá
a földet" (Ter 1,28). Ha viszont az ember függetleníteni akarja magát a teremtő Istentől s így ki
vári uralmat gyakorolni a föld felett, akkor a világ elveszíti érték-jelleget, Előbb-utóbb vagy
"unalmassá", vagy nyomasztóan kiismerhetetlenné válik.

Ha pedig az ember folyvást úgy alakítja a világot, hogy csak önmagát találhassa meg benne,
akkor a világ kiábrándító valóság lesz, mert az ember csak akkor nem "kiábrándító", ha emberi
méltóságát nem "képlékeny", változó paragrafusokban látja kifejezve, hanem abban a hivő belá
tásban, hogy az Isten képmásátjelenítimeg. A világ az emberért van, az ember pedig az Istenért.
E helyes és maradandó sorrend figyelmen kívül hlgyása kérdésessé teszi a világ értékét, és szélső·

ségekbe hajtja a világ értékelését. A világ pozitív, kiegyensúlyozott és realista értékelését tehát Is
ten és az ember helyes és rendezett viszonya alapozza meg.
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IGY LÁTTUK KODÁLYT (Zenem{ikiadój 
KODÁLY.MtRLEG, 1982 (Gondolatj.

A Kodály-év ünnepi kiadványai elsősorban az
emberre irányitják a figyelmet. A Bónis Ferenc
szerkesztésében megjelent Igy láttuk Koddlytkötet
(rnely az előző, hasonló című kiadványnak alapo
san bővitett, új változata) elsősorban a tanírvá
nyok és közvetlen munkatársak személyes vallo
másait gyüjtötte csokorba. Ezek rendkivül tanul
ságosakabban a vonatkozásban,hogybelőlük egy
kivételes személyiség bomlikki, s az olvasómegta
nulhatja, hogy soha nem az emberi gesztusok az
igazán fontosak, hanem maga a mű, amely jelell
esetben a-XX. századi magyarság önismeretének
egyiklegjelentékenyebb dokumentuma. Hogyez a
hatalmasema már világszerte érdeme szerint mél
lányolt törekvés, pedagógiai szándék és zeneezer- ,
zőí teljesítmény milyen küzdelmesen vivta ki el·
ismertséget, azt j61 dokumentálja a Kodály·mérleg.
1982. melyet Breuer János válogatott, gondosan
ellenpontozva a sikert és a sikertelenséget, a meg
értéstés az ellenszenvet, melyből Kodálynak,mint
minden nagy alkotónak, bőségesen kijutott. Né-

melyik vita,bármilyen kemény isvolt az alaphang.
ja, ma már inkább történeti furcsaságnak érződik.

Annál fájdalmasabb igazságokat mond ki például
Szabó Helga Torzulások a kodályizeneinevelés ál·
talanos iskolai alkalmazásában című szenvedélyes
Irásában. Az ünnep fényei gyakran elkápráztatják
szemünket, s nem vesszük észre, hogy miközben
szivesenszélunk "éneklő Magyarországról", s úgy
hisszük, erős szárba szökkent a k6dályimagvetés,
ma is seregnyi a zenei analfabéta, és kényelembISI,
hozzánemértésből nemsikerültkiaknázniKodály
módszerének és útmutalásainakembernevelő. sze
mélyiség-kiteljesitő vonatkozásait.

Úgy érezzük, ha Kodály örökségének mérlegét
itt ésmostmegvonjuk, nemannyiraa filológiai jel.
legű észrevételek az igazán izgalmasak (noha ter
mészetesen ezekre is szükség van, bár a kötetben
némelyik meglehetősen naiv okfejtéseket tartal
maz),hanemannak tudomásulvétele, hogymessze
járunk a beteljesüléstől, s az iskolai nevelésben
számtalan nehézséget kell még legyőzni ahhoz,
hogy valósággá váljon, amit a zencköltő áhított,

(r. u
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Kele~sényi Ákos

GALILEI DRÁMÁJA

1983-ban350 esztendeje annak, hogya
római Szent Officium Galileit elitélte,
és a kopernikuszi tan megtagadására
kötelezte.

Majdnem ötvenesztendős koráig Galilei is a tudósoknak ahhoz a csoportjához tartozott, akik
semmiérdeklődest sem tanúsítottak a kopernikuszi tan iránt. Ránk maradt feljegyzései arról ta
núskodnak, hogyeszébesemjutott kételkedniPtolemaioszgeocentrikus rendszeréqék helyessége
felő! mindaddig,mig 1609-ben távcsövetnem szerkesztett- szeretteúgy beállitani,mintha saját
találmánya volna -, s három hónap múltán eszébe nem jutott, hogy az égre irányitsa. Addig a
megfigyelő csillagászatnemis nagyonérdekelte,de most az égbolt egyik legfényesebb csillagát, a
Jupiter bolygótszemügyre véveszenzációs felfedezésttett: négyhold kering körülötte! Ez szem
mellátható bizonyitékaannak, hogynemmindenégitestkeringa Föld körül, tehát Kopernikusz
tanításában lehet valami igazság!

A "Medici-esillagok" felfedezése - ígynevezteel a holdakat - jegyezteel Galileit a heliocentri
kus tannal, settől kezdvekettős cél vezérelte. Az egyik, hogy - ami Kopernikusznak nem sike
rült - ő találjon döntő bizonyítékota heliocentrikus rendszer igaza mellett, Sajnos, rossz irány
ban indult el, s bizonyítékaival még a hellocentrikus rendszer nagy híve, Kepler sem tudott
egyetérteni. A szakemberek, egyetemi tanárok pedigrosszszemmel néztékez irányú erőfeszítése

it. IdegenkedtekKopernikusz forradalmi rendszerétől. Számukra a csillagászata horoszkópok
felállitásátszolgálta,jórészt számításokbólállt, ezért is nevezték őket matematikusoknak. A szá
mításoknál pedig közömbös volt, hogy a Földet vagy a Napot veszik-e középpomnak. Ahogy ,
egykoordináta-rendszernél közömbös, hogya függőleges tengelyen tüntetjük fel az időt és a viz
színtesenaz utat, vagy pedig fordítva, Egyszerűbb volt, ha a régihez, a megszokotthoz ragasz
kodnak. Dehogy kerestek bizonyitékotKopernikusz igaza mellett- inkább örültek, hogy nincs
rá bizonr.ték. A ragyogó íráskészségií és pompásan vitázó, de türelmetlen természetű Galilei
persze ágált ellenük; ezzel azonban híveket nem lehet szerezni, csak ellenségeket..

Másikcéljaaz volt, hogya szellemi élet akkori irányitójával,az egyházzalelfogadtassaa helio
centrikus tant. Ez az igyekezete is hajótörést szenvedett, annak ellenére,hogy az ügyet már Ko
perníkúsz idejébenis támogatták vezető egyháziak,bíborosok, főpapok. Miért e fiaskó? Koper
nikusz műve 1543-ban jelent meg, s az egyház közel száz évig nem emelt kifogást ellene...

A dráma szinpada

Galileiküzdelmevégzetesen interferált azeurópai történelemegyikkritikus korszakával. a rene
szánsz és az újkor közötti Walpurgis-éjjel. A középkori egyetemesség, felszámolásával a rene- '
szánszindividualizmusában az emberiség olyan erőket szabadított fel, amelyeknála erősebbnek

bizonyultak. Mikor aztán látta, hogyennek következtében a vallás,az állam, a társadalom és a
tudományosságösszefonódó, szolidközépkorialapjai veszedelmesen meginogtak,a visszavonu
lás sikertelenkísérletében kapkodni kezdett,és az éjszaka rémeiközött a legnagyobb erőszakkal

próbált Világosságot teremteni: máglyákkal. Az egyház - régebbi kezdeményezések alapján
- l542-ben létrehozta a bíborosokból álló "egyetemes inkvizíció római kongregációját", az úgy
nevezettSanetumOfficiumot. Hasonló intézmények másfeléis működtek, sok helyen az állam
hatalom készséges közremüködésével, vagyéppen önállóan. Hiszenegyeseknek jól jöttek az íté
letekből fakadó vagyonelkobzások ... Nem maradtak el a protestánsok sem. Csakhamar csata
tér lett Európából, a haremezökön és,a szellem fórumain egyaránt folyt a vér.
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A vér látása pedig animális ösztönöket szabadít fel, és a reneszánsz harmonikus, sőt olykor
spleenes embere helyett új típus jelenik meg: a türelmetlen ember. Képtelenség ezért csupán az
egyházat vagy a teológusokat okolni, Az első modern államelmélet-író,a természetjog nagy szó
szólója, a francia Jean Bodin - noha fiatal korában eretnek-pert indítottak ellene, majd később

átélte az l 572-i Bertalan-éj szörnyűségeit- védelmébe vette a boszorkánypereket. Szerte Európá
ban lobogtak a máglyák, Rómában talán nem is a leghevesebben, bár Giordano Bruno 1600-ban
történt ottani megégetése a legismertebbek közé tartozik. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy
nem kopernikuszi, hanem panteista 'nézetei miatt; nem is volt nagy véleménnyel a frauenburgi
kanonok munkájáról.

Strassburgban 1615 és 1635 között, tehát két évtized alatt ötezer boszorkányt és varázslót vé
geztek ki. Würzburgban 90()ember került máglyára, Genfben Kálvin és követői tucatostul éget
ték az eretnekeket, köztük Miguel Serveto spanyol orvost, a kis vérkör felfedezőjét 1553~ban, a
kálvini tannal siembeszálló művénekmegjelenése évében. Toulouse-ban 1619-ben világi bíróság
égette meg a kor egyik nagy szabadgondolkodóját, Giulio Cesare Vanini Itáliából emigrált tu
dóst, miutánelőzőlega nyelvét kitépték. Vanini sorsán mindenki megdöbbent: még ilyen kiváló
szellemet is hatalmába keríthet - az ördög!

E szörnyű epidémia fő hordozói a képzett emberek között nem a teológusok, hanem az orvo
sok és jogászok voltak. A felelősség emiatt leginkább az egyetemeket terheli, ahol a hallgatók in
telligenciáját a skolasztika immár korszerűtlennévált és éppen ezért szellemtelen tanítási mód
szereivel negatív irányban, a türelmetlenség felé fejlesztették. És ez a negatív tendencia éppen
Galilei idejében érte el tetőpontját. Az egyetemeken mindenütt ott ültek az Arisztotelészen nevel
kedett mesterek, akik egy élet munkájával sajátították el a tekintélyeken való rágódás elavult
módszerét,' és természetesen rögtön jelentkezett bennük a türelmetlenségi reakció azokkal az
áramlatokkal szemben, amelyek a tekintélyek felszámolásával és a független gondolkodás beve
zetésével új tudományosságot akartak teremteni,

Ellentmondásos kor. Francis Bacon angol tudóst a modem természettudományos gondolko
dás előharcosaként tartja számon a tudománytörténet, aki életét a tudományok reformjára tette.
A tudományosságot újjászervező korszakalkotó művében, az 1(í2D-banmegjelent Novum Orga
num-ban a hit és természettudomány kapcsolatát kiféjtő álláspontja Galilei pártjára állíthatná:
ostobaság attól félni, hogy a természettudomány eredményei gyengítik a hitet; sőt éppen e\rősí

tik, mert ahogyan a vallás Isten akaratát nyilatkoztatja ki, úgy hirdeti a természettudomány Is
ten hatalmát. És ez a magát öntudatosan az új tudományosság hírnökének valló tudós a koper

.nikuszi rendszert szinte Luther szavaival támadta; ő pedig egyszeruen bolondnak bélyegezte a
frauenburgi kanonokot. Baconnek a tudományosság újjászervezésére irányuló törekvései nagy
visszhangra találtak Joannes Amos Comenius (1592-1670) munkásságában, akit a modem okta
tás és nevelés úttörőjeként emlegetünk. Európa-szerte másfél századig használatos tankönyvei
°ből a ptolemaioszi világképet tanulták a diákok. Astronomiae Copernicanae refutatio - a koper
níkuszícsillagászat cáfolata - címen még könyvet is írt a heliocentrikus rendszer ellen, de a kéz
irat elégett, mielőtt nyomtatásban megjelent volna.

Galilei a sziDre lép

A kor ideges légköréből, Galileinek hiú, türelmetlen alkatából a körülötte kialakult vihar érthe
tővé válik. Vastag könyvet megtöltő példák sorát idézhetnénk a tudománytörténetből annak il
lusztrálására, hogy az érveiből kifogyott és felingerelt, vagy féltékeny ellenfél a hatalomhoz for
dul, a vitatott tant igyekszik a társadalom, a fennálló rend veszélyeztetőjeként feltüntetni és a tu
dományos ellenvéleményt hatalmi szóval elhallgattatni,

Ez történt Galileivel is, aki pedig sokáig úgy érezte, hogy szabadon és bántatlanul csatangol
hat a tudomány birodalmában. A Medici-csillagok elnevezésért "a toszkánai nagyherceg első

fílozófusa és matematikusa" kitüntető címmel élt a Mediciek Firenzéjében. Amikor ellenfelei
már egyre hangosabb kórusban zengték Szentírás-ellenességét, 161l-ben tanai propagálására két
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hónapra Rómába ment, ahol állandó ünneplésben volt része. Del Monte bíboros nem habozott
kijelenteni, hogy ha e nagytudós az antik Rómában él, már szobra állna a Capitoliumon. ünne
pelték a Collegium- Romanum jezsuita professzorai. A természettudományok előmozdítására

akkoriban alakult "hiúzok" társasága,az Accademia dei Lincei számosbíborost is magában fog
laló tagjaiközéválasztotta.Galileielégedetten írta jó barátjának, Filippo SalviatinakVelencébe,
hogy bíborosok, főpapok, hercegek, de a jezsuita atyák is mennyire kedvelik, mekkora érdeklő

dést tanúsítanak tudományoseredményei iránt. Fogadta a pápa, majd az ő megbízásából Rober
to Bellarmino bíboroshosszantárgyaltvele. Ennek során azonban kiderült, amit az ünnepeIteté
sekből is ki-kiérzett : eredményeiből minden elfogadható, csak a kopernikuszi tan nem; ezt a
Szentírással ellentétesnek vélik.

így csalódottan tért vissza Rómából, de azzala megerősödö szándékkal, hogy megkell győz
nieaz egyházata kopernikuszi tan igazáról, s ígyérdemidöntés révénkifognia szeletaz ellenfe
lek vitorláiból. Ezekugyanis az érvekből kifogyva egyre inkább a Szentírás-ellenességet szegez
ték ellene, különösenazt a hirespasszust,amelyben Józsuemegállítja a Napot az égen. Mint hi
vő kereste a megoldást a hit és a természettudomány egyeztetésére. Bízott írásművészetében,
ügyes vitatkozó készségében,ami bizonynem volt ment a személyes támadástól és gúnytól sem.

Ekkor hangzottel először az eretnekség vádja templomi szószékröl a dominikánus Caccini aj
káról, egymásik dominikánus, Lorinipedigfeljelentette az inkvizíciónál, amit 1614-ben Caccini
is megismételt. De ügyemég nem látszott elveszettnek. A domonkosok egyikbíborossá lett tag
ja, MarajJi kijelentette, hogy szégyenkezik a tudóst támadó rendtársai míatt, Védelmébe vette
Maffeo Barberini bíboros is - a későbbi VIII. Orbán pápa -, kijelentve, hogycsodálója kivételes
zsenialitásának :ammiratore del SIlO rarissimo ingenio. Annál inkább visszhangozták a Szentírás
ellenesség vádját az itáliai és a francia egyetemek. Galilei védekező iratot szerkesztett, megkoc
káztatvaa kijelentést, hogytermészettudományos kérdésekben a Szeritírást utoljára kellmegkér
dezni. Ezzel megintellenfelei alá adott lovat. De említésre méltó, hogyBellarmino bíboros még
mindighiggadtan viselkedett. Hangsúlyozta ugyan, hogy csak mint hipotézist kezelje a helio
centrikusvilágképet - s azt iscsak a tudós világszámáralatinul Irt könyveiben, mert a népet csak
megzavarná a Szentírás betű szerintiigazában-, de nagyjózanságróltanúskodik az a levél, ame
lyet 16lS·benFoscarinihez írt. Ez a karmelita szerzetes könyvetadott ki Galilei védelmében, s a
következő sorokat kapta a bíborostól: "Ha tényleges bizonyiték volna arra, hogya Napa világ
köz6ppontja, akkor a látszólag ellentmondó szentírási szöveg magyarázatában kell fokozott
óvatossággal eljárnunk,és inkább azt mondanunk, hogyezt nemértjük, mintsemtévesnek állíta
ni azt, ami be van bizonyítva."

Galileimég mindig bízva igazában és jóakaróiban, 1616·ban a vezető egyházi személyiségek
meggyőzésére újra Rómába ment. Azeredmény ugyanaz. Magánbeszélgetésekben, előadásokon,
disputákon siker- de a heliocentrikus tant már elltélte az inkvizíció, és Bellarminót bízta meg,
hogyezt közölje a tudóssal. A bíboros olyan tapintattal teljesitette feladatát, hogy Galilei nem
vette túlságosan komolyan. Egy hónap múlva ugyaneztközölte vele immár a börtön kilátásba
helyezésével az inkvizíció'is, jeiéül, hogy nemcsak az előadások és viták folytak, hanem a felje
lentgetések is. Ugyanakkortöbb bíboros biztosította barátságáról, Igyismételten MaffeoBarbe
rini, sőt a pápa, V. Pál is fogadta és megnyugtatta: "Amígélek, biztos lehetsz abban, hogy nem
nyernekhitelt rágalmazóid".
Míndezekből legalábbannyitel kell ismernünk, hogybár támadó]között papok és szerzetesek

isvoltak,az egyházatnem tekinthetjükellenfelének mindaddig,amíg a támadásokat nagyszerű
en álló tudóst a szakmai féltékenység a Szent Officium elé nemjuttatja.

Az utolsó el6tti felvonás

Galileitehát megintbizakodvatért haza, de megintcsak dolgavégezetlenül. És otthon kellemet
lenvitába keveredett. Egymás után három üstökös tűnt fel az égen 1618-ban, s Orazio Grasstje
zsuitaatyávalszemben azt az álláspontotképviselte, hogyezekcsak a légkörben lejátszódó fény-
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reflexek. A vitábannevetségessé tudta tenni Grassi helyes álláspontját. Ez annál inkább oktalan
ság volt, mert a jezsuiták már 1611 óta nehezteltek rá, amikor kiváló természettudósukkal,
Christoph Scheinerrel vitázott a napfoltok felfedezésének elsőségéről. Galilei nem volt képesmás
csillagotmegtűrni maga mellett. A Grassi-vita után a sok tekintélyes csillagásszal rendelkező je
zsuiták generálisaelrendelte, hogy Galileit'ingnorálják a rendtagok. A nagy pör után Christoph
Grienberger jezsuita csillagász, a CollegiumRomanum professzora ki is jelentette, hogy minden
másképp történhetett volna, ha a nagy tudós nem játssza el á páterek jóindulatát.

Pedig egyszerre csak úgy látszott, hogy megnyílt számára az aranykapu. Az üstökös-vitában
írt műve, az Il saggiatore annyira megnyertejóakarója, MaffeoBarberini bíboros tetszését, hogy
asztalánál olvastatta. I623-banez a bíboros került a pápai trónra VIII. Orbán néven. Galilei tel
ve reményekkel Rómába sietett. A pápa hat alkalommal hosszúaudiencián fogadta, s magaszta
ló sorokat írt róla a toszkánai nagyhercegnek Firenzébe.Galilei,úgyérezte, hogy minden kedve
ző fordulatot vett, nekilátott olaszul a Dia/ogo írásának - amivel aztán. mindent elrontott.

Az elkészült kézirattal Iőőü-banismét Rómába ment a nyomtatási engedély megszerzésére.
A pápa megint fogadta, de kérte, hogy a mű címébenlegyenutalás a heliocentrikusnézet hipoté-j
zis jellegére. Elolvasta a kéziratot az immár VIII. Orbán közeli köréhez tartozó hajdani páduai
jó barát, Castelli is, és elragadtatva jelentette ki, hogy most már élete végéig a breviáriumon kí
vül csak ezt a művet fogja olvasni. A nagy tudóssal szembenszintén barátian viselkedő Riccardi
főcenzor - miután a kézirat bejárta a cenzúra útvesztőit, és Galilei sajnálatosan nélkülözte a
"hiúzok akadémiája" alapítójának, az 1630-ban elhunyt Federico Cesinekpártfogását - megadta
a nyomtatási engedélyt,és a mű 1632-ben megjelent: Dia/ogo . . . sopra i duemassimisistemide/
mondo To/emaico e Copernicano - Párbeszéd a két legnagyobbvilágrendszerről, a ptolemaioszi
ról és a kopernikusziról. Nem fogadott szót a pápának, a clmlapon nem emlitette a hipotézist,
csak a bevezetésben szólt arról, hogy a kopernikuszi rendszert nem tartja igaznak.

A látszólagállásfoglalásnélkül, de nagyírásművészettel készültmű ma isélvezetes olvasmány.
Kerete négy napon át tartó beszélgetés, amelybenegy tudományszomjas laikus, Sagredo érdek
lődésére Salviatikífejtía kopernikuszi tant. Közben az arisztotelészifilozófiához ragaszkodónak
és már nevébenisegyügyűnek ábrázolt Simplicio sorban elmondja azokat az érveket, amelyeket
az 1610 óta tartó huzavona során a legkülönbözőbb oldalról felhoztak Kopernikuszés Galileiel-
len. Bestseller lett, mint minden könyve. '

Ellenfelei felhördültek, amikor ellenvetéseiket egybalgaember együgyű kérdéseiben kigúnyol
va látták, de különösen sértveéreztemagát a jó barát, a pápa, aki az egyikellenvetésben. a saját
jára ismert, és fülébe jutott, hogy a közvélemény Simplicio alakjához mintaként őt emlegeti.

Nem volt népszerű pápa. VIII. Orbán, biboros korában a művészet és tudomány pártfogója, a
pápai trónra kerülveúj és nem is könnyű feladatokkal találta magát szemben. Most már elsősor

ban egyitáliai állam uralkodója a harmincéves háború zűrzavaros korszakában. Az európai po
litika sakktábláján a franciák, nevezetesen Richelieu biboros által irányitott Habsburg-ellenes
politikához csatlakozott. Ez azt jelentette, hogy a protestáns svédekkel szövetkező katolikus
franciák oldalára állt az ugyancsakkatolikus spanyol és osztrák udvarral szemben. Ezzela poli
tikával természetesen sok bíboros nem értett egyet. "Tace aut exi foras" - elhallgass vagy taka
rodj innét - rivallt rá 1632-ben egy tanácskozáson Gasparo Borgia bíborosra, a spanyol érdekek
képviselőjére, amikor az helytelenítette a spanyolellenes politikát. Utána Olyan tumultuózus jele
netre került sor a biborosok között, hogy a svájcigárdistáknak kellett közbelépniök. Ugyaneb
ben az évbenjelent meg II. Ferdinánd császár és magyar király követeként Pázmány Péter is ná
la, s hasonló nézeteltérések miatt ez a találkozás sem a legbarátságosabb körülmények között
zajlott le. A pápa környezete a Borgia-jelenet megismétlődésétől félt.

VIII. Orbán államfői ténykedésében példaképnek az államrezon elvénekmegtesteéítöjét, Ri
chelieubiborost tekintette. Az ő szokása volt nehézhelyzetekben a belső ellenség ellen fordulni.
Ezt tette ő is, mert - nem ok nélkül - mindenfeléellenségeket szimatolt, merényletre gyanako
dott. Legszívesebben Rómától távol, Castel Gandolfo védettségében tartózkodott, de azért he
tente résztvett az inkvizíció ülésén,ahol sok kemény,halálos itélet született.A megrettent Róma
azzal vigasztaltamagát, hogy a csillagok a pápa közeli halálát jósolják, mire 1631-ben felújitott
egy régi bullát az asztrológia ellen.

(Folytatjuk)



Tolnay Károly

GALILEO GALILEI UTOLSÓ ARCMÁSA

A Galilei-ábrázolásokkal foglal
kozó legújabb munka , Frank Bűtt

ner' egyébk ént érdemes és doku
mentációs anyag ban gazdag írása
szerint már nem találh at ó meg az
a sírbo lt, ame lybe az 1642 ja nuá r
jában meghalt Galilea Galilei föl
di maradván yait ideiglenesen elhe
l yezték. Mint tudjuk , Galilei ek
kor még mindi g 1 a száműzetésé t

tölt ötte, amellyel az inkvizíció bí
rósága . súj to tta öt, kopernikánus
nézetei és a Szentírás kozm ol ógiá
jának újszerű értelmezése miat t.

A Büttner által idézett egyik ok
mány, nevezetesen az a levél, ame 
lyet Vincenzo Viviani, aki szívesen
hirdette magár ól, hogy ő "Galilei
utolsó tan ítványa", 1674. júl ius
IQ-én írt Paolo Fa lco nierine k, a
róm ai Accademia G rand uca le'
akkori védnökének, azt állítja,
hogy a tud óst ideig lenesen a Santa
Croce-templom nov iciátusi ká pol
nájában temették el, a bban a re
ményben , hogy ha majd egysze r
rehabilit álják , egy érdemeihe z
méltóbb sirhelyhez jut ugyaneb
ben a templomban (amely egyéb
ként a csa lád plébániatemplom a is
volt '), Michelangelo Buon arroti
sirjá val átellenben.

Vivian i leírásának pontatlansága vezethette tévút ra Büttnert az ideiglenes sír helymegha tá ro 
zásán ál , ho lott az ma is megvan, a noviciátusi kápolna egy még félreesöbb helyén találh ató, pon
tosan annak a - kórustó l balra fekvő - két kis helyiségnek egyikében , amelyek eredetileg feltehe
tően a kápolna sekrestyéjéül szo lgáltak és ma rak t árnak" haszná lják őket. A s í rhe l y rő l még
Paatz -ék sem emlékeznek meg a Firenze templ om air ól szó ló kitűnő munk ájukban' , és tudomá
sunk szerin t egyetlen köz lemény sincs, amely létezését tanúsítaná, hacsak nem az a kis n évtelen,
népszerűsítő füzet, ame lyet a firenzei Tudomán ytörténeti Múzeum adott ki, de csak egy, szinte
kivehete tlen fot óval" számol be róla.

A szóban forgó , többé -kevésbé ismeretlen emlékhely Galilei mellszobrát tart almazza , amely
konzol on áll, egy, a falra festett kagylóform ájú fülke előtt . A konzollábazatán ez a kissé otrom
ba betűkkel felírt szöveg olvasható : "Galileo Gali laei , Florentino Philosoph o et Geo met ra te, ve
re Lincaeo Naturae Oedipo"; valószínűleg Vincenzo Viviani fogalmazv ánya, ő ugyanis mindig

To lnay Károly ezt a posztumusz írásá t nem sokkal a halála el őtt küldte a Vigiliának.
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hangoztatta, hogy Galilei nemcsak mint tudós és matematikus, hanem mint filozófus is nagy
volt. Figyelemre méltó itt, hogy a felirat nem tartalmazza Galilei kifejezett dicsőítését, csak utal
az Ödipusz említése révén arra az éleselméjűségére. hogy megoldja a természet rejtélyei], és arra
a képességére,hogy azoknak mélyére nézzen,annak a kiváltságnak megfelelően, amellyel az Ac
cademia dei Lincei tagjai büszkélkedtek.

Már ügyesebbkéz formálta a konzol alá festett vese alakú kartusba írt epitáfium betűit. Meg
indító emlékező szövegez, amelyet 1674-benillesztett oda Gabriel Pierozzi testvér, a noviciátus
rektora, aki úgyjellemziönmagát, mint aki "tanti herois (Galileo) admirator virtutum" (egyek
kora hős erényeinek csodálója).

A két felirat írásmódja és tartalma közötti különbség alapján időbeli eltérésre kell következtet
nünk: ésvalóban, l674-benmár elkezdődött Galilei emlékénekrehabilitálása, amint ezt az a Vivi
ani és Falconieri között ugyanebben az évben lezajlott levélváltás is tanúsítja, amely arra vonat-

o kozott, hogy hol lehetne megtaláini Galilei olyan képmását, amely modellül szolgálhatna ahhoz
a mellszoborhoz, amelyet a nagyherceg az Accademia Romana fiatal növendékeivel akart elké
szíttetni firenzei galériája számára 7. Rövid epizódról volt tehát szó, minthogy Galilei 1738-ig
nem részesülthivatalos temetésben; akkor készült el ugyanisa Santa Croce-templomban a végle
gesemlékmű. A fóldi maradványok 1738. március 12-én történt átszállításának emlékére helyez
ték el a noviciátus egykori sekrestyejének falán, valószínűleg azon a helyen, ahol a szarkofág a
mélyben feküdt, azt a feliratot, amely az említett dátumot hordozza.

Az ideiglenesemlékmű elkészítésének időpont-meghatározásául szolgálhat egy idézet Stefano
Rosselli 1657-benfogalmazott Sepoltuariójából:

"Egy kis raktárban, amely a fent említett (noviciátusi) kápolnától jobb kézre (értsd: balra)
fekszik, és amelybe egy kis ajtócskán át juthatunk, pihennek a nagy hírü és eléggésohasem ma
gasztalható matematikus és csillagász Galileo Galilei úr csontjai és hamvai, hogy ott legyenek
mintegy letétben addig, amíg a templomban érdemeihez méltó sírhelyet készítenek neki: amely
lyelkapcsolatban a jelenleguralkodó II. Ferdinánd nagyhercegnekjavasolták azt a helyet, amely
Michelangelo Buonarroti sírjával átellenben található, minthogy azonban nagyon baljós idők
teltek el (a halála után), e helyesgondolat nem került kivitelezésre, és még egy darabig nem is ke
rül rá talán sor, azért akartam megírni róla ezt a megemlékezést, inkább a magam örömére, sem
mint hogy az ő immár mindenütt jól ismert hírének arra szüksége lenne."

Túl azon, milyen bátor állásfoglalás volt ez a Galilei-barát párt mellett", a Rosselli-idézet
rendkívül figyelemre méltó, egyrészt, mert megerősíti, hogy Galilei földi maradványai
1642-től ezen a helyenpihentek, másrészt, mert tekintetbe véveazt a pontosságot, amelyről szer
zőnk a feliratok lemásolásánál és az általa ismertetett síremlékek leírásánáf állandóan tanúságot
tesz, teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az az építmény, ami a tudós ideiglenessírhelyét dí
szíti, 1657-ig nem létezett. Valószínű tehát, hogy 1657és 1674között hozták létre, esetleg több
ször is nekifogva, aszerint, hogy mennyirevolt lehetségesa nagy halott iránti tisztelet és elisme
rés kifejezése.

A gipsz mellszobor, amely az ideiglenessírt díszíti, sajátságos alkotás, és egyedülálló a XVII.
századi olasz síremléki ábrázolások között. Bizonyos "realizmus'\ teszi páratlanná, ami nem ve
szí figyelembe azt a "negédes hangvételt", amit a kor konvencionális díszítő művészetétől elvár
tak; éppen ellenkezőleg, a művész itt arra törekszik, hogy kifejezze a testi leromlás és ai öregedés
jeleit, de a személyesszenvedésérzéseit is, hogy a személyiség hamisítatlan valóságát mutassa be,
függetlenül az említett társadalmi előítéletektől. Az életkor jegyeiegyértelműen előtűnnek : Gali
lei ezen a szobron vakként jelenik meg - mint ahogy az is volt -, és ez az egyetlen eddig ismert
arcmása, amelyenez az öregkori fogyatékossága hangsúlyozottan és hitelesen kerül bemutatásra
a tengelyüktől elmozdult, kitágult pupillák jelzésének segítségével ; az arc szomorú és szorongó
kifejezéstnyer ezáltal. A fogak hiánya következtében lefelé ívelnek az ajkak, és ez olyan keserű

kifejezéstkölcsönöz az arcnak, ami távolról az antik tragikus maszkokra emlékeztet.A hangsú
lyozott orr kissé duzzadt, orrlyukai kitágultak, mintha a szaglás fejlődött volna ki erősebben,

hogy pótolja a látás-hiányát: az arc lesoványodott, a pofacsontok előre állnak; a bal pofacson-
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ton a müvész nemfeledkezett megarról a szemölesről sem,amelytöbbé vagykevésbé hangsúlyo
zottan Galilei minden képmásán megjelenik. A halánték kopaszodó, aszemöldökök fölötti
homlokcsontotaszimmetrikus ráncok barázdálják,mintha nyomasztó látomásokba merültséget
tükröznének: csupa olyan részlet, ami az idő pusztító tevékenységéről árulkodik az emberi ar
con, és ugyanakkor kifejezi a léleknyugtalanságátis végzetével szemben. És az öltözet is, a ren
detlenségével, mintha a külsőségek iránti közönyt ,mutatná.

Ennek a mellszobornaktörténete részbenrekonstruálható a Büttner publikálta okmányok is
meretében. Az a már fentebb idézett levél, amelyetViviani 1674. július lO-én írt Falconierinek,
arról is beszámol, hogyamikor Galilei 1642. január 8-án a város környéki Arcetriben álló Az ék
szernew villábanmeghalt,megakarván örökíteni a mester arcmását, Viviani jó barátját, Anto
nio Novellifirenzei szobrásztk~e föl, hogykészítse el az elhunyt halotti maszkját. A rákövetke
ző (vagyesetlegmég későbbi) nyáron a szobrász aztán, Viviani kérésére, egy terrakotta mell
szobrot készített, amelyhez részben a halotti maszkot, részben a Giusto Sustermans" készítette
két arcképethasználta föJ. Ez a terrakotta mellszoborlett volna hivatott, hogya törékeny halotti
maszkot addig is helyettesítse, amíg a Santa Croce-templombanel nem késiül a monumentális
síremlék, amelyetmárványmellszobordíszítene, s a terrakotta agyagszeborehhez szolgálnamo
dellül. A végleges sír elkészítése Vivianinak éppúgy szándékában állott, mint ahogy - a hír sze
rint - a nagyhercegi családnak is; Galileinekaz inkvizíció által történt elitélése azonban egyelőre

nem tette lehetövé a szándék végrehajtását!",
Büttnerelveszettnek tekinti az eredeti terrakotta szobrot, és a Novellitől származó két arcmás

- vagyis a halotti maszk és a terrakotta szobor - valamelyikének neoklasszikus másolataként
közlill egyfejszobor képét, amely valamikor a Torre del Gallo-i Conte Galletti gyGjteményhez
tartozott és csak egy régi,Brogi-féle fénykép révén ismert. Ezt a képet a Galilei ideiglenes sírját
díszítő mellszoborral összehasonlítva, nemnehézfölismerni, hogykét olyanműröl van szó,ame
Iyeknek ugyanaza modellje, azazGalileihalotti maszkja. Mi több, ami az egykori Galletti-gyűj
teménymellszobrátilleti,mégha figyelembe vesszük is a megfontolásokat,amelyeka tudóst arra
késztettek, hogyezt a művet oly későre datálja (a XVIII. század vége vagya XIX. század eleje;
Büttner id.mű 104. old.), én hajlok arra, hogyebben a portréban az eredetit ismerjemföl, akár a
gipsszel valóazonossága, akár a kivitelezés finomsága és szobrásziérzékenysége, akár a fejnek a
halotti maszkra emlékeztető merevsége miatt, de végül azért is, mert ez a szobor is terralcotta,
akárcsak a Viviani által emlitett modell. A nyak és vállrész, ami neoklasszikus jellegfi, későbbi
toldás is lehet. A döntő szót természetesen csak a szobor közvetlenmegvizsgálá'a után lehetne
kimondani, de - mint emlitettük - ez a darab jelenleg föllelhetetlen.

Amiazt a kérdéstilleti,hogyvalóban NoveJJinek tulajdoníthatjuk-ea szobrot, meg kell állapí
tanunk, hogyerről csak Viviani levele tanúskodik, ez viszont több mint harminc évelőtti esemé
nyekről számolbe.És ha dokumentációsszempontbólel kell ismernünk,hogyez az egyetlen idé
zet, amely NoveJJi szerzősége mellett tanúskodik, ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy stílus
szernpontjából, azzal összehasonlítva. amit Novellitől ismerünk, nagy a különbség; és ennek a
müvésznek minőségi színvonalasohaseméri el azokat a csúcsokat,amelyeketGalilei szóban for
gó ."utolsó képmása" mutat feJ. Az,elhunyt tudós arcvonásait itt nem abban a magatehetetlen
nyugalombanábrázolták, ami a halottí maszkokat jellemzi, ínkább élő személyiséget jelenítenek
meg,kiegészítve a sorsa míatti fájdalommal. A müvész, aki ezt a képmást készítette (akár Novel
li volt, a1cár nem),ha csalc az emberimegértés érzékeltetésével is, nemcsakmodelljének szenvedé
seit kívántamegörökíteni, de figyelmeztetően emlékeztetni is akart egy nagy, büszkeés független
szellem magányosságaíra, szorongásaira, amikor zsarnoki hatalommal kerül összeütközésbe és
büntetést kell elszenvednie meggyőződéséért. A szobrász nem akarta megdicsőíteni Galilei sze
mélyét, csak örök példaként emlékeztetni akart tragikus végére az inkvizíció ítélete következté
ben.

A terrakotta eredetiről.amelyet mint fentebb említettük, az egykor Galletti tulajdonában volt
mellszoborbanismerhetünk föl, nemcsalc a noviciátusi sekrestye gípszmásolata készült, hanem
egymásik, szinténgipszbüszt is, amit a Casa Buonarrotiban őriznek : ez teljesenismeretlenés ki
adatlan, és majdnem azonos az előbbivel. csak kevésbé finom és kevésbé gondos a kivitele".
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Nagyonvalószinű, hogyeztazutóbbi másolatotazifjabbikMíchelangelo Buonarroti("Michel.
angelo Buonarroti i~Giovane'j számára készitették, aki személyes jó barátja volt Galíleínek",
amint erről a filózófusnak és tudósnak hat saját kezű levele is tanúskodik, amelyeket a Buonar
roti-levéltárban őriznek. E barátságnak másik tanúbizonysága az a freskó, amelyet az ifjabbik
Michelangelo Buonarroti festetett CeccoBravóval a Galéria Buonarroti Biblioteca·nak nevezett
negyedik szobájába,ahol a megrendelő óhajának megfelelően a toszkán csillagászok, mérnökök
és hajósok képmásai kerültek a falra", Ezen a freskón Galilei kihivóan foglalja el a központi
diszhelyet az illusztris társaságban,noha ebbenaz időben - l636-banjárunk - már közvetlenül a
fejefölött lebegettaz inkviziciós itélet Damoklészkardja. Ez, úgy hisszük, megfelelöen bizonyít
ja a ház urának, az ifjabbikMichelangelo Buonarrotinak hűséges csodálatát és szeretetteljes ra
gaszkodását a szerencsétlen sorsú barát iránt. Az "utolsó" Galilei-képmás jelenléte aCasa Buo-
narrotiban végső bizonyitéka ugyanennek. •.

A teljesség kedvéértmegemlékezünk még egy'további gipszmásolatról is, amelyet a firenzei
Tudománytörténeti Múzeumraktárában őriznek, s amelyfejrészében követiaz egykorGalletti
tulajdonbanvolt terrakotta szobrot, mégha a minősége sokkal gyengébb is. Különbözik viszont
a korábbi, mind az ideiglenes sirt diszitő gipszmásolattól, mind a Casa Buonarrotiban őrzöttől

is, főként az öltözékben,mert amiga Tudománytörténeti Múzeumpéldányánmerevés szimmet
rikus (tehátegykevésbé ügyes művész alkotása) és rendbeszedett a kor izlésdivatjának megfele
lően, addig a másik kettőn élettel teli: a mellény nyitott gombjaival, a mozgástérzékeltető ször
mekabáttal, az aszimmetrikus gallérral is kifejezve a zsenifölényes magatartását az öltözködési
etikettel szembeni l.

Mégegyszer hangsúlyozni szeretnénkaz "utolsó" arcmásnak - itt három példányát is ismer
tettük - teljesen egyedülálló és különleges szerepét a Galileí-ikonográfíában: ez az egyetlen,
amelyvalamelyest helyes képet nyújt zsenijének mértékéről és ugyanakkor szenvedéseiről, ame
lyeket a gondolkodás szabadságáértkellett elviselnie.

Az első Galilei mellszobornak, amelyről tudomásunk van, s amit Giovanni Battista Caccini
faragott 1613 táján "II. C(osimo) nagyherceg parancsára ésjelenlétében, hogymegtisztelje őt"16

nem maradt fenn az eredetije; Büttner azonban méltán ismeri föl abban a bronz másolatban,
amit Giovanni Battista Fogginjl7 készitetta PalazzoViviani homlokzatánakdiszéül a Via Sant'
Antoninón, Firenzében. A Büttner által közölt levelekből kitűnik, hogy Viviani a nagyherceg
gyűjteménye számára a Novelli készitette tragikus képmásnálalkalmasabbnakitélte Caccini tet
szetősebb alkotását, amelyen a filozófus és' tudós arcvonásait nem torzitják még el a betegség
gyötrelmei és a belső nyugtalanság.

Ugyanilyen udvarias és hizelgő Sustermans arcképe az Uffizi Képtárban: Galilei itt nem fo
gyottmégle a szenvedések következtében, életerejének teljében van. Ugyanigy azokon a későbbi
arcképeken, amelyeket az emlitettSustermans 1640 táján (eza firenzei PalazzoPittiben látható),
illetve Claude Mellan (Roma, Collezione Barberini)I 8 festett, s amelyek a legsikerültebb festmé
nyek az öreg Galileiről, a filozófus-tudós belső drámájának nyoma sincs, mert minden föloldó
dik abban a konvencionális eszményképben, amelyegy, az életet szerető, joviálisöregúr látszata
mögé.rejti a magányos zsenialitás jegyeit.és az öregség, valamint a belső szenvedés stigmáit.

Az a márványmellszobór, amelynek elkészitésével1680 táján bízták meg a fiatal Giovan Bat
tista Fogginit, és amelyet 1738·ban helyeztek el Galilei siremlékén a Santa Croce-templomban,
.életevirágjábanábrázoljaa tudóst, olyanpozitúrában, mintha a siron túl is a csillagos eget vizs
gálná.Az alakot gazdagondíszítikmindazok a jelvények, melyek a személy jelentőségére és Ga
lileitudományos munkásságárautalnak: a jobb kezében elegáns mozdulattal tartja a csillagász

.távcsövét, mig baljábana földmérő mérnök körzőjét, s ez a kezeugyanakkoregy,a csillagos eget
ábrázoló gömbre támaszkodik,amelymintha egyiknyitott könyvéből nőne ki - a könyv talán a
filozófia szimbólumának is tekinthető. Ily módon a szobor is megerősiti asiremlék áltaJ,.ános
koncepcióját, amelyaz eredeti tervekszerintarra hivatott, hogy dicsőségében mutassameg a tu
dós csillagász, mérnök, filozófus Galileit, akit a csillagászat, a mérnöki tudomány és a filozófia
jelképesalakjai vesznek körül, tisztelve és gyászolva (a három közül az utolsó pénz híján már
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nem készült el). A főszereplő "hősies", kissé színházias pózban áll itt: míg az ideiglenes síron
külsőséges jelképek és látványos gesztusok nélkül jut kifejezésre' a belső dráma.

Jegyzetek: IF. Büttner: ..Die altesten Monumente für Galilei in Flrorenz", in: Kunst des Barocks in der Toscana (1976),
München, 1978; 103-117. old. - 'Vincenzo Viviani levele Paolo Falconierinek 1674. július 10, Központi Nemzeti Könyv
tár, Firenze. Idézi Büttner i. m. 104. old, -'A Santa Croce-templomban van eltemetve Galilei egyik őse is, Galilaeus de
Galilaeis, maga is tudós es orvos, aki a XV ..század első felében élt. - 4Ezt a kis helyiséget Fra Benvenuto Ratti udvarias
ságának hála ismertem meg. - 'W. und E. Patz: Die Kirchen von Florenz; Frankfurt, 1954,560-562. old.: a noviciátusi
kápolnáról szólva, amelyet Cosimo il Veechio de'Medici 1445-ben építtetett Michelezzoval, Paatzék nem emlitik
a kis sekrestyét és G. Galilei ideiglenes sírhelyét sem. - 'Galileo Galilei (1564-1642), a Firenzei Tudománytörténeti Mú
zeum gondozásában, Firenze, 1977,39. old. - 'F. Büttner i. m. 105. old. - 'RoseIIi nem rokonszenvezett a Galilei-ellenes
párttal, amit szövegének egy későbbi helye is bizonyít, ahol nem túl nagy tisztelettel beszél Firenze főinkvizítoráról, P.
Francesco Muzzarelliről, - 'Föltehetően azok, amelyeket jelenleg az Uffizi Képtárban (az 1635-ből származót 745 sz.
alatt), ill. a Palazzo Pittiben (az 1640-böl származót 106 sz. alatt) őriznek. - 1°F. Büttner i. m. 103. old. Muzzarelli firen
zei inkvizítor 1642. január 25-én kelt levele Francesco Barberinínek, amelyben szembefordul a nagyherceg szándékával. I

amelyről Toszkána római nagykövetének, Giorgio Bolognettinek 1642. január I2-én kelt és Francesco Barberinihez cím
zett levele számol be. - IIF. Büttner, i. m. 104. old. - I'Galilei mellszobrát, amely a Casa Buonarroti raktárában volt, kez
deményezésünkre sikerült - három másik gipszszeborral együtt, melyek Raffaellót, A. del Sartót és talán T. Zuccarit áb
rázolják - az épület második emeletén méltóbb körülmények között kiállítani, miután előzőleg gondos tisztogató mun
kának vetették alá, és Guglielmo Galli professzor irányításával eltávolították a kétszeres festékréteget. ami borította. Az
itt tárgyalt szobrok valószinűkronológiai sorrendje tehát: első a gipsz halotti maszk, ami elveszett; azután jön az egykori
Galetti-gyűjteményterrakottája, ami modellül szolgált az ideiglenes sírhelyen álló gipsz másolathoz, majd a Buonarroti
házban őrzött másik gipszmásolat. - l 'Galilei és az ifjabbik Michelangelo Buonarroti egyaránt tagjaí voltak az Accade
mia dei Pastori Antellesinek, l. C. Pizzorusso II paesaggio nel/a pittura tra Cinque e Seicentola Firenze, Catalogo deUa _
Mostra, Poggibonsi, 1980. 82. old. - 14r.Bigazzlközli Galilei egyik levelét, amelyet az ifjabbik Michelangelo Buonarroti
nak irt, s amelyből kiderül, hogy a nagy Míchelangelo dédunokaöccse eleinte bizonytalan volt, hogy Galilei is szerepel
jen-e a tervezett freskón, de a barátság azután diadalmaskodott az egyéb megfontolások fölött; in Commentari 1974,
181-185. old. _15 Említsünk itt még néhány további Galilei mellszobrot: A Torre del Gallóban őriztek egyet, amelyet
szintén csak fényképről ismerünk; nincs kizárva, hogy ez Aristodemo Costoli neoklasszikus szebrász fiatalkori munkája.
Ugyanez a művész később 1840-42 táján ismét foglalkozott Galilei arcmásával: erről két alkotása is tanúskodik: az
egyik egy elefántcsont színűre festett gipszszobor, amely a Firenzei Tudománytörténeti Múzeum első emeleti lépcsőfor

dulójában áll, s amelyre Grazia Agostini hívta fel figyelmemet; a másik egy teljes alakot ábrázoló dagályos márványszo
bor a firenzei csillagvizsgáló emelvényéri.- I'F. Büttneri. m. a 107. oldalon említ egy vázlatot - Viyiani papírjai kőzött

található -, amelyet Giovanni Caccini szobrász készített II. Cosimo nagyherceg megbízásából az 56 éves Galileíről. - I'F.
Büttner i. m. 107. old. - l'A. Alessandrini : Documentllincei e eimeli ga/ileiani esposti nel/a mons tra organizzasa nel/a Bib
lioteca Accademica, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1965. 54. sz.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelőgépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelőmargóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg,· nem őrzünk meg és nem küldünkvissza, - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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T. Szőnyi Zsuzsa

TOLNAY KÁROLY
(1899-1981)

Hajnalban kelt, már öt órakor friss volt, de hétig várt - nehogy barátait túl korán csöngesse fel
telefonon. "Láttátok a Le Monde tegnapi számát?" "Olvastátok Weöres Sándor új versét?"
~ Minden érdekelte; ami a világban és ami Magyarországon történik. A jelentős kiállításokra
azonnal elutazott Londonba, Párizsba, Németországba, de ugyanúgy meghozatta magának a
hazai kiállítások katalógusait is. Az irodalomban tájékozottabb volt, mint sok irodalmár. Min
den újonnan megjelenőkönyvet elolvasott, és egyéni módon fejezte ki véleményét. Egy pesti ba
rátnőnket, Pávay Jolánt kérte meg, küldjön el Firenzébe mindent, amit arra érdemesnek tart.
Majd sürgető levelek, türelmetlen kérések mentek: még nem kaptam meg az új Rónay-kötetet,
sürgősen kérem f

Ha Carlo- mert barátai csak így hívták - Rómába jött, már előre bejelentette érkezését, s
ilyenkor mindig nálunk vacsorázott. 1980 őszén, halála előtt néhány hónappal járt itt utoljára.
Szerette a hazai ízekre emlékeztető pörköltet, káposztáskockát, a jó borokat, de most alig várta,
hogy befejezzük a vacsorát. Máris elővette a magával hozott folyóiratot. Annemarie-tól, felesé
gétől bocsánatot kért, hogy megint magyarra fordítja a szót, s nem titkolt gyönyörűséggelfogott
hozzá az öreg Karinthy egy kis írásának felolvasásához. De minduntalan megakadt a feltartóz
tathatatlan nevetéstől.Annemarie értetlenül nézte ezt a kacagási rohamot, s hiába próbáltuk né
metül-olaszul magyarázni, mi tetszik nekünk annyira - minden hiábavaló volt.

Ö azonban nem törődött ezzel, büszke volt arra, hogy egy olyan nyelv birtokosa s egy olyan
nemzethez tartozik, amely valami többletet, különleges ízt ad -az ő világpolgári lényének. Emel
lett örök gyerek tudott maradni, örökké lelkes rajongással minden iránt, ami érték, ami szép.
A középszerűség untatta: nem is foglalkozott másod- vagy harmadrendű művészekkel. Öt csak a
.Jegnagyobbak" érdekelték.

Reggel hét óra. Már soha többé nem cseng a telefon Firenzéből, 1981. január 17-én meghalt
Tolnay Károly, a világ egyik legismertebb műtörténésze, a legnagyobb Michelangelo-szakértő.

Mint André Chastei írta nekrológjában. a Le Monde-ban, Charles de Tolnay "nem elégedett
meg művészettörténeti kutatásaiban a művek aprólékos analízisével és a szerző kilétének meg
állapításával: a műveken keresztül a művész kozmikus világképének megértésére törekedett.
Tolnay szerint egy nagy művész egyben mindig filozófus és költő is ... " "Tolnay .míndennyelven
egyformán jól beszélt, kozmopolita ízlésű, kultúrájú, elbűvölő ember volt, büszke, sőt néha túl
érzékeny ... "

Nem könnyű feladat Tolnay Károlyra emlékezni annak, aki évek óta személyes kapcsolatban
állt vele. Mert elmondani, milyen volt egy barátunk, akit jól ismertünk, akivel sokszor beszélget
tünk, együtt ettünk-ittunk, sokkal nehezebb, mint véleményt mondani egy soha nem látott távoli
~~ill. ' .

Tolnay Károly 1899. május 27-én született Budapesten. Tehetsége már gyermekkorában meg
mutatkozott. Ö maga mesélte gydkran, hogy úgyszólván "rövidnadrágos gimnazistaként" vezet
te be tanára, Fülep Lajos az 1915-ben alakult Vasárnapi Körbe, ahol olyan gondolkodókkal ta
lálkozott, mint Lukács György, Balázs Béla, Bartók és Kodály, Hauser Arnold, Antal Frigyes,
Lesznai Anna, Mannheim Károly ...

Tolnay volt a legfiatalabb közöttük, s talán éppen emiatt hatott őrá leginkább a csoport szelle
me. Alig néhány évet töltött el körükben, hiszen 1918-ban már Bécsben találjuk az egyetemen, a
hírneves Max Dvofák tanítványaként. De a Vasárnapi Kör örökre rányomta bélyegét szemléle
tére. Disszertációnak is olyan témát választ, amely "filozofikusan lázadó" beállítottságot köve
tel: Hieronymus Boschról ír. Bosch víziói, szörnyalakjai belső inspirációkból fakadó olyan vi
lágképet fejeznek ki, amely a németalföldi mestert elszigetelte korának gondolkodásától. I
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Bosch sokáig foglalkoztatta, s később monográfiát adott ki róla, pedig az egyetemen tanára
eleintea holland manieristákra akarta felhivni figyeImét. Tolnayt csak 'a "legnagyobbak" érde
kelték igazán. így kezd hozzá Bruegel tanulmányozásához. Ennek eredményeként jelenik meg
Münchenben, 1925-ben első nagy kötete Pieter Bruege/ rajzaieimmel. Az alig 26 éves fiatál
ember egy csapásra világszerte ismertté válik. A míihöz irt előszóból világlikki első ízben, mi
után is kutat ez az ifjú mütörténész: a nagy mesterekalkotásain keresztülmélyről jövő üzenétü- .
ket, elhivatottságukatigyekszik identifikálni. .Bruegel csak az egészből érthető meg... - irja itt.
- Müvei egy világfelfogás megvalósulásai."

Másutt eztmondja: "Egy rajzon a vonalak vagyaz ecsetvonásoknemcsaka formák jellemzé
sének eszközei, hanem ugyanakkor poetikus értékük is van, mint az alkotó temperamentumá
nak, érzésének vagy lélekállapotánakkifejezései" (Charlesde Tolnay: History and Technique of
Old Master Drawings. New York, 1943).

A Bruegel-kötet megjelenése előtti évben,1924·ben,Pogány Kálmán Budapestről cikket kér az
akkor Párizsban tartózkodó Tolnaytól, a ma már bibliofil ritkaságszámbamenő Ars Una folyó
irata számára.A véletlennek köszönhető, hogyTolnayéppen akkor láthatta egyfrancia műgyűj
tő villájábanCézannenyolcvan képét és szinte "megrészegedett" tőlük. Megérzi, hogy Cézanne
is a "legnagyobbak" közül való.

Másik nagy feltűnést keltő tanulmányában, amelyetszintén magyarul irt s amely könyv alak
ban látott napvilágot, Ferenczy Noémi gobelinjeivel foglalkozik.

De ekkor egy itáliai út alkalmával találkozik a mediterrán művészettel, s különösen az egyik
"legnagyobb",Michelangelo kezdivonzani.A borongósészaki Bruegel, Bosch,a flémalle-i mes
ter, Van Eyckután felfedezi Itália színeit, a ragyogó napsütéstől átmelegedő fehér márványszob
rokat, az emberközpontú müvészetet, amelybena természet nem magasodik fel részvétlenül a
szánalmas kis hangyaemberek fölé. .

A berlini és a hamburgi egyetemen, majd a párizsi Sorbonne-on ad elő. A hitIérizmus elől
- mint annyi más európai tudós - ő is Amerikába menekül, 1939-től a princeteni Institute for
AdvancedStudiesés a New York-i Columbia egyetem keretébendolgozik tovább; egyedül Mi
chelangelónakél. Óriási,ötkötetes monográfiájais itt jelenik meg, amelyvégleg megalapozzavi-

,lághirét. EgyvágyavolnamégCharlesde Tolnaynak: sajtó alá rendeznia Corpus-t, Michelange
10 rajzainak fakszimile kiadását.

A szerencse megint segitségére siet: 1965-ben, Michelangelo születésének 400. évfordulója al
kalmából az olasz állam meghívja, vállaljael a firenzei Buonarroti-múzeum igazgatását.

Firenzébena Via Ghibellina 70alatt elhanyagolt, szürke palota áJI egy régi ház helyén, ame
lyetaz I534-ben végleg Rómába költöző mester ajándékozott unokaöccsének. A Buonarroti csa
lád későbbi leszármazottai, nagy elődjük iránti tiszteletből, már a XVII. században emlékmúze
um-félét rendeztek itt be. Egy évszázad múltán az államnak adták át. Azóta nemigen törődött

senki sem a palotával. Mikor Tolnay átvette a múzeum vezetését, a földszinti termekben poros
gipszszobrok, másolatok, iskolaiszertárhoz hasonló hangulat fogadta. De ő tudta, mit lehet eb
ből kihozni. Azonnalmunkához látott, és lelkesedése másokra is átragadt. Rövid idő alatt Euró
pa egyiklegnemesebb, egyedülálló kis múzeumává'varázsolta a Casa Buonarrofit, teli olyan al
kotásokkal, amelyek segitségével jobban megértjükMichelangelót, az embert és művészt, mint a
lenyűgöző Uto/só itélet. vagy a Medici-sirem/ék csodálatakor.

Tolnay eközben vasszorgalommal, vasfegyelemmel s utánozhatatlan intuicióval dolgozik a
Corpus deidlsegnt di Micheíangelo-n, amelya toszkán zsenimindenkis ceruzavonását, még a pa
pír hátlapjára irt jegy~tet, vagy félbehagyott vázlatot is az eredetihez hiven adja vissza.

Az Amerikából Firenzébe települő tudóst az Accademia dei Lincei, az Olasz Tudományos
Akadémia tagjaiközéválasztja,akik "éleslátásuk" miatt kapták a Lincei- magyarul: Hiúz - ne
vet. Tolnay Károly sorra tartja előadásait, főleg Rómában, az intézmény reneszánsz palotájá
ban, amelynek falait Raffael és Peruzzi freskói diszitik.

Tolnay is "éles szemmel" jár a világban, és mindig, mindenütt "saját" múzeumára gondol.
A párizsiLouvre-bana ki nem állitott anyag felmérhetetlen halmazában talál egyVénusztábrá
zoló, elfeledett Michelangelo-rajzqt, amit a franciák szivesen adnak át a Casa Buonarrotinak.

EgyFolyóistenmárványszobrának agyagtervét, amit a nagymüvészLorenzode Medicisirem
lékéreszánt, Tolnay egy másik múzeumban látja meg. Minden kétséget kizáróan megállapítja,
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hogy a modell nem a tanítványok keze alól került ki, mint azt eddig hitték, hanem maga a Mes
ter alkotta 1524-25-ben. Ezt a drámai erejű férfitorzót is sikerül a Buonarroti-ház kincsei közé
sorolnia.

Egy rabszolgát ábrázoló, majdnem két és fél méter magas márványszobor a Palazzo Pitti rak
tárában porosodott, míg l 963-ban ki nem tették az udvarra. Itt fedezte fel Tolnay, s l 965-ben át
vitette múzeumába. Megállapította, hogy a szobrot Michelangelo II. Gyula pápa síremlékére
szánta. Már Vasari is említette, amikor hírt adott arról, hogy Michelangelo öt márványtömb fa
ragását kezdte meg. Négy "rabszolga" a firenzei Aceadernia termeiben látható ma is. Több év
százados lappangás után most Tolnay azonosította az ötödiket.

Legbüszkébb azonban arra a kis fából faragott feszületre volt, amelyet ő azonosított Miche
langelo egyik legutolsó munkájával, két korabeli levél alapján. Melegen csillogó tekintettel ve
zette be látogatóit az első emeleti terembe, ahol a sarokban törhetetlen kristályüveg védelme
alatt, forgatható állványon állt a befejezetlen remekmű. Az öreg Mester vésőjének nyomai ma is
láthatók a .modernnek" ható Krisztus-arcon, a kéz nélküli, csonka kereszten és az elernyedt,
fájdalmas alakon.

Carlo - ahogy barátai nevezték Tolnay Károlyt - ilyenkor nem a szobrot figyelte, hanem láto
gatói arcát. Ezen a két arasznál nem nagyobb feszületen, amely nem méreteiben, hanem monda
nivalójában monumentális, a Buonarroti-ház ura vizsgáztatta vendégeit. Mert ő így beszélt Mi
chelangelo utolsó műveiről: "Michelangelo itt újra alárendelte a testi szépséget a lélek belső su
gárzásának ... Az a vallásos üdvözültség, amelyhez Michelangelo ezekben az utolsó műveiben

elérkezett, nem a középkor emberének naiv magabiztosságából és nem az ellenreformáció mes
terségesen kitenyésztett eksztatikus fegyelméből született. Michelangelo mélységes magány
ban ... kereste meg az üdvösség felé vezető útját ... Az üdvözülés érzését mindig átitatják a szen
vedések, amelyeket ki kellett állnia, hogy eljusson az üdvösséghez ... Ezekben a művekben félre
tette az emberi testről szerzett összes ismereteit, félretette művészeti tudását ... Azt viszi beléjük,
amire legnagyobb szüksége van - az isteni szeretetet" (Charles de Tolnay : Michelangelo - Mű és
világkép. Corvina Kiadó, Budapest).

Ha a látogató elnémult, és szótlan megdöbbenéssel szemlelte e szobrot, vagy csak néhány
mondattöredék jött ki a torkán, akkor Tolnay karon fogta és barátságába fogadta.

Azt hittük, míhdnyájunkat, öregeket, fiatalokat túl fog élni. A karácsonyi szünet után a szo
kott reggel hétórai telefon alkalmával elmondta, hogy egy Velence környéki üdülőhelyen kipi
hente magát, még gyakran úszott is az ottani fedett uszodában. .Boldogan újságolta, hogy végre
készen van a Michelangelo Corpus negyedik kötete, il ezzel befejezte életművét. .. Most kisebb
írásait rendezi, majd nagyobb monográfiát szeretne írni régiszerelméről, Ferenczy Noémiről.

De azon a január 17-i szombati napon mégis elfáradt. Délben egy órakor kicsit le akart pihen
ni a Míchelangelo-ház első emeleten, ahol ebéd után aludni szokott .... és örökre elaludt,'Már
csak ravatalán. a múzeum földszinti termében láthattuk utoljára. Kedvére való lett volna a rene
szánszot idéző jelenet. A Michelangelóról készült korabeli portrék, meg a fából faragott, befeje
zetlen, csonka feszület vette körül a művészettörténet nagy halottját.

Elmondhatjuk róla, amit ő irt Michelangelóról : "Valóban, mínthaegész életében a nagyság és
a szépség egyetlen látomásának megszállottja lett volna".

A VIGILIA KIA06HIVATALA KÖZLI: Megjelent a Vigilia 1982. évi nyolcoldalas tartalomJegyzé
ke. El6flz~t6lnk részére a januári számunkhoz díjtalanul mellékeltük. Példányonkénti vásárl61nk

I számára 2.- forintos bélyeg beküldése ellenében készségesen megküldjük a kért címre.
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HAJÓS TAMÁS versei

Zuhanás

Az idő lépcsőfokai

foghijasan hajolnak az emeletnek
Az emlékezet boltívei alól
érdemrend fényesre koptatott
tántorgó korlátokon
zuhanok egyre messzebb

Csak folyton bele az éjszakába
csapzottan vissza bekerítve
sziklát a gyomorba
dolgos csavaró kezeket a szívre
hullámverést az alvadó szemek alá
és megváltást remélő jeleket
a ránk súlyosodó levegőbe,

Tapogatódzom egyre feléd
késéles hangzavarban
lecsavart világosságban

Egy arc szárad bele
kérgesedő tenyerembe
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Pillanatkép

Élesen kirajzolódnak a házak
mintha állóvízbe mártóznának
ahogy fekete szétomló hajba
belefésül az éjszaka nyugalma

A távozó

Becsomagolod a kerteket
a házakat miknek nekidőltél

a környéket melyet annyiszor
felszántottál magányoddal



U ngvári Tamás

A KEZDET ÉS A VÉG
A Biblia inint irodalom

II. Ami itt új, az az értelmet adó tartam. Az élet: egy törzs és egy hit élete lett, fontos és megkülön
böztethető csomópontokkal. A természetvallások ideje a terméshez és a betakarításhoz, az év
visszatérő változásaihoz köti képzeteit. A megújulás és a pusztulás ritmusának mértéke szerint
méri ki az időt, melyet így akar humanizálni, meghódítani és legyűrni.

Az idő humanizálása azonban mindaddig, amíg eszkőze a hit, a vallás, az időtől való meg
szabadulás formáját ölti fel. Az idő folyamatosságának és elválasztásának dialektikáját, tartam
és pillanat ellentmondásait e népek képzelete csupán különböző minőségként, és nem össze
tartozó és egymást kiegészítőjelenségként érzékelhette. Nem véletlenül jelennek meg a gondol
kodás korai szakaszában, az éleai Zénónál, folyamatosság és tartam ellentmondásai az akkori
tudomány szintjén megoldhatatlan dichtomiaként. Ezt a dichtomiát a mítoszban gondolkodó
népek képzeletvilága átélte és érzékelte. Mintegy kettéhasadt az idő. Egyfelől a korábbi mintá
val rendelkező "szent" eseményekre, melyek már "egykor" is megvoltak. In illo tempore, abban
a régi időben: így jogosságuk, szükségszerűségükbizonyított. Az idő másik része: a profán idő.

A még példa nélkül álló. Az egyszeri. Amit a szent idő elnyom, vagy magába foglal, vagy
megsemmisít.

Nem nehéz felismerni itt a humanizáló tendenciát. Az ember életének kerete a tér és az idő; lé
tének és a mozgásnak objektív feltételei ezek. Ám a természeti időt az ember igyekszik valami
lyen módon tagolni, s így - közvetve - tevékenységének tárgyává tenni. E tevékenységgel ad rit
must az időnek. S a ritmus egyszersmind hierarchia is. A gyakorlati tevékenységben egybeérő és
érzékelhető múlt-jelen-jövő időirányt az ember racionalizálni tudja, amikor a szukcesszivitás
és a diszkrét mozzanatok összefüggését akármily kezdetleges magyarázattal tudatosítja.

Ennek a tudatosításnak eszköze a természetvallásoknál a ciklikus gondolkodás - mert a leg
jobban fejezi ki a tevékenység jel1egét, s egyben kiszolgáltatottságát. Ez épp abban jelenik meg,
hogy a ciklust akarja "kiemeIt idővé",szent idővé avatni. "Megsemmisíteni", s abban megérteni.
Mintáit felmutatni, s evvel igazolni.

A monoteista vallások az ember földi mozgásterének kimérésében előre lépnek: érvényre jut
bennük bizonyos teleológia. A cél fogalma és képzete éppúgy átjárja a Bibliát, mint a mértéké,
amellyel az ember szemügyre veszi azt a világot, ahol munkálkodnia kell. Hegel hivatkozik az
Enciklopédiá-ban azokra az óhéber énekekre, melyekben már megjelenik az a tudat, hogy "Ié
nyegileg a lét az, hogy meghatározza önmagát, teljes meghatározását pedig a mértékben éri el ...
Isten dicsőítése lényegileg abban tetőződik, hogy ő vet határt mindennek, a tengernek és a szá
razföldnek, a folyóknak és a hegyeknek ... " Ez a mérték, mely a Genézis kozmogóniájában csu
pán az Éden kertje, mintegy mozgássá, téridővé alakul át a Hexateuch-ban, amikor - gyönyörű,

de az egykori földrajzi meghatározásoknak is megfelelő szóval - újra kezdődik a munkás élet,
"az Édentőlkeletre". Ettől a vándorlástól kezdve az egyiptomi kivonuláson át az újonnan foglalt
föld jogosságának bizonyitékáig hatalmas utazás tanúi lehetünk. A helyváltoztatás itt mindig va
lamely történeti eseményhez kapcsolódik: a mozgás elvezet az in illo tempore-tól, az egykori idő

től ama illud tempus-ba, a jövőbe. A Hexateuch Mózes öt könyve és Józsuáé az, mely rendkívüli
erővel egy friss téridő-szemléletet ajándékoz az emberiségnek, magába foglalja annak a társadal
mi változásnak a költészetét is, ami a nomádságtól a földművelés korszerűbb változatának elsa
játításáig tart.

Érthető, hogy ez a földművelő-nép a magasabb célszerűségelgondolására kényszerült. A föld
művelés nagyobb tervezést, kitartóbb előrelátást igényel, mint a természeti kiszolgáltatottságban
élő nomádoké. E szükséglethez formálva hozza ajahvisták, elohisták és papok sora az Istent. Így

A tanulmány első részét januári számunkban közöltük.
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lett a puszták haragvó Istenéből olyan Úr, aki a törzsi túlélés döntő pontjain mintegy beavatko
zik az eseményekbe. így vált legfontosabb jellemzőjévé az előrelátás és e mindenttudás - tulaj
donságok, melyekbe vágyakat vetített ki az életét már tervekre bízó ember. A jövő képzetének
megjelenésével természetes, hogy a múlt is új státust kapott. A teleológia - a célszerűség - meg
erősíti az.etiológia - az eredettan - iránti érdeklődést. A múlt legendáinak átírása, új szükségle
tekhez igazítása ezért oly eltökélt szándéka a Teremtés könyveinek.

Bizonyító Példákért érdemes a Noé-példa elemzésére vállalkoznunk.
A Noé legenda mintegy új kezdet a Teremtés könyvében. Valójában új teremtés: a bűn és a

megváltás drámájának különálló ciklusa. Motívumai rendkívül figyelemreméltóak. Egyrészt
nyilvánvaló, hogya vízözön a természet megújulásának legendája. A korai természetvallásokban
a Nílus vagy a Tigris és az Eufrátesz völgyét elborító áradat jelentős helyet követelt a-maga drá
májának és ünnepének. Ismeretes a görög mitológia világából Deucalion és Pyrrha történetéből.

Alighanem egyetemes mítosszal van dolgunk, amely elterjedtségét annak köszönheti, hogy típu
sos reakciót mutat fel hasonló természeti események vallásos magyarázatában.

Itt nem részletezhetjük mindazokat a kutatásokat, melyek rámutatnak, hogy a legendák mö
gött a valóság ihletése áll. Egy nagy természeti' katasztrófa emléke, melyet épp a legenda emel át
a "profán", azaz az egyszeri időből az ünnep "ismétlődő", szent idejébe. Számunkra csak az ér
dekes, hogya Bibliából ismert vízözön-történet: átvétel. E. Sollberger feltételezi, hogya sumér
akkád birodalom harmadik dinasztiájának bukása után (2170--2062 i. e.) a zsidó törzsek elhagy
ták Urvárosát, a káldeusok földjét, s amit magukkal vittek, az ennek a kultúrának legendaanya
ga volt.

Valamennyi vízözön-legendában három átfutó motívum közös. Az egyik, hogy az emberek
vétkeztek az istenség ellen. A második, hogy a büntetés az emberi civilizáció teljes elpusztítására
törekedett, s végül, hogy mindig egyetlen ember - a "kultúrhős", az új ősapa éli túl csupán a
pusztulást.

A közös vonásokon túl a legenda megmunkálása és felhasználása az érdekes. A mezopotámiai
vízözönre (melyet a tudósok i. e. 425{}-4200-ratesznek) a Nippurban kiásott cseréptáblák imával
felelnek vissza: Anuhoz és Enlilhez, az ég és a föld isteneihez, hogy többé ne pusztulhasson el az
emberiség. Egy körülbelül2000-ből származó babiloni töredék öt vízözönről számol be: a mi
tosz itt még közelebb állt a vízözönnek a természeti ciklussal való azonosításához. A Gilgames
eposz a Vízözönta már a pusztulás és végítélet drámájának látja. Motfvumaiban pedig felismer
hető a földművelés korai szakaszához elérkezett népek kiszolgáltatottsága. A legenda védekezés
is volt és példa: mindig akad túlélő, aki győz a pusztuláson.

A Biblia története ezekből a forrásokból származik. Noé, a héber népmesei alak az elbeszélés
ben felölti a sumér-babiloni hős vonásait. A vízözön-elbeszélésben pedig - írja Brandon _. a szer
zö "ügyesen kapcsolja össze a föld elárasztását a földmüvelés nehézségének témájával s azzal,
hogy a föld kiszáradása Jahve átka a bűnös emberiségen". .

A Noé-legenda igy egyfelől a Genézis ismétlése: új kezdet, új ciklus. Másfelől barbárabb törté
netek értelmező felhasználása, motivumok avatott újrarendezése. Már-már pedagógiai tanulsá
got öltöztet elbeszélés-formába. Az a célszerűség, mellyel az elbeszélő itt dolgozik át- meg átjárja
az egész Teremtés könyvét: az átkot osztó és kegyelmező lsten ismétlődő történetével, a meg
mentés motívumának beleszövésével. A pusztulás és túlélés drámáját egybekapcsolja a bün és
bűnhődés teológiájával- mindez csakugyan arra vall, hogy történeti szemlélet és epikus módszer
talált itt egymásra.

A legandacsoport egyik mozzanata világosan különbözik a vízözön-eredet mondakörétől.

Noé meztelenségére gondolunk. Noét, a bor .feltalálóját'' mezteleríül látja meg kisfia, Kánaán.
A részegség elborította Noé agyát, mikor Hám - vagy más változat szerint maga Kánaán .. belé
pett a sátorba, és megpillantotta szégyenét. A megpillantás már nyilván eufemizmus. Egy régi
kasztrációs legenda szűrődött be a szövegbe, melynek csak a teanékenység-termékeilenség szim
bólumszálain lehetett kapcsolata a vízözön-térnával.

A bibliai elbeszélő azonban ezt a motívumot nem igycsomózza egybe. Nála a részegség-jelenet
a törzsi hierarchiát és területfoglalási igazolást támasztja alá. Noé kíátkozza Kánaánt, Hám fiát,
s szörnyű szavaival ivadékaikat is szolgaságra ítéli. .Szolgák szolgáivá tegyék a testvérei." A ká
naániták leigázását igazolja a történet, visszamenőlegpersze, és úgy, hogy egy kasztrációs-termé
kenység legendát formál át törzsi eredettörténetté.
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Az átformálás jelentőségetszámos kutató értékelte. Don Cameron Allen áttekinti a legenda re
neszánsz feldolgozásának valamennyi forrását. Gillespie tudománytörténeti munkája végigkíséri
azokat a geológiai felfedezéseket, melyek a XVIII. század végétől megingatták a vízözön szó sze
rinti értelmezését, majd felderitették a legenda eredetét. Minket azonban ezúttal a Biblia "tudo
mánya" foglalkoztat; mi az érdeme és értelme a legenda átalakításának?

Elsőnek az, hogy új státust ad a múltnak. Az idő folyásában történetileg jelentős eseményeket
emel ki, s így ajelenre érvényes tanítás kínál. A megismételhetetlenség nemcsak óhaj, hanem tar
talom: amíg az emberek meghatározott csoportja tartja a szövetséget istenével, a vízözön nem
fogja újra elárasztani a földet.

Másodszor: az eredet-történet itt a folyamatosság képzetét teremti meg. Azzal, hogy a múlt
lesz ajelen igazolása, lehetségessé válik a folyamatban a következményekben, az értelmes és átte
kinthető rendben való gondolkodás. A történetnek kezdete és folytatása van, az eseményeknek
határozott iránya, határozott célszerűség alapján. .

A későbbi, prófétikus írások azonban leleplezik enek a teleológiának kezdetlegességét. A tör
ténelmi szemlélet csíráinak megteremtésével a testamentumok lejegyzői egyszersmind a történe
lem eltörlésére törekedtek. S eza Messiás eszméjének alapja. Ez a messianizmus különben a hé
berek történetének azon a fokán erősödik fel, amikor a "kiválasztott nép" továbbélése is kétsé
gessé vált. Ámos, Jeremiás, Ezékiel és a második Jesaja már a válság prófétái. Az eredetrnagya
rázó, a kiválasztottság legitimitását igazoló történetek után ajövő igazolását kereső jóslatok sza
kítják meg az elbeszélést. A múltra vonatkoztatott jelen elvét - a jahvisták módszerét - felváltja a
jövőre vonatkoztatott múlt képzete. Az isteni kötés egy majdan megvalósuló és nem a történet
ben testet öltő ígéret alakját kapja. A felerősödő messianisztikus szemlélet a megváltást és betel
jesülést a történelmen túlra, azon kívülre helyezi.

A messianizmus a történeti szemléletet meghonosító monoteista vallások történelemellenessé
ge. Erre nagyon pontosan és költőien utal Eliade. "A történelmi események és az idő irreverzíbi
litása - írja - a történelem időbeli határainak meghúzásával kompenzálódik." Majd később egy
beveti a vallásokban a történelem képzeletbeli eltörlésének különböző gondolkodástípusait. "A
messignisztikus koncepciókban a történelmet azért tűrik el, mert eszkatologikus funkciója van,
eltűrik, mert köztudott, hogy egy napon megszűnika történelem." A teremtés periodikus regene
rációja egy majdani időben, in illotemporejő el. De ez már önmagában is teljes és határozott vé
get vet a történelemnek, minthogy önmagában történelemellenes beállítottságú.

A célszerűen felfogott, az isteni beavatkozáshoz kötött történelmi tudat a messianizmussal ön
nön ellentétébe csap át. Érdekes, hogy az eszkaton - a világ végső pusztulásának és megújulásá
nak képe - mindenütt feltűnik, ahol a creatio continua; vagyis a folyamatos teremtés képzete.
Ahol a történelem teremtője külön erő, ott önmagát elpusztító erővé is válik.

A teremtés eszméje persze már logikailag is magában rejti a világvége koncepcióját. A hitvilág
ban elvonatkoztatott történelmi tapasztalat a földi szenvedésért messianisztikus utópiával kár
pótolja az emberiséget.

A héber eszkatológia korábbi kutatói hajlamosak arra, hogy a messianizmus logikai szüksé
gességére hivatkozzanak. Későbbi kutatók (így elsősorban Gerardus vander Leuw, Charles Henri
Peuch) inkább azt vallják, hogy a történeti tapasztalat váltotta ki az eszkatologikus gondolko
dást.

A két nézet vitájából egy harmadik kutatási irányzat kerűlt ki győztesen. S ez arra mutat, hogy
a lineáris, történeti gondolkodás kezdetei voltaképpen nem tudtak elszakadni a ciklikus gondol
kodástól. A történelem vége: a ciklus kivetítése egy törzs vagy nemzetség életére. Bultmann fel
hívja rá a figyelmet, hogy magában a genealógiában, a generációk egymásra következő rendjé
nek novellisztikus-történeti elbeszélésében is megbújik a természeti ciklusok váltakozásának
gondolata. Az a babiloni tradíció, mely a hésziodoszi korszakfelosztás alapjául szolgál - az
arany, az ezüst, a bronz és a vas korszaka - nem véletlenül merül fel a Bibliában is (például a Dá
niel II-ben a próféta látomásában Nebukadnecár szobra rémlik fel: a fej aranyból, a mell és a kar
ezüstből, a has és a csípő bronzból, míg a lábak vasból). Mindez Bultmann szerint szimbolikus
hisztorizáció - s elárulja, hogy a héber képzelet miként történelmiesítette a kozmogóniát, mint
küzdött meg azzal, hogy a generációk sorának leírásában ne mutasson fel degenerációt, hanyat
lást.
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Az eszkatológia mindig kitüntetett)dőkkel, korszakokkal magyarázza a történelem körforgá
sát és megújulását. A hanyatlás és fellendülés kettősséget fogja látomásába. A tegnapban gyak
ran lát aranykort. Egyes prófétáknál még a sivatagi vándorlás is aranykornak rémlett: a tegnap
mint példa a nemzeti elgyengülés korszakában már nem utánozható. Ilyenkor a múltés jövő új
vízióban egyesül. A tegnap nem a ma, hanem a jövőnek lesz mintája, mint Jesajánál (II :l-ő), aki
megjövendöli, hogy születik majd Isai törzséből egy virágszál, a Messiás, "derekának övedzője

az igazság lészen, és veséinek övedzője". S olyan korszakot hirdet meg, melyben a tehén és a
medve legelnek, az oroszlán szalmáteszik és "gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál".
Ahogy egykor a Paradicsomban, most újra békében élnek az állatok: a Messiás "ama napon" - a
történelem végén és újrakezdésének pillanatában - a népek zászlója lesz, és megtéríti a pogányo
kat. Jesaja a történelem végét álmodja meg; s ebben egy új vílág kezdetét. Az eszkatológiából ki
virágzik az utópia, az ember visszahódítja a Paradicsomot, melyből kiűzetett.

Ez a héber eszkatológia egyik típusa. A bizakodó, a ciklus új indulását áhító. De a próféták
sorának végén, Dánielnél fel-felizzik a világvége rémülete. A pusztulással táplálkozó újé, mely
elébb egy ítélet borzalmában kínálja a megváltást.

A testamentumoknak egyik legköltőibb álma (Dániel 7) a babiloni fogság első esztendejének
különös l~tomását írja le. Az ég háborút támaszt a nagy tengeren, s ekkor négy állat merül fel a
mélyből. Az elsősasszárnyas oroszlán, a másik oldalbordákat agyaraiban szorító medve, aztán
egy madárszárnyas négyfejű párduc, végül egy tízszarvas, vasfogú állat.

A pusztuló vílág képe ez. Ahogy van der Leuw nevezi: a tehetetlenség mítosza. Az istenség kép
zete teszi lehetővé a lehetetlent. A próféta csak úgy tudja kifejezni az ő hatalmát, ha minden em
beri tapasztalat ellenkezőjévei ruházza fel az ístenséget. Valamennyi földi érték fordítottja igaz
rá; az emberi halandóság az Isten halhatatlanságaként, az időhöz kötöttség annak időnkívülisé

gében, a helyhezkötöttség a mindenütt jelenvalóságban tükröződik. A Vízözön regéjében a halak
a fákon lógva maradnak - s már ez a motívum is utal rá, hogy a történelem végét kozmikus ka
tasztrófaként élte meg a prófétai képzelet. Ahol véget ér a történelem, ott a természet veszi vissza
uralmát: Izra látomásában (5 :4-12) a Nap éjszaka fog tündökölni és a Hold nappal ég, vér csö
pög a fákról és kiáltozni fognak a kövek, szétnyílik a föld gyomra, torzszülötteket hoznak világ
ra az asszonyok - vagyis az újjászületést a teljes pusztulás előzi meg, az apokalipszis az
eszkatont. •

E természeti csapásokat a próféciák azonban mintegy jelképnek használják. Dániel próféciájá
ban a négy állatról végül kiderül, hogy négy király, s a földet akarják elpusztítani. A héber eszka
tológia történelembe ágyazott - az anyag, ahogy Weizsdcker mondja, közörnbös számára s így a
kozmosz is. Egyetlen nép sorsát követi, s a kozmosz csak háttere, a kozmikus képzelet csak oma
mentikája a jövendöléseknek.

. A Hexateuch szerkezete persze kronologikus. És ebben a kronológiában következik be az el
csúszás. Míg az első könyvek a múltat vonatkoztatják a jövőre, a próféták már a jövőt a jelenre.
Minél közelébb érünk a lejegyzés korához, annál jelentősebb helyet foglal el ez a jövőre orien
táltság, a történelmi csalódás, a történelem végének várása.

Az Ótestamentum könyveiben a történetiség kronológiájának tudata e két szélsőség közé szo
rul. Kozmogónia, a teremtéslegenda egyfelől; és messianizmus, eszkatológia másfelől. A kettő

között él az a tartam, melyet bátran nevezhetünk a maga korlátozottságában is történetinek : az
zal a megszorítással, melyet e történeti eszme öltött magára. E tartam két zárt időpont közé szo
rul, a kezdet és a vég keretezi: márpedig e kezdet és vég éppenséggel annak mond ellent, amit ke
retez: a történelemnek.

Ez a történelem - mint azóta minden történelemszemlélet, mely a kezdet és a vég pontjai közé
fogja a históriát - kétfelé nyitott. Me-olad-olam - mondja a Teremtés könyve, a kezdettől a
végig, s ez annyit jelent, hogy a gondolkodás kétfelé is szökni képes a história tartalmától (és tar
tamától), a szenvedéstől. Me-olam, a kezdetekhez, egy aranykor képzetéhez, mindahhoz, ami el
múlt, a büntetlenség és ártatlanság e$)'kori állapotához ; - ad-olam a jövőhöz, mely valamely
megváltást tartalmaz. Görög szóval: Arkádia és Utópia; a Biblia terminusaival : a Paradicsom és
a Messiás kiszabadít a kronológiából, megvált Isten haragjától is, mert ez nem haragvó Isten
már, hanem egyfelől az Atyák Istene, másfelől az Isten, aki országának eljövetelét hirdeti.

118



Bemutatom a barátomat

Eddig alig tucatnyi verset írt. Sajátos hangja azonban felismerhetővéés figyelemre méltóvá teszi
írásait. Nem a formabontás a célja, bár a - hosszabb verseiben alkalmazott - szürrealista képek
és a szabad vers erre engednének következtetni. Verseinek kulcsa: a gondolati hitelesség; ennek
ellenére hiányzik belőlük a bölcselkedés, egy-egy konkrét helyzet kibontásával állítja elénk a
másképp - ily pontosan - el sem mondható gondolatot.

Rövidebb versei tömör, paradoxonszerűművek, ezekben egy-egy gondolati kérdés ellentétes
pólusainak szembeállításával kelti a vers feszültségét. Például A pap halálá-ban, ahol tulajdon
képpen a lélek halhatatlanságát kutatja, vagy a Múzewn-ban, ahol a művészet és a befogadók
közti kapcsolatot vizsgálja. Egy jól ismert helyzetben felismeri a felszín mögött rejtőző lényeget,
amit a megszokás számunkra már észrevehetetlenné tett. Így lehet,' hogy ezek az írások egyszerre
hatnak meglepően és mégis magától értetődően.

Hosszabb verseiben szürrealisztikus látomások sorozatát villantja föl, más-más nézőpontból,

megvilágítva azok gondolati magját. Nehezebben áttekinthető mozaikszerű kép tárul elénk, me
lyet a vers lendülete tart egységben (ilyen a Párbeszéd az idő múlásának hiábavalóságáról vagy a
Poncius Pilátus).

A verseiben szereplő bibliai motívumok nála nem egyfajta megújított mitológiát képviselnek,
hanem filozófiai választ adnak a lét végső - többek közt A pap halálá-ban felvetett - kérdéseire.
A materiális világ kegyetlenségét számára a krisztusi szeretet enyhíti (Feloldozás).

Tengerdi Tibor még nincs 18éves, mégsem jellemző rá a kamaszok szertelen sokat írása. Mér-
téktartása, igényessége ígéret még magasabb színvonalú versek születésére. '

Vörös István

TENGEROl TIBOR versei

A pap halála

Nyitott szeme visszatükrözte a lámpafényt,
a kéz elengedte afelemeit leplet,
és az aszott arc
sötétbe borult,
a sűrűn barázdált agy lázasan kutatta
a lélek halhatatlanságát.

Tornác

Belépett. Kalapját félszegen a fogasra tette.
Reccsenve hasadt meg a fa,
akár az őrült tudat.
Körülötte sokan szorongtak a bőrszékeken,

ismerősök is,
a hatalmas oszlopok árnyéka
fenyegetően tört meg a sima fejeken

De bent már ezüstösen szikráznak
a fekete bugyrok.
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Az ismeret

Porcelán fejszék gyémántos tölgyekbe vájnak,
az óriás erdőben álarcos favágók -
forgácsai a halálnak.

Sötétség

A tömeg szétoszlott. A hóhér
kicsomagolta zsirpapirba göngyölt uzsonnáját,
a kámzsa alatt megizzadt arcának
jólesett a friss szél.

A holtak belemosódnak
a konyhaszekrény felületébe

Poncius Pilátus

A nap felkelt,
a város szélén sötétlő rák-daganatok,
a sejtek káros duzzanatai
- lavinaként süt a szemembe.

Most vezetik föl a
megfeszítésre várakozókat,

és ha a kámzsát levetem,
rettenet-e nekem,
mi másnak gyönyörűség?

Múzeum Feloldozás

Fényesre vikszelt parkettarengeteg
szélén
mit sem értő nénike ül.
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RHÉDEY CLAUDINA grófnő

HOHENSTEIN grófnő

Sándor Würtembergi herceg
ő királyi fensége hitvesének emlékére

meghalt 1841 évben.
Emeltette unokája VIKTORIA MÁRIA

walesi hercegnő

[n Memory of'
CLAUDINE Countess RHÉDEY

wife of H. R. H. ALEXANDER Duke of Würtemberg
. died 1841.

Erected by her Granddaughter
VICTORIA MARY Princess of Wales.

Nagy Kázmér

KÉT TÖRTÉNET ALBIONBóL
Egy 140 éves erdélyi sírhant

Magyar és angol nyelvű emléktábla hirdeti egy erdélyi kisközség templomában, Erdőszentgyör
gyön, hogy gróf Rhédey Claudina unokája, Viktoria Mária angol királyné volt.

Az erdőszentgyörgyi templom emléktábláján á következő fölirat olvasható:
Viktória Mária azért szerepel
az emléktáblán mint walesi
hercegnő, mert a síremléket
még jóval az első világhábo
rú előtt csináltatta.

A Rhédey család a legré
gibb magyar famíliák közé
tartozik. Egyik tagja, Rhé
dey Ferenc, aki Bethlen Gá
bor unokahúgát vette nőül,

Erdély fejedelme lett, de rö
vid idő múlva lemondott II.
Rákóczi György javára.
Egyenes leszármazottja gróf
Rhédey László, aki főképp

Erdélyben élt, ám Ausztriá
ban is sok időt töltött. Műkincsekkelberendezett palotája volt Bécsben és Kolozsvárt. Egyik há
zát szinházzá alakittatta át, majd Kolozsvárnak ajándékozta. Rhédey tehát tulajdonképpen a
kolozsvári magyar Nemzeti Színház alapítója.

Egyetlen leánya Erdőszentgyörgyön, Maros-Torda megyében született, a Küküllő partján.
Régi nagy park középén állt a kastély, amelyben Erdély legjelentősebb családjai is összejöttek.
Különösen attól kezdve, hogy Claudia grófkisasszonyfölserdült. Rendszerint csak a nyarat töl
tötték Rhédeyék az erdélyi birtokon, a tél egy részét Kolozsvárott, a többit pedig főképp Bécs
ben. Egészen fiatal leány volt még Claudia contess, amikor Ferdinánd császárnak bemutatták.
A bécsi udvarban ismerte meg Sándor wűrttembergiherceget, L Vilmos württembergi király öcs
csét, akivel bálon és társaságban gyakran találkozott. Vilmos főhercegnőt szánt öccsének, aki
azonban határozottan kitartott a magyar grófnő mellett, megkérte kezét és 1835 tavaszán elje
gyezte. A házasság morganatikus volt, a grófnő tehát nem is viselhette a hercegnői címet.

A fiatal pár Grácba költözött, mert a herceg mint huszárkapitány az ottani garnizonban szol
gáit. Többször utaztak Magyarországra, illetve Erdélybe. Széchenyi István mutatta meg a her-
eegnek és nejének Budapest nevezetességeit. '

Csak hat évig tartott a boldog házasság. A herceg egy alkalommal manőverre indult. Vele tar
tott felesége is, aki száguldás közben leesett a lováról és sebesüléseibe 1841. október l-én bele
halt. Utolsó kívánsága szerint Erdőszentgyörgyre vitték, ahol vidám gyermekéveit töltötte, és a
kis református templom sírboltjában helyezték örök nyugvóhelyre. Három árva siratta: Ferenc,
Claudia és Amália. Az uralkodó a Hohenstein grófi cimet adományozta nekik.

A legidősebb fiú, gróf Hohenstein Ferenc Erdélyben is lakott egy ideig. Újjáépítette az erdő

szentgyörgyi kastélyt, s Württemberg királyától 1863-ban a Teck hercegi címet kapta. Három év
vel később feleségül vette Cambridge hercege leányát, Mary Adelaide angol királyi hercegnőt,

1871-ben pedig megkapta az angol hercegi cimet is. Teck herceg és Mary Adelaide hercegnő fri
gyéből1867-ben született Mary, aki I893-ban ment férjhez György yorki herceghez (később V.
György néven kerűlt a trónra). A magyarországi Rhédey család igy adott királynét Angliának.
Mary unokája a jelenlegi angol uralkodó, II. Erzsébet királynő.
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Egy kalandos trónkövetelő

J. A. Rennieskót történész 1960-banmegjelent művében szerepel egy eddig szintén ismeretlen
adat a második "magyar hullám" érkezéséröl Skóciába.

Rennie azt írja, hogy amikor I. Henrik angol király és Edith-Matilda királyné (azaz a magyar
országi születésű Skóciai Margit királyné) leánya fiú örökös nélkül maradt, I. Henrik kikénysze
ritette az angol rendektől. hogy leányukat - aki szintén a Matilda nevet kapta - ismerjék el
utódjául.

A kikényszeritettfogadalmat azonban nem tartották meg, és az I. Henriket követő I. Stephen
alatt MatiIda bonyolult örökösödési háborúba keveredett I. Stephennelés híveivel. Egy ilyen l!k
ció közben menekülnieis kellett. Követve nagyanyja példáját, Skóciába futott, ahol nagybátyja,
I. Dávid uralkodott.

Rennie szerint ekkor ismét több magyar lovag érkezett és szállt meg I. Dávid udvarában.
Hogy kik lehettekezek a magyarok, találgatásokra vagyunk utalva. Három feltevés látszik való
színűnek. Az egyik szerint az Edwarddal és Ágotával Magyarországról érkezett kíséret A9~iá
ban maradt tagjai lehettek, tehát azok, akik 1069 őszén nemvonultak Skóciába a menekülő Ago
tával és két leányával, Margittal és Krisztinával.

A másik lehetőség: amikor Matilda férjhez ment I. He.nriÍc angol királyhoz, a már Skóciában
élő magyar lovagok csatlakoztak hozzá és kitartottak a család mellett jóban-rosszban. Végül az
sem lehetetlen, hogy az akkoriban még frissen élő emlékült Angliába vonzott magyarokat Ed
ward családja után: lovagokat és udvari népet, személyzetet és mesterembereket, akiket talán

, hívtak is. Ki tudja? Tény, hogy a XII. századi feljegyzések félre nem érthető említést tesznek a
Matilda angol trónkövetelővel Skóciába érkezett magyarokról is.

A "vér nem válik vízzé... ". Edward, a Magyarországról visszahívott, de trónra soha nem ke
rült várományos, Margit leánya révén benne maradt a skót és az angol' történelem emlékezeté
ben, és fia, Eadgar, akiből kis híján Anglia királya lehetett volna, regényes-kalandoséletet élt. Az
.Aethelíng", vagyisa menekűltjelzőt kapta. Részben azért, mert apja is menekült volt, de a jelző

Angliába való visszatérésűk után is illett reá.
Mint az angol-magyar történelmi kapcsolatok fáradhatatlan kutatója, az Angliában élt Kropf

Lajos a Századok 1887-ik évfolyamában írta:
" ... a kiskorú Eadgarnak kevéskilátása volt a koronára, és csekély reményefanépszerűségre.

Kiskorúsága magában vévenem lett volna oly nagy akadály, de nagyon is ellene szólott az a kö
rülmény,hogy idegenanyától született idegenföldön, s hogy nyelvére, nevelésére, egészgondol
kodásmódjára nézvekülföldi volt, és azért midőn Eadward király 1066 elején sírba szállt, az ösz
szegyűlt witan Godwin fiát, II. Haroldot választotta meg a megürült trónra. A senlaci (közönsé
gesen hastingsinek ismert) csata után, melyben a fiatal király koronáját és életét veszté Hódító
Vilmosseregeiellen, rövid interregnum állott be, mely alatt a witan Eadgart megválasztá király
nak s fölszólitáőt ősei trónjának elfoglalására. Egyedüliérdeme abban állt, hogy ő volt az angol
uralkodóház, a Cerdic-nemzetség, utolsó fiú-sarjadéka. Vajon meg lett-e valaha koronázva, biz
tosan nem tudjuk. Pünkösdi királyságának hamar vége szakadt, s Berkhampsteadben kardcsa
pás nélkül meghódolt Hódító Vilmosnak, ki a béke csókját nyomta arcára, uradalmakkal aján
dékozta őt meg, és udvarába fogadta. A barátság azonban nem tartott sokáig, mert már
1068-banNorthumbriában lázadás ütött ki Vilmosellen és Eadgar igényeiérdekében; a mozga
lom csakhamar továbbterjedt s kevés idő múltán.York városa a forrongás központjává lett."

A továbbiakban is KropfLajosleírását követjük: Vilmosmegjelent a helyszínen, és miután si
került neki egynehány hatalmasabb főurat ügyénekvisszanyerni,a forradalom amilyen gyorsan
kigyúlt, úgy lohadt le. III. Malcolm, Skócia királya segítségetígért volt a honfiaknak, de nem
maradt idejeszavát beváltani, s azért a mozgalom iránti jóakaratát csak olyképpen tanúsíthatta,
hogy az ismét földönfutóvá lett Eadgart anyjával és nővéreivel országába fogadta. A következő

évben Northumbria újra kitűzte a forradalom zászlaját, Eadgar elhagyta menedékhelyétés York
fóltárta kapuit előtte, befogadta őt bástyái mögé. Vilmosisméta helyszínentermett, rajtuk ütött,
s Aetheling visszabújtodújába. Ez ígyismétlődött több ízben mind északon, mind az ország nyu
gati részében, lyésőbb pedig a dánok szövetségében a keleti tengerparton és Lincoln falai előtt.
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A dán becsapás után családjával ismét Skóciába vonult (hol nővére, Margit, nemsokára férjhez
ment az özvegységre jutott királyhoz, III. Malcolmhoz 1070 körül). .

Végre IOn-ben Vilmos hatalmas sereggel Skócia meghódítására s Malcolm megbüntetésére
indult. A krónikák nem emlékeznek meg nagyobb ütközetről; csak annyit tudunk, hogy Mal
colm meghódolt és túszokat adott, köztük Duncan nevű fiát, első nejétől, Ingeborgtól. A béke
föltételek közt volt alkalmasint az is, hogy Eadgarnak el kell hagynia a skót király udvarát, mi
után egy ideig nem hallunk hírt felőle, mígnemkét év múlva, 1074-ben, még mindig mint kegy
vesztett földönfutó Flandriában Róbert grófnál, I. Fülöp francia király szövetségesének és Vil
mos angol király és Normandia hercegének esküdt ellenségénél tűnik föl újra. Ugyanazon év jú
lius 8-án ismét Skóciában találjuk, hova nővére és sógora látogatására ment. Itteni tartózkodása
alatt levél érkezett hozzá a francia királytól, melyben ez neki Montreuil-t (határvár Flandria és
Normandia közt) ajánlja föl tartózkodási helyül, honnan "ellenségei ellen expedíciókat tervez
het".

"Nyugtalan lelkének e terv tetszett s azért hajóra kelt kalandor társaival meg Malcolm és Mar
git gazdag ajándékaival elhalmozva. De útjukban szélvész kerekedett, s a hajók zátonyra futot
tak, vagy az angol partra terelték őket, mert a »francziák« (értsd Vilmos normannjai) a csapat
nagyobb részét elfogták, s Eadgarnak és néhány fő emberének is csak nagy üggyel-bajjal sikerült
ismét Skóciába menekülniök, némelyek lóháton, mások gyalog voltak kénytelenek megtenni az
utat. Malcolm, úgy látszik, vagy megunta sógorának kalandos terveit, vagy pedig a tengeri vi
harban a gondviselés ujját vélte fölismerni, s azért azt a tanácsot adta Eadgarnak, hogy béküljön
ki az angol királlyal, ki a tanácsot elfogadva, követeket küldött Normandiába az ott időző Vil
moshoz. Követei szívélyes fogadtatásra találtak, s a király meghívására Eadgar megjelent Nor
mandiában és kibékült régi ellenségével. A krónikák szerint Vilmos némely angol uradalmakkal
és naponkinti egy font ezüst kegydíjjal ajándékozván meg őt, egy ideig békében, megelégedetten
és megvettetésben élt Normandiában. Utóbb azonban ezt az életet is megunta s 1086-ban királyi
ura engedelmével elhagyta az udvart s kétszáz lovag élén az Aquilába induló normann harcosok
hoz csatlakozott.

"Vilmosnak a következő évben bekövetkezett halála után Normandia legidősebb fiára, Ró
bertre szállt, második fiát, II. vagy Rőt Vilmost pedig az angolok választották királyukká, kinek
fölszólítására néhány év múlva bátyja Eadgart, jóllehet legbensőbb barátja volt és hű tanácsadó
ja, száműzte országából és elkobozta jószágait. Mint már előbb, úgy ez alkalommal is Eadgar só
gorához, a skót királyhoz menekült, ki azonnal elárasztotta harcosaival Anglia északi grófságait,
minek folytán Rőt Vilmos és bátyja, Róbert haddal indultak ellene. A háború végeztével vala
mennyi fél kibékült, s Eadgar az angol uralkodó beleegyezésével visszament jó barátjával, Ró
berttel Normandiába 1091-ben. Két év múlva új háború tört ki a két fejedelem közt, mely alatt
Malcolm király és fia, Edward elestek az Aluwick melletti ütközetben, s a kettős csapás által
okozott bánat nemsokára megölte az özvegy királynét is, Margitot. A skótok erre Donaidot vá
lasztottak királyukká, de Vilmos kegyencét, Duncant ültette a trónra, ki nemsokára rá egy zen
dülés alkalmával életét veszté, s ezért az angol király utódjául Eadgart, Margit fiát szemelte ki és
egy, az Aetheling Eadgar által vezérelt angol-normann hadsereg segélyével őra, trónra ültette. Ez
idő után az angol-magyar herceg nevével mind ritkábban találkozunk a krónikákban. 1097 után
elmegy Róbert után a keresztes hadjáratba, később pedig, 1106-ban, a Tinchebrai mellett vívott
csatában ugyancsak jó barátjával, Róbert fejedelemmel együtt az angol király foglyává lesz, de
kegyelmet nyer s visszavonulva éli hátralevő napjait Normandiában. Nevével ezután nem talál
kozunk többé a történelemben. Úgy látszik, soha meg nem nősült, vagy ha igen, úgy nem ismer
jük sem nejét, sem gyermekeit. Több mint valószínű, hogy törvényes örököse nem élt 1154-ben,
mert ebben az évben István halálával az angol korona az Anjou vagy Plautageneta mellékágra
szállt" - eddig Kropf Lajos beszámolója.. '

Így nem lett Angliának Magyarországról származott uralkodója, de Hastingstól Londonig és
Edinburghtól Yorkig a késői magyar utazónak nemegyszer jut eszébe a történelmietlen kérdés:
"Mi lett volna, ha ... T' Ha Eadgar kétségtelenül magyarországi emlékei, neveltetése és nem Hó
dító Vilmos normandiai szelleme nyomja rá pecsétjét a XI. században egységessé formálódó
Angliára?
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Beke György

MAI KÓDEX
A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKRÓl

Teljes lett a boltozat. A kutatás és megismerés tudományos szintézisének megbizható mennyeze
te feszül a moldvai csángó népi élet fölé. A nép költészet és a nyelvjárás sajátosságainak, értékei
nek felbúvárlása, rendszerezése és bemutatása után kezünkben a Szeret, a Tázló, a Tatros, az
Aranyosbeszterce partjain élő, falusi magyar népesség népművészetének, tárgyi néprajzának te
kintélyes mai "kódexe" (Kós Károly-Szentimrei Judit-Nagy Jenő: Moldvai csángó népművé

szet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1981). Hasonlatom nem véletlen. Egy másik kódex, a
Müncheni-vagy más nevén Jászay-kódex magyar nyelvemléket őriz Moldvából: a Huszita Bib
lia legkorábban magyarra fordított részét, melyet Németi György másolt le l466-ban Tatros vá
rosában. Ez az új "kódex", majdnem ötszáz nagy oldalon, színes képekkel, rajzokkal íIIusztrál
va, a népi életmód, lelemény, kézügyesség, szépérzék, önkifejezés, vagyis századok máig elhozott
értékeinek felbecsülhetetlen fontosságú seregszemléje, Bízvást mondhatom, hogy a jól ismert tu
dós-hármas, Kós Károly, Szentimrei Judit és Nagy Jenő újabb kötetének megjelenése ünnepi
eseménye. könyvkiadásunknak, nagyon időszerű tudományos tett, amelyre nélkülözhetetlen bi
zonyságként fognak hivatkozni eljövendő nemzedékek kutatói, történészei, néprajzosai, írói és
olvasói. '

Ennek az impozáns boltozatnak első tartóoszlopait még a múlt század derekán verték le. Pet
rás Ince János klézsei plébánosra, ferences atyára és az ő buzgó népköltészeti és néprajzi gyűjté

sére utalhatok most. Öt emlegette a román folklórkutatás nagynevű képviselője, Mihai Pop is,
amikor éppen tíz esztendeje Kallós Zoltán magyar balladagyűjteményéta Scinteiában köszön
tötte: "Mint ismeretes, Klézsén, mintegy százhatvan kilométernyire Alecsandri Mircestijétől,

184l-l842-ben Petrás Ince János gondolt először egy ilyen antológiára ... ". A moldvai magyar
ság iránt megnyilvánuló érdeklődés ennél is messzibbre nyúlik vissza az időben. 1838-ban Gegő

Elek akadémiai tag már könyvet ad ki A moldvai magyar teleptkrőlcímme\. Román forrásmun
kák közé számíthatjuk Dimitrie Cantemir fejedelemtől Moldva leírását l7l6-ból: "A magyarok,
akik a római vallást követik, ehhez és az ősi nyeJ.vükhöz ragaszkodóbbnak bizonyultak, de
mindnyájan ismerik a moldvai nyelvet is" (Kriterion kiadás, Buk. 1973). Összehasonlíthatatla
nul részletesebb Marcus Bandinus 1648-i vizitációs jelentése. Petrás Ince János válaszai Döbren
tei Gábor akadémiai titoknok kérdéseire kitértek nemcsak a moldvai csángók folklórjára, de a
csángóság életkörülményeire, viseletére, nyelvjárására is, tehát a tudós ferences atya sokrétű ké
pet nyújtott földijeiről, ha a következő korok szakembereinek ezt a képet - egy-egy tudományág
igényei szerint - árnyalniuk is kellett. Előbb a nyelv tudósai vállalkoztak a feladatra, hiszen a
moldvai csángók nyelvjárásának sajátosságai felbecsülhetetlen adatokat nyújtottak az egész ma
gyar nyelvtörténethez. Elegendő, ha itt most a "sziszegő kiejtésre" utalok, amely a magyar nyelv.
járások közül csak a moldvai csángóban - itt sem minden faluban - és a Szerémségben maradt
meg. Ezt a jelenséget a romanista Gustav Weigand vizsgálta. A finn Yrjö Wichmann majdnem fél
esztendőt töltött századunk elején Szabófalván. Nyilvánvalóan egymás után látogattak el a
moldvai csángók közé a magyar nyelvészek, Szarvas Gábor, Rubinyi Mózes - népdalokat is
gyűjtött -, Munkácsi Bernát, Csüry Bálint, a csángó igeragozás búvárlója. "Egyik útjára elkísér
te az ekkor még egyetemi hallgató Szabó T. A ui/a is, akinek későbbi nyelvjáráskutató tevékeny
ségére döntő módon hatott személyes kapcsolata Csüryvel és vele a csángók között végzett gyűj
tés" (Nagy Jenő).

A Petrástól elkezdett népköltészeti gyűjtést újabb meg újabb kincsekkel gazdagították a ké
sőbbi, szakszerű kutatók. A századfordulótól megjelennek a moldvai csángó falvakban a népraj
zosok. Lükő Gábor bukaresti román etnográfusok, szociológusok, elsősorban Dimitrie Gusti
professzor erkölcsi és anyagi támogatásával járja be a moldvai csángó telepeket, ő írja az első tu
dományos igényű közleményeket a tárgyi néprajz köréből. Domokos Pál Péter szintén minden
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irányú tájékozódással barangol, kalandos módon, Moldvában és több fontos kötetet jelentet
meg a csángók folklórjáról, néprajzáról, életmódjáról, a társadalmi és egyházi viszonyokról.
Ö már a népdalok dallamait is lejegyzi. A történelemtudomány oldaláról pedig a tragikus sorsú
Mikecs László írja az első, máig legteljesebb összefoglalást a moldvai csángómagyarokról. Mi
kecs közli a tanulmányozott szakirodalmat, illetve a moldvai csángókkal foglalkozó munkákat,
amelyeknek száma l940-ig 242 volt! Nyilván haszonnal forgatta a román forrásmunkákat, ame
lyek közül legteljesebb Radu Rosetti l 905-ben megjelent, tiszteletre méltóan tárgyilagos műve,

A moldva i magyarokról és katolikus püspökségekről. Mikecs nemcsak kiváló történész, de felelős

ségteljes közéleti ember, aki arról beszél, hogy immár a közös államkeret lehetővé teszi, hogy az
erdélyi magyarság behatóan foglalkozzék moldvai testvéreinek sorsával. Egyébként Oroszhegyi
Józsa 48-as emigráns, aki orvosi szelgálatot vállalt Havasalföldön, már l860-ban a Bukaresti
Magyar Közlöny hasábjain erőteljesen hangsúlyozta ezt a gondolatot.

Az "önkéntesek" minden tiszteletet megérdemlő úttörő munkáját az elmúlt három és fél évti
zedben intézményesen folytathatták a romániai magyar nyelvészek, folkloristák, néprajzosok és
bizonyos mértékben a történészek. Joggal üti le alaphangként Kós Károly jelen kötet bevezetőjé
nek első mondatában: "Míg a két világháború közötti években a moldvai csángóság körében
végzett néprajzi gyűjtést még legfennebb egyes román tudósok személyes ajánlásai könnyítették
meg, a néphatalom megszilárdulásával már a romániai tudományosság legfelső fóruma, az Aka
démia, egyenesen kutatótervébe iktatta e kevéssé ismert etnikai csoportunk néprajzi vizsgálatát".
Kutatók és művek impozáns sokasága! Gyűjtésüketelsőnek a folkloristák közlik. Már 1954-ben
megjelent a Moldvai csángó népdalok és népballadák Faragó József és Jagamas János szerkeszté
sében, Szegő Júlia zenei összeállításában. A változatokkal együtt mintegy kétszáz népköltészeti
alkotást fog össze a kötet, de ez csak csekély része a kolozsvári folklórintézet hatalmas anyagá
nak. Kallós Zoltán ~ egy ideig maga is tanító Lészpeden - majdnem két évtizeddel később közli a
maga gyűjtését, a Balladák könyvé-ben és az Új guzsalyom mellett lapjain; ez utóbbi egyetlen
csángómagyar parasztasszony, Szályka Rózsa repertóriuma. Faragó József, hosszas kutatómun
ka, elméleti búvárkodás alapján is, így összegezte e gyűj tések jelentőségét: "A moldvai magyar
folklór az egész magyar folklórban a legarchaikusabb, hisz alkotói és őrizői Erdélyből áttelepül
ve, a magyar folklórterület legkeletibb peremvidékén laknak, és vagy románokkal együtt élnek
vagy román környezetükben többé-kevésbé nyelvszigeteket alkotnak ... Szoros összefüggésben
archaikus jellegével. a moldvai magyar folklór az egész magyar folklórban a legélőbb és leggaz
dagabb ... Végül harmadszor, de nem utolsósorban, a moldvai magyar folklór az interetnikus
kapcsolatok egyik csomópontja : bőségesen veszi át, olvasztja magába és hasonlítja magához a
délkelet-európai, elsősorban a román folklórhatásokat" (A magyar folklór gyűjtése Moldvá
ban).

Intézeti tervmunkaként kezdték meg a kolozsvári iskola nyelvészei a moldvai csángó nyelvjá
rás kutatását, egyidőben a folklórkutatás új lendületével. Nyolcévi kemény munkával, Szabó T.
Attila professzor irányításával elkészült a moldvai csángó nyelvjárás atlasza. Szabó professzor
közvetlen munkatársai a magyar nyelvészeti tanszék, munkatársai voltak, de három román nyel
vész-kutató is részt vett a gyüjtésben. Márton Gyula professzor külön - megjelent - kötetben ad
ta közre a csángók mindennapi beszédében forgó román kölcsönszavakat. Márton Gyula mint
egy háromezer szót mutat ki A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai című, 1972-es kö
tetében. A könyv tudományos bizonyítéka annak, hogy a legerősebb román nyelvi hatásnak ki
tettmagyar nyelvjárás, a moldvai csángó dialektus a magyar nyelv törvényei szerint fejlődött, a
román kölcsönszavakat legtöbb esetben e törvények alapján illesztette a maga eredeti szavai kö
zé, s noha tartós és erős hatás nyomán román eredetű jelenségek is meghonosodtak, ezek alig
érintették a nyelvjárás struktúráját. A moldvai csángók az erdélyi magyar fülnek szokatlan
hangzással. nagyon sok román kölcsönszót használva, a százados kétnyelvűség körülményei kö
zött is - ez inkább a férfiakra vonatkozik - magyarul beszélnek, ez maradt az anyanyelvük, ame
lyen gondolkodnak, énekelnek, örülnek vagy szomorkodnak,

Ha a nyelvészek munkája az interferenciákat, az entikumközti kapcsolatokat is sűrűn érintet
te, még inkább áll ez a tárgyi néprajz kutatóira, Néprajzi, népművészeti gyűjtés a moldvai csán
gók között 1944 előtt csak szórványos és esetleges lehetett, az anyag összevetésére, a szintézisre
nem nyílt lehetőség. A folkloristákkal, nyelvészekkel együtt érkeztek Moldvába a népművészeti

125



kutatók, Kós Károly, Szentimrei Judit és Nagy Jenő, hogy az építkezés, lakásbelső, agyagmun
ka, hímzés, szövés, öltözködés jellegét tanulmányozzák, és kijelöljék e jellegzetességek helyét a
magyarság néprajzában, a környező románság és egész Délkelet-Európa népcsoportjainak mű

vészetében. A begyűjtött hatalmas "leltári anyag" hosszú várakozás után - más tájegységek ma
gyar népművészetét bemutató hasonló kötetek sorában - végre feldolgozásra kerülhetett, és
megszületett a Moldvai csángó népművészet, amelynek tízezer itthoni példánya napok, néhol egy
két óra alatt fogyott el a könyvesboltokból, jelezve a romániai magyar olvasók érdeklődésének

változatlan élénkségét mindaz iránt, ami tudományosan megalapozott vagy művészileg hiteles
híradás tárgyi, szellemi jelenvalóságunkról ezen az "országnyi szülőföldön" - Kós Károly szép
hasonlata szerint.

Így emelkedett magasba a boltozat utolsó nagy íve, és ezzel a moldvai csángóság - létszámát,
telephelyeinek nagyságát tekintve ~ tudományosan legteljesebben feldolgozott etnikai csoportjá
vá lett a romániai magyarságnak. Talán csak Kalotaszeg magyar folklórja, néprajza ennyire ösz
szetetten ismert közvéleményünkben.A megismerésnek ez a szintje mindenkit, aki hajlandó oda
figyelni, megkímél a tévedésektől : az eufóriás lelkendezéstől vagy a csüggeteg lemondástól.

Hagyományainak megfelelően osztotta el egymás között a Kós-Szentimrei-Nagy hármas a
népművészet-néprajztémáit, A tömör bevezetőn kívül az építkezés, a lakásbelső és fazekasság
fejezeteit Kós Károly jegyzi, a szőttesek, varrások-hímzések fejezetét Szentimrei Judit. az öltöze
tét Nagy Jenő. Gyűjtési és feldolgozási módszerük harmonikusan illeszkedik egymáshoz, ha nem
is mindig azonos, de feltétlenül egyazon iskola jegyeit viseli. Szentimrei Judit talán gyakrabban
hasonlítja gyűjtött anyagát erdélyi magyar népművészeti tájegységek szőtteseihez, varrottasai
hoz. Kós Károly filmszerü pontossággal és lenyűgöző tárgyismerettel- meg rajztudással - vetíti
elénk a moldvai csángó falvak településszerkezetét, a telkek - "életek" - utcácskák - "ulicák",
parasztudvarok - "ográdák" - elhelyezkedését, a lakóházakat, berendezésüket, a gazdasági épü
leteket, a faművesség és fazekasság szerszámait. Nagy Jenő tanulmánya gazdag részletezéssel írja
le a csángó nők és férfíaknépvíseletét, amely hajdanán egész Délkelet-Európára kiterjedő viselet
típus jegyeit őrzi, ma pedig a csángóság megkülönböztetőjellemzője. Célszerű, egyszerű és ízlé
ses viselet, amelynek előállítója és használója még csaknem ugyanaz a személy, család. Egyálta
lán, a moldvai csángó népi kultúra majdnem teljes egészében "nyers" paraszti kultúra, amely
századok emlékeit őrzi, archaikusabb, a néprajzi dialektus is haszonlatos a megkövült nyelválla
potot őrző csángó nyelvjáráshoz. Egy olyan népi kultúrát térképeztek fel, rendszereztek és mu
tattak be szerzőink, amely alighanem felbomlóban van a Szeret és a Tázló meg a Tatros völgyé
ben is, de mai - illetve inkább tegnapi, húsz-harminc évvel ezelőtti - állapotában nélkülözhetet
len kapocs idők és ízlések, lehetőségek és változások között. Kós-Szentimrei-Nagy éppúgy az
"utolsó pillanatban" mentették meg a csángó népi kultúra tárgyi emlékeit - azáltal, hogy számba
vették -, miként a folkloristák, a népköltészetet nemcsak a csángók között, de az egész ország
ban, egész Kelet-Európában.

Tizenhét Szeret .menti (helyi csángó elnevezés szerint: mezőségi, illetve Szeret-terén levő) falu
ban, további nyolc más, távolabbi csángó kutatóponton gyűjtöttek. jegyzeteltek, rajzoltak, fag
gatóztak, fényképeztek kutatóink és az őket segítő képzőművészeti intézeti hallgatók. Hétszáz
lapnyi szöveges feljegyzést, mintegy ezer perspektivikus, szerkezeti, részlet- és helyszínrajzot,
vázlatot, akvarelIt s hatszáz fényképet poztak haza kiszállásaikról. Ezenkívül a szerzőknek épít
kezésük során természetesen fel kellett használniuk a régebbi néprajzi gyűjtések anyagát, mint
egy beleolvasztaniuk saját kutatásaik eredményeibe. Ezek az utalások, hivatkozások is jelzik, vé
gig az egész könyvön, hogy milyen erőteljes, hatalmas boltozat feszül tudományos tényekből, a
néprajz, a folklór íveiből a tárgyalt tájak és azok élete fölé. E roppant anyagból Kós Károly,
Szentimrei Judit és Nagy Jenő impozáns képét rajzolták ki a moldvai csángóság anyagi kultúrá
jának, szépérzékének, hagyományainak, lehetőségeinek.Olyan szaktudományi munka, amely az
avatatlan olvasó számára is élvezetes, újabb meg újabb meglepetéseket okozó, önérzetét, bizako
dását erősítő olvasmány.

Néhol egyenesen lírai hangulata van a kötetnek. Pedig csak egy színes fénykép fordul elénk la
pozgatás közben, rajta két csángó öregasszony és két leányka, hímzés fölé hajolva. A kép aláírá
sa mint egy nyelvjárási mutató, olyan életes : "Varrjuk ezeket a hímeket. Kandargó bévette a
körmöt. A cseresnyék fekete körömmel tyúkszemnek béőtve" - tanitotta LőrinczGyörgyné uno
káit Klézsén, 1978 nyarán. Mintha az élet folytonossága sugározna erről a színes fényképről.
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Marad-e még tennivaló a moldvai csángóság népi kultúrájának kutatásában? Talán a törtené
szekre várna a feladat: Mikecsnek a maga idejében kifogástalan munkáját teljesíthetnék újabb
kutatások alapján. Szűkösebb lehetőségeik miatt is, a történészek ritkábban nyúlnak e témához.
C-supán egy-két futó vitát említenék: például a Ferenczi Géza-Murádin László eszmecserét a
csángó népnévről. vagy Csucsuja István kutatását, amellyel anyakönyvi bejegyzésekből deritette
ki, milyen sok moldvai csángó népfelkelő adta életét az 1877-esháborúban a bulgáriai harctere
ken Románia függetlenségéért, (Halász Péter a moldvai magyar népélet és népi termelési mód
egyik-másik vonatkozását - pl. kendertermesztés és feldolgozás - kutatta.) Kétségtelenül bő tér
nyílna arra, hogy az immár majdnem teljes tudományos gyűjtések anyagát az összehasonlító
folklór és néprajz művelői vegyék kezükbe. Már Győrffy István felhívta a figyelmet a moldvai
csángókkal kapcsolatosan olyan népi vonatkozásokra, amelyeket teljességükben csak interetni
kus viszonylatokban értékelhetünk igazán. A kölcsönhatás, az állandó kölcsönzés nemcsak a
nyelvjárásban érvényesült.

Egyvalami eszembe jut még, e nagyszeru könyv megjelenése napján. Majdnem harminc évvel
ezelőtt járták be ők hárman - a szerzők -, tanítványaikkal együtt a moldvai tájakat. Majdnem
három évtizedig várt az összegyűjtött anyag, amíg a Kriterion - amelynek nyitott szelleme, Do
mokos Géza avatott irányításával, az irodalom mellett a tudomány műhelyévé is avatta akiadót
- kezünkbe adta a kész művet. íme, újabb igazolás, hogy minden becsületes munka, valóban tu
dományos erőfeszítés előbb-utóbb megszerzi a maga rangját, kivívja a jogos jussát.

BALÁZSOVIC$ MIHÁLY versei

Engem is

Áttetsző kavicsok közijtt lépked. Nem
gondol holnapra. mára, Tegnapok közé
száműzött arca, mint a halál. A folyó
kanyarulatánál megáll .. visszanéz
jelenére. beletúr az öklömnyi kövek
közé. Egy foncsorját vesztett tükröt tart
maga elé. Nem derűl fel pergamentszlnű
arca. Kiűti rámájából az üveget s az
üres téglalapot nyakába akasztja. Két
karjával utánozza a madarakat, Lassan
emelkedni kezd. Zsugorodik árnyéka a
fövenyen. Egy fekete kő megszólal:
engem is temessetek el . . .
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Vers

Szerelmeslevél

Halhatatlan az olyan tett, mely önmagát
ismétli napról napra. Az áramutaták
képletes viszonya a csenddel is
halhatatlan. Halhatatlan az a
könnycsepp, mely csak a cselekmény
gördülékenységéért fagyasztja önmagát
köbe.

Töredék
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szolgálni akartam
birtokom akár a sivatag
recehártyámon
eltévedt madarak vergődnek

hullott szárny tollakbál
épitenek barikádot
igy cseperednek álmaim
az ölelés pillanatában

Csendélet

a gyilkos tükrökböl
épit labirintust
mély torokhangokkal
köze/lt önmagához
a tettenérés pillanatában
rokonságat vállal
Greco angyalaival

az ujjak
görcsös fonádása
egy megálmodott idea
hattyúnyakán
a sóhajtás
ilyesféle teremtés
múlt idejében
a távlatok idegenszerű

pépboldogsága
a két kimondott szó
között akiméletlen
magma-csend



Báthori Csaba

MÁNDY IVÁNR6L

Tárgy, mondandó: a mérleg egyik serpenyője; stílus, módszer: a másik. Az írónak előbb-utóbb

rá kell ébrednie. hogy életműve: véleményének kinyilvánítása a "világról" olyan formai keretek
között, melyek megteremtik számára a véleménynyilvánítás legnagyobb szabadságát; meg kell
ismernie a saját természetet, mely majd hőseinek fogamzójaés "gyökérzete" lesz; meg kell ismer
nie a hősök természetét. akik tükröt mutatnak neki s - hátat is. Ha önmagát s természetének mil
lió változatát fölkutatta, kibányászta azokat az erőket, melyek természetével egy köldökzsinó
ron élnek, azonban mégis más formában: elmondhatja magáról, kész arra, hogy író legyen.

Mándy művei, tán néhány korai művét kivéve, ebben a pillanatban lépnek a napvilágra.

1. Mi villanyoz föl, ha Mándy írásművészetéregondolok? Szikár és könnyed harmóniája, lé
gies-vonzó hangulatossága, műveinek derűje, derültsége, lelkesedése; intuíciójának s intellektu
sának vonzó összhangja, hangulatainak lágy, édes érlökései, kacér játékossága, el-elrebbenő sej
telmeinek bizonyos határozottsága, mely összeforrasztja a "cselekmény" mozaikjait. S mire em
lékszem még? Bizonyos zsúfolt hangszíngazdagságra, mely a novellák fantasztikus "értelmetlen
ségében" talál nyugalomra. A sokszálú cselekmény magabiztos összeforrasztása egy szimfónia
varázsát idézi föl, s azt hiszem, ebben az élet sokszínűsége és titokzatos bonyolultsága is benne
rejlik.

Egy verset megérteni: a pillanat nyugodt ökonómiajának kérdése; egy regényt vagy novellát
megérteni: a tapasztalat bölcsességének kérdése. Kissé fellengzősebben : egy vers megértése pusz
tán "becsületesség" kérdése, mig egy regénye: az évekkel érő türelemé. Életünk a küzdelmek szi
tája, melyen át-áthull egy-egy gesztus az örökkévalóságba: egy csodálkozás, egy veszekedés, egy
pajkos pillanat. Mándy ezt rögzíti: hogyan "szentel meg" az élet szinte öntudatlanul egy-egy idő

moccanást. Művészete szakasztott olyan, mint egy átkorcsolyázott jégpálya; szövevényes kanya
raiban el-elszédülök; ha azonban fölébe emelkednék, föltűnne fenséges rendezettsége; végig
pásztázhatnám gondolatkarcait s rögtön kifürkészhetném, hova iramlanak. Olyan, mint egy óri
áskerék: érzem a magaslati levegőt, valahányszor felröpít, de mindig ugyanazt a tájat látom.
Gördülékeny mondatok, rezzenékeny hangulatok. Kedélyesen cseveg, morcan mormol, fanyarul
kajánkodik. Csettintek örömömben; bajosabb tiz kedélyes percet okozni az embernek, mint tíz
kedélyes órát. Mándy percei mindig fölvidítanak ; az "alkotói" kín s az "olvasói" kín, mint a ho
mokóra: csökken az egyik, felszökken a másik. Mándy olvasásakor az ember nem feszeleg, sőt

valami furcsa pezsgést érez, gyönyörűséget, s azt hiszi, egyre jobban ismeri az emberi természe
tet.

Szellemes, de szellemessége nem a gondolat, hanem az "álom" szellemessége ; kifürkészhetetle
nül szökken gondolatainak titkoló sarkaiba: szellemességében a nem emberi, mondhatni démoni
önfeledtség különös fegyelmezettségben bukkan elő, s ez a pillanatra létrejött "diszharmonikus"
éleslátás az erőszak vadságával béklyóz le bennünket.

Hőseiben nincs "méltóság" : nem vonulnak, hanem mennek, nem étkeznek, hanem esznek,
nem helyet foglalnak, hanem leülnek.. de van bennük "derű" és "természetes elevenség". S mégis
aztmondom : nem kiegyensúlyozott életre születtek, vagy tán kissé szomorúbban azt: kapcsola
taik sajátja pusztán az, hogy "egymásnak támasztja őket a Föld';; megbotlott létüket körülszag
lássza a remény.

Mándy villámsebes hevületét, mellyel hangulatait megeleveníti, nem csillapítja semmiféle ra
cionális tartózkodás vagy higgadt nyugalom. A darabokra metélt cselekményt a szeszélyek nyi
lallása ácsolja ismét egybe, s mivel a "cselekményvezetés" nem érdekli, a mű beteljesülése parányi
percenéseken múlik: egy kopott öreg szék elkorhadásán vagy egy "tépett szálú, komor zsineg"
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lógázásán. A komoly részvét, mely ott rezeg a rajzolataiban, szinte boszorkányos észrevétlenség
gel óvakodik a figurák köré. Téved, aki Mándyban közönyös és cinikus írót sejt: műveinek olva
sásakor váltig csodálkoztam azon, hogy itt a tárgyak lelkéről esik szó, melyről halvány sejtel
mem sem volt addig. Aki ily élesen szögezi szemét a körötte lévő világra, aki ily pontosan tapint
ja ki az emberi riadalmak gócát, az nem közönyös, sőt ellenkezőleg: tekintetében cirógatás van,
kedélyes jóindulat, vagy korholás, mogorva megrovás. Naiv, mélázó hang úrhodik el a novellák
ban ; peregnek, peregnek az "események", ám alig tudunk valamit a szereplőkről, s azt is kétked-

\ ve, mégis bizonyosak vagyunk abban, hogy nagyon jelentékeny dolog játszódott le: még nem ta
"lálkoztam íróval, aki ily kevés tény elmondásával ily sok élményt nyújtott volna olvasójának.
Homályos, mi történik "kívűl" s mi "belül", szereplőinek nem is "tulajdonSágai" vannak, csak
"hajlamai"; kevesebb dolog történik a műveiben, mint van: ez csak annyit jelent, hogy a dolgok
jó része már megtörtént. csak éppen mi nem láttuk. Szereplői csillagnyi távolságokra vannak
egymástól; sokszor nem is egymásnak beszélnek, csak inkább egymás előtt vagy még inkább: az
elvásónak.

Mándy nem különböztet fontos és ,jelentéktelen" dolgok között; mindent rögzít, ami a
szunnyadó nemlét hálóján mint csillámló aranyhal a létbe hullik. Művészete: az álom magaszta
lása. Hősei a semmiből jönnek és a semmibe hullanak; az írói fantázia horga innen halássza elő

őket § ad egy pillanatra határozott kontúrt nekik. Úgy jellemezhetnénk őket: valamiféle pateti
kus "kishitűség", bizonytalan tétovaság mozgatja cselekvéseiket ; beszédük nem közlés, csak hír
adás, nem úgy érintkeznek, mint két eltévedt barát az erdőben: nem fecsegnek egymással, ha
nem csupán hírt váltanak, tán egy füttyszóval. Mándy novellái esetében nem beszélhetünk - úgy
mond - "emberi kapcsolatokról"; a cselekvések - a legremekebb novelJákban - csaknem teljesen
motiválatlanok, s az összefüggések helyére a kapcsolhatatlan esemény szilánkok lépnek. Azt
érezzük, hogy ebben a világban semmi nem mozog semerre; de ugyanakkor azt is érezzük, hogy
ez egy förgeteges fólfordulás eredménye. A mű: egyetlen atom, melyet az intuíció mikroszkópján
szemlélhetünk csak; az élet egy kicsiny ténye az álom elvarázsolt kastélyát festeti az' íróval. S ei
kicsiny tények a mű tartópillérei; ezek fölé boltozódik Mándy pazar mesevilága.

Mándy nem pusztán művének konkrét tartalmával közöl valamit; a közlendője külső jel,
mintegy végső megindító okul, arra, hogy megvillantsa bennünk azt a "tudást", mely idegeink
ben lappang. "Árnyéktalan" alakok ezek a szereplők ; nem akképp, hogy teljes fény övezi körül
őket, hanem épp fordítva, finom homály. Az embert nem szabad bizonytalanná tenni azzal, hogy
mindent a tudtára adunk.

Írásművészetébenaz idő szerepe elvész. Nincs idő, nem az időben történnek a dolgok, s a vég
kifejletszemporitjából, mely a mű minden sorában ott lapul s minden sornak, a nyilalló sejtelem
nek különös hangulatot ad, az idő teljességgel jelentéktelen; az ember - csaknem pillanatról pil
lanatra - magát az egész történetet éli. Föl sem merül benne, vajon mi történt az előbb és utóbb:
az író az idegek olyan, mondhatni tragikus pillanatában markol ai események szálaiba, mely
azonmód szükségtelenné teszi, hogy a múltba nézzen vagy előre tekintsen. Még bámulatosabb :
az időnek ezt a múlt s jövő sorsokkal terhelt sűrű pillanatát meg tudja érzékíteni ; az idő csak
ürügy arra, hogy arról beszélhessen, ami nem az időben történik, vagy azt mondhatnám : meg
történt valami, amiről csak az idő szokvány kódjaival tud beszélni.

Mándy a hétköznapi tragédiák nagy megfigyelője : nem úgy, hogy kiemel egy sorsot, s azt
- esetleg típussá keményltve - mint általában tragikusat ábrázolja, hanem úgy, hogy egy nem
tragikus, sőt csaknem naiv mód nevetséges esetben érzékelteti: az embert a léte sodorja valami
kétes végzet felé; legfőbb élménye ez.

Egy pohár az asztalon, egy szék a sarokban ugyanolyan magányos tud lenni, mint maga az
ember; nemcsak az ember vált magányossá, hanem a környezete, a tárgyai is. Az ember lelke: a
tárgyai. A tárgyak lelke: az ember, a tárgyak gondolkodásunk "hiányosságának" bizonyítékai; a
gondolat maga nem tükröz, hanem alkot, csaknem mohó ösztönnel. Mondhatni: könyörög, s a
szomj a félelem, a bizonytalanság küszködése, hogy a külvilággal való kapcsolatában kielégítet
lenség lappang; a tárgyak: szinte kegyelemosztó parányok számunkra; nem a tárgyak fejeznek
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ki bennünket, hanem mi fejezzük ki a tárgyakat. Az álom: a tárgyak testvérré fogadása ben
nünk. Mándynál a mozdulat, a csend, a tárgyak bizonyos tehetetlensége értelmet kap, sőt azt
mondanám, gazdagabb természet setteng elő belőlük, mint azokból, akik köztünk élnek. Egy ka
caj lehet értelmetlen is, de lehet mélyen szellemes; ki akkor mosolyodik el, mikor kell, többet te
het egy szellemes fecsegés kedvéért, mintha naphosszat prédikálna.

2. Megfigyeltem, mit érzek Mándy írásainak olvasása után: megtudtam valamit az élet ke
gyetlen, kézzelfogható nyerseségének riasztó tanulságaiból, s nem tudom mégsem, hogyan tör
ténhetnek meg ilyen dolgok. Mándynál a végeredménynek nagy fontossága van, szemlélődése

sosem ponttól pontig halad, sosem érzünk e "távolság" megtétele után valamiféle "eszmei mon
danivalót": művei nem példázatok, hanem rögzítési kísérletek: megállítja valahol a történések
"filmjét" s ebbe az állóképbe vetíti bele azokat a mozzanatokat, melyeket nem érzünk e "film"
részének; a nyomozó lelkiismeret építőköveiezek. Az író sietsége ellenére úgy tünik, egy helyben
állunk, nem sodródunk az eseményekkel ; elvonulnak előttünk s még mindig ott vagyunk, ahol
az első sorok olvasásakor : nem álltunk egyik hős mögé sem, nem éreztünk együtt vele, de mint a
kirakatüvegben, mely mögött esetleg szép tárgyakat tekinthetünk meg, egyre inkább magunkat
vesszük észre, amint a kirakat mögé pillantunk - s ahogy önmagunkat bámuljuk, könnyed s
mégis lelket mosdató önvizsgálatban ...

Mándy műveit, más művekkel ellentétben, melyekben világosan s egyértelműen különböztet
hetjük meg a mű törzsét s a belőle fakadó apró ágacskákat, a cselekményt s az epizódokat, in
kább bokrokhoz hasonlíthatjuk. Nem látunk bennük - világosan és egyértelműen - törzset, no
ha tudjuk, hogy van, hanem látunk ezer és ezer ágat, cserjét, indát: törzsemlékeire tűzdeli föl ap
róbb s olykor-olykor jelentéktelennek tűnő hajtás-emlékeit. Nem különböztet, nem emel ki, nem
tűz ki olyan pontokat figyelmünknek, ahonnan biztonsággal s megnyugodva tekinthetnénk be
történeteinek nyugtalan alföldjét; csak egy-két tényről hiteti el, hogy az relatív fontossággal bír.
Maga sem tudja, mi érdemes a figyelemre s mi nem; figyelempásztáinak tartományhatára azon
ban élesen kirajzolódik. A Mi az, Öreg?·ben a bensőségességnek azt a formáját is megengedte
magának, ami nála szokatlan: ott érezzük őt is a sorok között, Csaknem vallomásos jellegű ez a
munka, s azt gondolom, eddigi rejtezésével szemben ez a fóloldás egy új, személyes kitárulkozás
útját nyitotta meg előtte; puszta fényképezése nem a felületesség jele, hanem az írói zárkózottsá
gé. Nem "elemez", hanem "emleget" bizonyos dolgokat, s ezek a figyelmeztetések igen megindí
tóak; nem fogalmakkal operál - szeretet, barátság, siker -, hanem ezeknek tárgyi tanúival.
Mondhatom azt is: szerettem az apámat, imádtam, mint senki mást ezen a földön ... ; de mond
hatom azt is: szeretem azokat a bútorokat, apám borotvakészülékét s ezeket nem fogom elfelej
teni. .. stb. - a kettővel ugyanazt fejezem ki: apámhoz való vonzódásomat. A tárgyi világba
közvetített emberi kapcsolatrendszer ábrázolásának nagy művésze Mándy; s azt is láthatni, mi
lyen megmagyarázhatatlan féltés és tisztelet él benne az emlékei iránt; nem tagadja, hogy az em
lékei: ő maga, s arra is van "mersze", hogy emlékeit mint emlékeit írja le; ami ebből következik:
ez a novellafüzére (hiszen ez sem regény), Mándy még soha nem írt regényt, tán a Csutak-köny
vek kivételével.

Rendkívül érzékeny megfigyelő: lát a szemével, hall a fülével, szimatol az orrával. De nemcsak
ezt teszi: szemével szinte hall, szimatol és lát egyszerre; tárgyai szintúgy: szemük, orruk, fülük
van; s ő meghallja, ha azok beszélnek hozzá, meglátja, ha őt nézik. Rengeteg dolog és esemény
van, zajlik köröttünk, amiről nem veszünk tudomást; szobánkban, tudtunkon kívül- ellenére!
- egy egér lakik együtt velünk, korhad bútoraink fája stb. Mándyt ez érdekli: ami közvetlenül
mellettünk történik s amiről nem veszünk tudomást; mondataiban nincs egy bizonyos "egységes
ütem"; leír valamit pár tollvonással, rögtön utána megjegyzést fűz hozzá, kérdez, párbeszédet in
dít, zsörtölődik, elréved, fölujjong ; innen ered stílusának bizonyos nyersesége. Nem jellemez; jól
tudja, hogy egy "jellegtelen" arcban több a titok, mint egy ,jellegzetes" arcban.

E figyelem "genezisét" kell föltárni elsősorban: semmiképpen nem érzünk benne harmóniát.
Mándy nem úgy választ, hogy tárgyai közülmindegyiknek megadná a maga jelentőségét;a leírás
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pillanatában nem szemléli a dolgokat, hanem csak előveszi; színpada mintha mégis meg volna
rendezve. A szemlélés pillanatát akarja visszaadni, sőt: figyelme, figyelmének története ott van a
papíron; mindegy, hogy útjában valaminek a közvetlen szemléléseáll-e, mondjuk egy tárgyé, egy
bútordarabé, vagy azok az asszociációk, melyek körülzsongják a tényleges szemlélés sovány vá
zát. Sosem hisszük azt, hogy egy helyzetet éppen akkor írt le, amikor megfigyelte: illetve maga a
benyomás nem ez. A dolgok "rendjét" nem leírja, hanem megteremti ; nem olyan festő, ki fehér
papírra mázol; foltokat, színeket vázol föl, s miután e rendszertelenség bizonyosan tarthatatlan
ná válik, akkor kezd bele a megformálás művészetébe. Regényeiben vannak valóságos alakok:
róluk bizonnyal tudjuk, hogy léteznek a regény világában: ezek a regény .mentöövei'' ; s olyan
figurák, akiknek létezése bizonytalan. Beszélnek, esznek, isznak, élik világukat, s mégis bizony
talan, csakugyan ott vannak-e, ahol a mű "eseményei" megtörténnek. Olykor beleszólnak ebbe
abba, s ez esetleg kapcsolatos azzal, ami éppen akkor és ott történik, ám a következő pillanatban
azt látjuk, hogy elröppennek, vagy már a távolból vigyorognak. s valami közönyös pökhendiség
gel tekintenek erre a "lenti" világra; a művek feszültségét - azt hiszem - ez adja.

A Mándy-i táj: az intuíció villáma alatt fölvillanó táj; az intuíció az írónak mintegy Prométhe
úsz-mája: e műveket nem az "értelem" vetette papírra, hanem az intuíció, s nem is "értelmünk
höz" szólnak, hanem intuíciónkhoz. Kutatásaiban kegyelet van, gyöngéd irónia és bizonyos ter
mészetes fegyelmezetlenség; improvizáció-katedrális egy-egy műve. Nála a játék a fontos: mű

veiben úgy érzem magam, mint egy maszkabálban : a tánc miatt táncolok, s nem amiatt, hogy ki
kutassam, ki rejtőzik az álarc mögött.

Minden író művében val,l eg~ rész, mely "önmaga írta magát", s van egy, amelyet az "az író
írt". Mándyban az élményvilág annyira a fölszínen van - szinte a bőre alatt -, hogy alig kell bá
báskodni ahhoz, hogy a világba szabaduljon; nem érzünk 'Semmiféle erőltetett tisztogató mun
kát, "ezt lehet, ezt nem lehet", az alakok az első lapon talpra állnak s maguk teremtik törvényei-

• ket. Az írónak nem kell "erkölcs". hogy megalkossa őket: az "erkölcs" magukban az alakokban
van, megváltoztathatatlanul. Az író "gyónása" az' alakok önigazolása ; Mándynál nincs az ala
koknak "távolsága"; azt is látják, ami a szemük előtt történik, s azt is, ami csillagnyi távolságra
van. .

A "klasszikus" novella olvasásakor szinte varázsütésre rezdül meg a szívem: csaknem ujjal
mutathatok arra a sorra, melyen túl a mű "katartikus zónájába" lép; Mándy-novellában ilyen
sor nincs. Mándy művészetét az emlékek ezeregyéjszakájának nevezném... Ugyanakkor azt is
mondhatnám : szinte kicsorran mondatkupáiból a tárgyilagosság bora.

Az emberi érintkezésben van, ami az életet támasztja föl, van ami a halált. Ő nem föltámaszt
ja: meglesi az életet és kikémleli a halált; egy presszói patvarkodásban, egy lépcsőházi köszönés
ben, egy gúnyosan kibökött mondatban bukkan elő, a maga nyers és természettől fogva "gyö
nyörű" formáiban, egy női öl ringásában, mely .föláldozza" magát, s maga is csak a természet
egy fondorlatos kacsintása, sőt a természet egy lehelete s egyben az ember esdeklése is, hogy a
maga határaiban tévelyegve utánozza az egészet, amelyből származik. A kiszolgáltatottság, bi
zonytalanság, mely a f,lelem formáit öltheti magára, a senkitől nem függés és a szabad reakció
világ ábrázolása adja-a művek lenyűgöző erejét. Nem akar meghatni, nincs mögötte "filozófia",
de a szereplők kiválasztása, egy-egylehetőség megjátszása az életérzés rnélyebb, komolyabb húr
jait pendíti meg; s ezekben az "utolsó cselekedetekben" sem vonulnak vissza a bánat vagy a meg
bocsátás leple mögé, hanem vállalják mint farkas a fogát, "utolsó tettüket"; ez következik eddigi
cselekedeteikből. Rónay György udvarias gyanúja indokolatlannak bizonyult: a módszer s a
szerkezet igenis elbírta azemberábrázolást is, nem maradt meg a tipusok lajstromos, hideg szám
bavételével; s minta Mi az, (Jreg? vagy az Álom a szlnházról bizonyította, hogy bár maga a
módszer nem változott - mégis, eljutottunk az ember lelkéig. Rónay talán nem sejtette meg azt,
hogy ennek a világnak van kiútja, mondhatni: egérútja a látomás felé. Pontos, tüneményes,
"apokaliptikus" intuíciójú világot kelt életre, mely könnyed s mégis súlyos dobbanásaival egy
egyetemes deprofundist,vetett ki magából. Mándy hű maradt tárgyaihoz, változatlanul rerum in
ventor, a tárgyak föllelője, s az Álom-ban már azt is érezzük, hogy ez nemcsak menekülést jelen-
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telt nála, hanem fegyvert: a tárgyak véleményével tromfol az emberi beszédre, bízva bennük,
mint csalhatatlan tanúk ban.

A pók estében is hálót sző, estében is emelkedik. Ilyenek Mándy hősei is: egzisztenciális létük
ben folyton buknak s mégis .. emelkednek ...

3. Nem tudunk mondani semmit minden esemény "közös értelméről", s igazán ott állunk,
hogya mü lényegeannak a keresése lett. s az egésznek a formája e folyamat dokumentálása. Az
író írás közben csaknem olyan tájékozatlan hőseinek sorsát illetőleg, mint az olvasó. így gondol.
kozik : gondolataim kinyilvánításában az egyik mozzanat nyilván színészi mozzanat, és ha az al
kotói őszinteség fontos kritériurnának az önmagunk és a mű közti tiszta fedést tartjuk, legalább
azt. hogy erre a "lehetőség szerint" a legnagyobb mértékben törekedtünk, elengedhetetlen, hogy
eláruljuk, ebben nincs semmiféle "rosszindulat", csak az, hogy az olvasóban a "hitelesség" be
nyomását keltsük; és ez többféleképpen elképzelhető. Ennek a bizonyos "közvetlen" gondolati
leírásnak a szellemcssegc UZ, hogy az értelem bizonyos megszokott globális egységeit elveti, de
mondutaiban, bekezdéseiben mint önmagukba 'zárt és rendezett egységekben, megtartja. Zavar
ban vagyunk, ha szembekerülünk igényeink igazi formájával, a tömörséggel, mely egyben a szép
séggel is párosul; bár nem a tömörség a lényeges, hanem annak tartalomtöbblete. Ut~lás lett a
bizonyosság, hangnem és szin a stílus, mely ily módon megfosztatott a teljes kontinuitás látszatá
tól, s mivel minden kicsinyatomján érezhető az erő, mely létrehozta, olykor megriaszt. A tarta
lom szinváltozásai mégiscsak valamiféle laboratóriumban zajlanak; nem hiszem, hogy ami a lé
lekben megtörténik. független volna bármitől is, amivel az kapcsolatot teremtett; szavak, mon
datok, gondolatok, elütő gondolatsorok ; egy határ jelzései, lehetőségek villanásai, "csonka" ta
pasztalatok igazságai, s mondhatom: egy mű összetartozó lapjai.

A rejtőzködő "vázlatossag" rnögőtt az emlék-árnyalatok elrejtett milliárdja; a Mándy-novel
lák : a részvét és a tartózkodás násza az irónia függönye mögött, Mándynak nem sikerül minden
írását .fölemelnie", de szerencse, hogy épp a súlyosakat sikerül. Sohasem eseményt dolgoz föl,
hanem ezeket körüldongó asszociációvilágot. Az emlékezés deklarációja Mándynál az írói atti
tűd legjelentékenyebb eleme; vékony zsinegből sodort kötelekhez hasonlitanak ezek a müvek:
erejük abban van, hogy összeakaszkodnak, s ha szétbontod őket, szemügyre veheted a zsinege
ket. de erejük a semmibe vész. Az intuíció a nyelv és a fogalomlátás mocsarát annyira megboly
ditja, hogy értelmetlenné válik a kérdés: mit is akar pontosan mondani; nézni és csodálni kell
ezeket a figurákat, akik igazán a legkecsesebbek, s kiket feledhetetlen és kitörülhetetlen pász
mák ban sugárzott át a ragyogó életismeret. Mándyemlékművei - nyilván saját magának is
- olyan ékkövek, melyeket a pusztító idő Trójajából az emlékezet megőrző Hesperiájába az író
sajátos természete mentett meg; nem emlékeket mint emlékeket, hanem emlékeket mint - való
ságot; úgy tűnik, előtte minden csak egy gazdag emlékű "gyermekkor" jelentéktelen epizódja.
Nem így van: Mándy képzeletébenkettősjáték zajlik; a régmúlt jelenvalóvá válik, oly tapintha
tóak az évekkel ezelőtti események, mintha tegnap történtek volna; s a jelen azon melegében,
"ahogy megesett", a régmúlt részévé válik: a tegnapieseményt úgy érzékeljük, mintha emlékeink
mélyes-rnély bugyraiból kellene előkotornunk, ha már rágondolunk.

Élményeinek megidéző jellege is van, mondhatni, egy-egy kongást bocsátanak a világra, a je
lenbe; .elfeledtctík" az íróval, ami megtörtént, s emlékeztetik arra, ami nem történt meg. Ebben
a feledésben azonban nem az rejtőzik, hogy a múlt dolgaira nem akar figyelni, hanem hogy újra
épiti magában; és ennek tisztító hatása van. Álomvílágának legbiztosabb iránytűje az intuíciója:
ez teszi éberré és figyelmessé arra, ez érezteti meg vele, hogy az emlékezés bizonyos teremtő erő

vel bír, az értelmet teszi érzékké, ravaszul vegyítve az "értelem érzékeinek" nappalait és éjszaká
it. utólag teremtve rendet emlékező idegeinek diszharmóniájában ; fölajzza fígyelmét, mely lehe
tőséget ad arra, hogy erőt találjon bennük, vagy még inkább: hogy magában találjon önmaga
számára menedéket. Teremtő ábrázolásának egyik csodája: megérteti, hogy az ember álmai az
ember látszat-helyzeteinek paradigmái is. Ha az ember mások előtt próbálja hamis látszatokba
kergetni magát, egy pillanatra maga is részesévé válik annak, amibe ez a hazug külső körülmény
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belekényszerítette. Ennek a helyzetnek megélése drámai lehetőségeket igér: az iró a "cselek
mény"-bonyolitás közben visszaszorltja az ellentétnek természete szerint való kifejlési lehetősé

gét; de az, amit bemutat, éppazzal válikmégizgalmasabbá,amit ennek a hiánya rávetit. Mándy
félszeggé válik, ha a valóságrólnem mint az álom tartozékáról kell beszélnie. Műveiben nem Bé
la van megZsóka; Bélákvannak ésZsókák vannak. Az emlékek itélőblrósága, a múlt fintorai és
az ismeretlenjövő, s ami ennek bizonyostragikus hátteret ad, legalábbaz A/oma sz/nházró/·ban:
holt lelkek maneseiés a lélek folytonos magányérzete. Barátságot éreznekezek a szereplők egy
más.íránt, de ez valójában nem az egymás iránt érzett barátság, hanem - annyira amennyire
- barátság a közös emlékek iránt. Élménytjelent számukra, ha valaki egyáltalán meghallgatja
őket; ebben a művében érezzükelőször igazán a halál közelségét: a holtakkal kötött ismeretsé
günk erősebb, eltéphetetlenebb, mint az, amelyetaz élőkkel kötünk; a holtaks a tárgyak emléke
zete mélyebbmint az emberé; a holtak az élők fölé emelkednek s kéznyújtásukban nem hivás
van a föld alá, hanem erősség, melyeta földi életheznyújtanak. A dallam, amely a müből kihal
lik, nem egyenletesen zengő; staccato-seerű, pontról pontra száll.

4. A lehetőség a tehetségr;ek kedves; a sors az egyet/en törvény: az írónak. Mándynak nem
sok lehetősége volt: szinte természeti törvény vonzotta ehhez a módszerhez: .mándyizmusai"
nem astilus "mándyzmusai",hanem a módszer"mándyzmusai".A stilusvéletlen, a módszer pe
dig minden írónakfölválthatatlan köpönyege;egymódszerrel a kisérletek tengerváltozatát lehet
elvégezni, s az ember nem is annak örül, hogya megközelitési módok változtak, hanem annak,
hogyaz a horog, melyeta dolgok folyamábavetett, mindigmásfajta fogással szolgál. Egy iró so
ha nema módszereinek álarcát szokta váltogatni, hanem azt, amit a módszerföltár : a jelenségek
vizsgáltbirodalmát, s a módszertmegszokjuk mint természetes eszközt.Módszertelenülírni csak
egy-két óriásnak adatott meg a világirodalomban- például Tolsztojnak.

Hajlamosak vagyunkarra, hogyélményeinket a tapasztalatra fogjuk- s itt épp a tapasztalatot
nemérezzük,legalábbisnem érezzüka kérdést mögötte: az élménytazon frissiben kapjuk, min
den fontolgatás és "eszmei mondandó" nélkül.

Késhegyig menő küzdelmetlátunlr...olykor - s utána barátkozást a késhegyén ... Hősei mindig
a másik árnyékábólleselkednek ; rejtőzés van bennük, de bizonyos, hogy társaik mögé rejteznek
el; félelem van bennük és elpusztithatatlan bizonytalanság-érzet ... Egymásmellé beszélnek, és
egymásellen hallgatnak.

Mándy irásainak ütőereje a párbeszéd. Mondatainak tótükréből "tündéri szomorúságú" lélek
egevillan elénk; inkább zabola kénenekik, mint sarkantyú; egy-egy meglóduló rész után szinte
halljuk a mondatok fékcsikorgását; prózája költői, csaknem mérnöki szerkesztettségű. A próza
iró az irodalom koloratúr-énekese; a dallam variálása ha nem is az akaratán, de művének "sza
bad akaratán" múlik. Mándy mondatai feszesek, pontosak. Általában az emberi kapcsolatok
legszakadékosabb bozótja körül kutat: a család körül. A bomlásés a kilátástalanság tán ebben a
"társaság-paradigmában" mutatható ki leginkább, itt, ahol az-embermégiscsak azt várná, hogy
a harmónia -Jegális formában - érvényttalálhat magának; az Apa, az Anya és a Fiú háromszö
ge: a legérzékenyebb érintkezési pontok. Alakjai egymásról nem szereznek tudomást, s ez nem
akaratukon múlik, hanem az életformakövetelményén, amelybenélnek; folyton az tűnik ki ma
gatartásukból és harcosan ejtett szavaikból,hogypusztán valamiféle érdekköti összeőket, az ér- .
dekeltséghálója. Mindegyikfigurájánérezzük,hogycselekedetük csak részbenered saját elhatá
rozásukból: külső hatalom foglyai, melylehetetlennéteszi számukra egy természetes élet lehető
ségét;magányukat magukássák ki magukból: megvanbennük rá a hajlam; ezt azonban a többi
ek tartják életben.Ha csakegyedülvolna az ember,nem volna magányos: többen vagyunk, s igy
vagyunk e veszéllyel még terhesebbek.

"Tárgytalan", de nem tárgytalan novelláinak olvastán ezt gondoltam: ha valaki hirtelen azt
kérdezné,kit tartok ma a magyar irodalom novellairójának, nem "legjobb novellaírójának", hi
szen ilyennincs, hanem akinek szinte az idegei, a természete löki félre a más, "idegen" műfajo

kat, tüstént azt bökném ki: Mándy Iván.
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A bukás
Irta MÁNDY IVÁN

Galli Curci

- Neked is elmondta azt az éjszakát, amikor Galli Curci a Városi Szinházban ... ?
- Kinek nem mondta el? l

Autók l
Autók végig a sötét, szűk utcában. Autók a járdához tapadva. Valósággal vissza

szorították a járdát, a,házakat. A szerény, kopott, kis házak maguktól is visszahú
zódtak döbbent meglepetéssel.

A fiú kihajolt az ablakból. Nézte a kocsisort. Micsoda felvonulás l
Amelita Galli Curci I Akárcsak egy plakátról olvasná. A világhírű énekesnő ven

dégszereplése a Városiban. Traviata. Partnere: Enzo de Muro Lomanto. Színte már
dalolta: Enzo de Muro Lomantol Galli Curci és Enzo de Muro Lomantol

Valaki állt odalent. Egy nő. Magas, szőke nő csillogó, zöld köpenyben. Most lé
pett ki a kocsiból és éppen a kis szálloda elé.

A fiú mélyen kihajolt az ablakból. Nézz fell Csak egy pillanatra nézz fell
A nő tétován topogott. Mint aki valami idegen földrészre került. Egy férfi beleka

rolt (ronda, köpcös alak I), elindult vele a színház felé. A nő még visszanézett. Akár
el is búcsúzhatunk a kocsitó/! Na, hallod?! Egy ilyen környéken!

Jólletolja a férfit. Hogy már csak itt kaptak helyet ebben a kis utcában. A Városit
már régen körülvették az autók. A Városi az autók gyürüjében. Az a kivilágított
szinház l Nappal oly szürke és kopár a tér mellett. De most fényárban úszik.

Galli Curci már bent az öltözőben. Az igazgatóval beszélget. Az igazgatóval meg
az impresszárióval. Beszélgetés? Odavet egy-két szót. Utasitásokat ad. Az öltöző

előtt újságirók hada. Senkit se engednek be. Az igazgató is elhagyja az öltözöt. Meg
az impresszárió. Galli Curci magára marad. Mellette egy néma árny. Az öltöztető

nő. Egyik országból a másikba kiséri. Egyik városból a másikba. De soha nem válta
nak egy szót se.

A fiú mögött megreccsent az ágy.
- Bámulj csak! Bámulj!
Nem nézett hátra. Nem akarta látni az ágyat. És azt se, aki az ágyban fekszik.
Különben is! Apa miért nincs itt mellette? Miért "Oltotta el a villanyt? Miért bújt

ágyba? Hiszen mindig együtt nézik az utcát így az ablakból. Alig szólnak egymás
hoz. Csak nézik a házakat, a bezárt boltokat. Olykor felbukkan valaki. Dülöngélve
botorkál a fal mellett. Megáll, leül a járda szélére. Halk zene egy nyitott ablakból.
Gramofon. Egy nő kidugja a fejét. Apa átszól. Egy jó kis kuplét!

És most tessék! Ezek a sértődött recsegések. Mégis... mi történt? Apa számitott
valamire? Szabadjegyre? Hogy szabadjegyet küldenek neki? Mint a sajtó képviselő

jének. Parancsoljon, szerkesztő úr!
Szabadjegy. Sajtópáholy,
Sötét csomag az ágyon. Lassan, alig észrevehetően begördült a fal felé.
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A fiú az ágy mellett. Kinyújtotta a kezét, hogy megérintse. Gyengéden indult a
mozdulat, de a kéz váratlanul megremegett. Dühödten megrándult. Egy pillanat és
rácsap arra a vállra. Arra a lomha, élettelen vállra. Apa kelj fel! HaUod?! Szedd össze

, magad és kelj fel! Talán még nem késIJ! Még odaérünk és beengednek ! Ha nem is kűld

tek jegyet, de azért beengednek ! Hiszen ismernek! Téged aztán csak ismernek! Vagy
nem?!

, Szótlanul állt az ágynál. Kimerülten. Mintha ordítozva rázta volna azt a vállat.
Zúgott a feje. A torka kiszáradt. Egy pillanatra talán le is ült .az ágy szélére.

Megint az ablaknál.

Az a fény a Városi felől! Félkör alakú, fehér, szinházi fény. A színház kapui meg
nyiltak. A várakozók betódultak. Eddig ott álldogáltak a lépcsőkön, de most
benyomultak.

A zenekar elfoglalta helyét a zenekari árokban. Már csak egyvalaki hiányzik. Egy.
valaki várat magára. A karmester.

A karnagy!
Egy szigorú női hang. Rászólt a fiúra. Rápirított. Méghozzá is tette: A postás ze

nekarnak van karmestere! Avasutasoknak ! De egy valamirevaló zenekarnak ... !
Honnan jött ez a hang?! Ki lehetett ez a nő? Mindenesetre egy olyan idősebb

hölgy. Igen ... hölgy. Ott ül az első vagy második sorban. Hát persze! Nem marad
hat el Galli Curciról! Társasággal érkezett. A társaságával. Hátrafordul. Látja a fiút.
ahogy odatapad az ablak párkányához. Ahhoz a meglehetősen koszos deszkához.

Felzúgott a taps. Megjelent a karnagy.
Enzo de Muro Lomanto is kilépett az öltözőjéből.

A nézőtér homályba borult. Elsötétedett.
A színpad fénye. Egy-egy nézőtéri arc. Előre hajoltak. Visszahúzódtak.
Felhangzott a nyitány.
Galli Curci még nem lépett színre. Még nem jött el a pillanat.
Apa a sötétből.

- Micsoda orr! Fenségesen hordja, de hát azért mégiscsak elképesztő!

A fiú hátrafordult.
Alig hallható szuszogás az ágyból.
Kit érdekel, amikor odaát: ..
Tomboló taps. Tapsorkán. Galli Curci a színpadra lépett.
Egyesek felálltak, úgy tapsoltak. Egyesek hűvös előkelőséggeI. Azért ez mégse egy

futballmeccs !
Galli Curci a színpad közepén. Előrejött. Meghajolt a közönség előtt. A Városi

Színház közönsége előtt.

A fiú már az ágyban. Bódultan az álmosságtóI. Olyan alattomosan jött ez az
egész. Egyszerre csak úgy elgyengült. Még megkapaszkodott az ágy rácsában. Még
látta a fényt.

Amelita Galli Curci!
Keze lecsúszott arácsróI.
Belezuhant az álomba.
Egy téren futott a barátaival meg néhány lánnyal. Nem volt ez verseny. Senki se

akart legyőzni senkit. Csak éppen futottak. Beleszaladtak a fűbe, kört alkottak.
Megfogták egymás kezét. Énekeltek.
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Repül a sárkány a szellők szárnyán!
Zászlók lobogtak a magasban. Vidám, színes zászlók.
A kör egyre jobban tágult. Már nem is lehetett látni .az arcokat. A fiú oldalt for-

dult. Egy arcot keresett ... egy -kedves arcot. .
- Ica! Balla Ica!
Messziről hallotta a lány nevetését.
Futott a hang felé. A nevetés felé.
Az álom kilökte magából. Úgy feküdt ott kihajítva a gyűrött lepedön. Felnézett.

De mindjárt le is hunyta a szemét. Nem mozdult. Valaki figyeli. Valaki mindjárt
megszólal. Csak arra vár, hogy megmozduljon.

Apa hangtalanul nevet. Hangtalanul és csúfondárosan.
Kint az utcán becsapódott egy kocsi ajtaja. Egy másik ... egy harmadik. Sorra be

csapódtak az ajtók. Komoran, sértődötten. Úgy is indultak el a kocsik. Mélységes
sértődöttséggel. Köszönjük! Ezt megkaptuk ! Ezt aztán igen! Nekivágtak az éjszaká
nak. Csak el innen! Még ezt a környéket is elfelejtjük!

A kocsik elhúztak.
Csönd maradt utánuk. Fenyegető csönd.
A levegő fullasztóan száraz.
Valami történt odaát! Valami olyasmi. ..
Bukás! Galli Curci megbukott!
De hát, hogy ... hogyan? Elcsuklott a hangja? Megbicsaklott? Vagy nem volt

formában? A közönség pedig ... Eleinte még csak a székek recsegése, Pisszegés. Itt
ott egy fütty. Kitört a füttykoncert. Akár a jégeső.

Félbeszakadt az előadás? Félbe kellett szakítani?
Leeresztették a függönyt. Azt a kivénhedt, poros, függönyt.
Galli Curci a leeresztett függöny mögött a sötéten kavargó porban.
Galli Curci az öltözőjében. Belebámul a tükörbe, de nem látja az arcát.
Egy melIékkijárat vasajtajánál. Résnyire nyílik az ajtó. Kikémlel az utcára.
A fiú .lerúgta magáról a takarót. Szédülten botorkál az ablak felé. Találkozni

akart vele? Látni akarta?
Egy hang megállította.
- Méregdrága helyárak !
Apa nézett rá az ágyból. Két keze a feje alatt. És olyan hűvös, tárgyilagos hangon.
- Felsrófolták a helyárakat !
A fiú mozdulni se tudott. Mi az, apa, te tudtál erről?! A bukásról?!
Apa akár egy dörzsölt üzletember.
- Eszelősen drága helyárak ! A lehető legnagyobb ostobaság! Az ilyesmi mindig

megbosszulja magát!
Még morgott valamit erről az egész díszes társaságról. Hülyék köre! Aztán csak

úgy nézte a fiút.
- Utazz el innen!
- Tessék?!
Apa lehunyta a szemét. Elaludt.
A fiú az ablakná!. (Egyáltalán elment onnan?)
Az égről eltűnt a fény, Az ezüstösen szikrázó, színházi fény.
Az ég éppoly sötét, mint az utca az öreg roskatag házaival.
De ő még mindig az ablak páholyában.
A túlsó oldalon felbukkant egy nő. Elsurrant a fal mellett. Eltűnt egy kapualjban.
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Egy ZORpra

Ott áll hátul a stúdió egy elhagyOtlsal'kában. Fekete lepellel letakarva. Fekete lep
let borítottak rá. Hogy aztán soha többé le ne vegyékróla, Hogy soha többé senici ne
lépjen oda hozzá. Ne üljön le mellé. De hát miért is ülne? A kerek, kis zongoraszék is
elhagyta.

Mi történhetett?
Egyszer valaki megbukott melfC,tte.· Egy régi, hires énekes. Külföldi vendégmű- .

vész. Akkor még a zongora a terem közepén. A kcttaállványok mellett. Méltóságtel
jesen, kissé hivalkodva. Elfoglalta a termet. Uralta-A többiek szerényen meghúzód
tak. A régimódi családi zongora.'Az örökké poros falusi harmónium. A cimbalom
egy régi vendéglőből. Megfértek egymással. Meg azzal az elkorhadt csontvázzal.
Múzeumi darab. De hát miféle múzeumból került ide? Az biztos, hogy senki se mert
hozzányúlni.

Ö meg a terem középén. .
Akárcsak maga a vendégművész. Ésire se lehetett venni,. hogy mikor lépett be a

stúdióba. De most ot\tállt a zongora mellett. A kisérője pedig ott ült azon a csöppnyi
kisszéken. Ujjai végigfutottak a blUentyúkön. .

A rendező a rendezőfülkében. A rendező és stábja a fülke üvegfala mögött. Akár-
csak egy búvárhajó vezérlőfülkéj6ben. Még néhány pillanat és elsüllyednek.

A bemondó meghatott rebegése,
- Kedves hallgatóink hazánkban Üdvözölhetjük ...
Elhangzott egy név.
Csönd.
A rendező felemelte a kezét. Megadta a jelt.
Megszélalt a zongora. Szerényen, hüségesen. Hiszen most nem róla van szó. Ép.

pen csak a bevezető futamok. ÉpPen csak megadja a hangulatot. És aztán már alig
hallhatóan csobogott, csörgedezett:

A kisérő az énekesre pillantott. Ráfüggesztette tekintetét.
Az énekes megérintette a zongora villát. Enyhén megverégette. Felhangzott a Két

gránátos.
Napersze, a repertoár! A Két gránátossal indul és lefogadom. hogy égy altatódal fe

jezi be. Schlafe mein Prinzchen! Schlaf ein/
így a zongora. De azért csak tovább kisérte a két gránátost. Hiszen mindent és

mindenkit oly hűségesen kísért.
De a két gránátos elakadt a pusztulás útján. A német fogságból Frankhon felé.
Az ének elakadt.
A zongora is elakadt. Még néhány futam - és kész. Nem volt kit kisérni.
A többi maga a kuszaság,
A vendégművész megnyúlt arca. Az üresen tátogó száj. Ahogy a kísérö feláll.

Visszaül. Majd megint feláll.
A rendező előjön az üvegfal m6JÜ1.
Többen is előbújnak. Körülveszik a művészt, Az belemered a levegőbe. Az üres le

vegőbe. Hová bámul? Az elröppent hang után? Az utolsó elröppent hang után?
Miért fordulnak a zongora felé? Miért nézik úgy?
A kisérő úgy állva, leüt egy billentyűt. Egy másikat. Kemény, kopogó hang. Mi
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ez? A kísérő koncertje? A kísérő magányos koncertje? Vagy inkább valami vizsgá
lat? Vizsgálatféle?

A kísérő egy ingerült mozdulattal lecsapja a zongora fedelét. Elfordul tőle. Ott
hagyja. Akárcsak a többiek.
. Igen, elfordultak tőle. Otthagyták.

A zongora magára maradt.
Valahogya többiek is elfordultak tőle. A családi zongora. A harmónium.

A cimbalom.
A fény kialudt a stúdióban.
Az a két szürkeköpenyes férfi már a sötétből merült fel. Alvilági árnyak. Megfog

ták a zongorát. Hátravitték a sarokba. Leplet borítottak rá. A gyász éjfekete leplét.
A bukásét.

Lezárt írógép egy elhagyott asztalon.

Rába György

JELENÉSEK KÖLTŐJE
Vasadi Péter költészete

Képeket küld, különös, szilaj'jelenetek híradásait egy másik bolygóról, amely mégis a miénk,
csak éppen a láthatatlan oldala. Ilyenhírmondónak éreztükmár életkoráhozképest kései,de an
nálletudhatatlanabb fölbukkanásakor A magunk kenyerén (1971) antológiában, majd költői

meglepetésekkel sűrű első kötete, a Jelentés Babylonból (1974) "villámszaggatta sötéten" át ki
hordott verseinek költőjét, ahogy Rónay GyörgyjellemezteVasadi Péter egyénihangú müvésze
tét. Látomásokat irt vagyinkább halmozott egy-egy versében, de nem különc, romantikus fantá
zia ihlette, nem is a szürrealista automatikus írásmód ajzotta tótágast álló képekre, A Jelentés
Babylonból költője fantasztikusnak ható képek formanyelvén kívánt igazságokat közölni. A ki
vehető epikusmagvúvagyel-elkanyarodvais leíró törtenései természetfölöttinek hatottak, mint
hogyegy látszatvilágmögött érvényes törvényeket sejtettek. Mesterienélt a képi megjelen~éssel
Kalapácsra várakozó vas / a végtelen üllDjén ez az este ~ olvashattuk a címadó versben. De-nyil
vánvalóan nem az öncélú szemléletesség vonzotta - jobbára másképp körülírhatatlannak ítélt
lelkiállapotot tárgyiasított erős, örökmozgófantáziája: Mily hitványez ajiere / s megtart.'egyet
len szögön / igyfügg a vi/ág, e csillagokra / begombolt télikabát (A perc). Nemegyszer valamely
képzeletbenátélt történetéből etikai vagyéppenséggel spirituátisjelentéssugárzott. A legfeketébb
bárányt/ égD tűskebozátba zavarták - csendül föl a nyitány, hogy költői kérdések csakhamar a
tanúságtételeszményének megvilágításába helyezzék a belső tapasztalatot : Ki hallja megezt a tü
zet? - Ki látjaa hangot? Az összefoglaló rendeltetéseszerinthagyományoszáró szakaszlélektani
és spirituális mozzanatot egyesítő végkicsengese hagyománybontóanlátomásértelmezés : RDzse
bégetésefölött / vadszabadsága lobog, / de afüstje! félelmem, / szárnyaim isfeketén (A bárány).
Még egyéniszóösszetételei is képzetmozdítók.RDzse-bégetése.' egyetlen képes értelmü szó, de a
világegyetem kölcsönös szenvedése jajdul föl benne.

Csak a képek verbalizmusátólmeg vizióinaktúlzott szövevényességétől kellett félteni azindu
ló Vasadit,de egyrészta szimbolikusvezető szálra kristályosodóképsorok (VölgykeresDk), más
részt a személyes vonatkozással áthatott, legendás pillanatok képzeleti élményei (Ama napon)
egyaránt jól példázták. milyen versépítéssel teremthet szerves belső formát.

Nem lenne nehéz szertelen képzeletétháborús benyomásaiból eredeztetnünk, hiszen mlga is
utalt erre: "Egyéjszaka,zuhogó esőben egysebesültekkel teli pajtában háltam. Ajajgatás, s6haj
tozás, mormogás, a káromkodás, sírás meg a csoportos ima nyelve összekeveredett, és fölismer
hetetlennévált, s minden közelgő dübörgést elnyomott. Azóta éberen figyelem az emberi szemé-



Iyiség nyomorúságát és föltétlen nagyságát" - vallotta. Ez a vallomás azonban magatartásának
morális kötöttségét magyarázzacsupán, ám sem alkati adottságait, sem irodalomtörténeti kör
nyezetétnem határozza meg,és szemlelet- és előadásmódja ettől még akármilyen lehetett volna.

Vasadi tanúságtevő jelenlétéből fakadó, hirtelen közléseihez hasonló nyelvikijelentéseketleg
inkább Pilinszkynél találunk, a lelki életet fantasztikus álomvilágnak festő ars poeticajának elő

de Füst Milán költészete, közvetlen példaképeelsősorban mégisDylan Thomas. A "tört képek"
sziporkázásának angol mestere hagyta szellemújját több olyan Vasadi-költeményen, melyben a
fölidézett tárgyak és jelenségekszinte alig 'vagy egyáltalán nem kapcsolódnak az intonációhoz.
Nem egy Vasadi-vers a képek vadona, akárcsak Dylan Thomas lírája, s az összetartó közeg
mindkét költőnél az épp adott érzelmi hangoltság, nem pedig az intellektuális gondolatmenet.
De Vasadi költői indulata oly személyesen heves, hogy már első kötetében számos vers akad,
melyáttöri az angol lírikus mintájának kereteit. Ide tartoznak a szerelem testi-lelki .Jegendái", a
Mintha lo~ognál, a Többé s főként a nagy lélegzetü, megcsuklás nélkül kizengetett Mozduiatlan
viz. Jellegzetesen egyénifölfogásúverse a Szidetésem. Jónás történetéből a cet gyomrábarl szer
zett biológiai tapasztalatok naturáliáit nagyítjaki, sfüzi hozzá a személyes lét analógiás képzete
it: meghökkentően eredeti vízió, melyegyszersmind azt is jelzi, ez a művészet alámerülés az ösz
tönvilágba,ami ezúttal a bün és megtisztulás, a tévelygés és igazság dilemmájaval szembenézőte
vall.

Az Ének a szomjúságrál (1976) a zsúfolt;pőség képi tisztulását mutatja, egyébként számos ver
sétprofetikus szenvedély füti, a költő látomásai jelenések, azaz a tények képzetét soha-nem-volt
mozzanatokban megmerltő képzelgés intései. Ebben a szellembenjelenit meg történetfrlozófiai
összefüggést a Vallató, mégpedigaz eszméktávlatának már-már nyersen realisztikushitelét meg
adó képekkel (Kétezeréves utunkat simára / köszörülte a birkaköröm), másutt a személyes törté
nelmiemléket lényegiti át a tragikumot és lelkiismeret-faggatást, groteszket és metafizikai bor
zongást egyesítő filmkockákban (A változás évadai) . Mind eredményesebben él a lírai mitosz
szemléletformájával. A modern költészetbenmítoszon általában valamelykép vagy eseményie
lentésbelidimenzióinaknemegyszer szimbólummáerősítését értjük - vagy éppen bővítését az in
dító kép disszociációinak útján: a leírásnak fénytöréseivel tarkálló, epikus elemekkédúsuló, sok
irányú forgatása, váltogatott képzetkapcsolása építi föl ezt a költői szemléletformát. A Kert és
Keritése ígyválik a szellemi alkotás egyszerre termékenyítő és - metafizikuskincsengésülv csak
az elemekrenyitott mítoszának szimbolikájává, ígykerekedik az emberközi kapcsolatokban ön
nön formáját meglelő személyiség jelképes értelmü jelentésrendszerévé a Szinhaz, míg a Düreri'
déléletképének"kamerája" olyan gyorsuló,lassulóritmusban fut végigs áll meg időnkint a nagy
német festő érzékletességét idéző részleteken, hogy a kiteljesedő tabló mindinkább az emberi lé
tezés"apokrif' legendáját sugallja, és korántsem megalkuvóan idilli végkicsengéssel. A Dél, Ár
nyék, Éj mintegy három tételben emelkedik egy tó röpke pillanatképéből egy Brueghel-i és·
Bosch-i fantáziát elegyítő, piaci zsánerképen át a sötétedés animisztikus látományába, melyet
megilletődött sejtelmű s részben eszkatologikus, bár a kinyilatkoztatásig egyszerűen kijelentett
képzetek keresztszálaznak.

A Uraimítosz strukturáló elvének meghonosodása és a mind gyakrabban szimbolikus látás
összegező szemlélete jelzi, hogy Dylan Thomas képmágiájának példaadása lassan-lassan kezdi
átadni helyét egy szervesebb kompozíciónak. Persze többről van szó, mint poétikai eljárásról
vagy mühelyfogásról: a világszemlélet kötöttebb élményei hasonítják rendjükhöz. legalábbis
többé-kevésbé, az áradó képeket.

Bár a Tamariszk-ban (1978) folytatódik a képek tüzijátéka, Vasadi a Költőiség más súlypontja
it is kialakitja': míndenekelőtt a belső beszéd gyónásszerübb dikciójával ellenpontozza. Rövi
debb, "vágott" mondatai hol a meghittség, hol a vívódás művészi illúzióját keltik, de mindez
mégisa módosulóban levő szemléletforma stilisztikai lenyomata. A Tamariszk versein közvetle
nebhülés egyidejüleg ütnek át az evangéliumokképzeteiés a háborús emberirtás víziói, Ez a hit
valló magatartás formálja kijelentések sorozatává egyesverseit, melyeka gyors és távoli eszme
füzés miatt néha nem kevésbé talányosak, mint sziporkázó képekből álló, korábbi költeményei,
mégiselemiindulattal buzognak. Versfüzérei közüla Péntek, szombat költőíségét azáltal teremti
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meg, hogy egyrészt a nativitás meg a passió, másrészt a háborús kínszenvedések motivumait
mintegyegymásra fényképezve bontja ki, bár az események vonatkozásai csak átderengenek a
képi utalásokon. Egymásikfüzére, a Tizenötsejtelema szerelern költői tárgyár61 röpteti takaré
kos mondatokban, de egyre messzíbb képzetkapcsolással az együttes lét lirai mitoszává tágul6,
olykor határozottan életképijellegü látomástöredékeit. A Tamariszk uralkod6 verstipusa azon
ban a s6hajnyi vagyaligparafrazeált elégia, melynem egyszer plasztikusanvizualizált, képi epig
ramma, éppen csak nemlogikai szerkezetre épül, hanem metafizikus asszociáci6ra nyitott '(Kút
nál,A kép, Getsemáni) .Azegyesversekköltői hatását ekkor mégkét veszély fenyegeti. Az egyik
a kinyilvánit6 magatartás túlzottan didaktikus nyelvi alakja, a másik a tőmondatos képek közti
elektromos feszültség olykori kimaradása.

Mpst a Hó és madarak (1982) tanúskodik költői stllusa tudatos érlelésének jeleiről. legtelje
sebbművészi eredményeit akkor éri el, amikor merészfantáziáját gyeplőre is tudja fogri.i. Szem
léletessége mai líránkban változatlanul pátját ritkitja: Afűben gyik / szakaszossurranása. / Fél
éber ólzajok között / alszik / az ember, ál/at, indulat (Magányod). De a szemeléletesség Vasadi
költészettanának legalacsonyabb lépcsőfoka, hiszena Hó és madarak-ban minden előző köteté
nél több .Jelenése"valamely bibliaimotivum vagy liturgikusmüfaj továbbálmodása (János feje
vétele, Magnificat, Jairus stb. ). Mindamellett műhelyének fejlődése szempontjáb61 a készen ka
pott és témává emelkedettmotivumoknál tanulságosabb önállójelenésteremtő költőisége. Be
metszék oldalába - mondja a szinteerotikus hatást keltően vetkőző költői képről, és fölfedimes
terségbelihitvallását:Épenegészvolt. / Sebezvenagyobb (Utazás). Haa "megsebzettkép" a való
ságszemléletre vonatkoztatott, képzetbővítö eljárást jelenti, akkor poétikai eljárását igazolja
- ha a látományokdeformál6 külőnösségét, önjellemzése akkor is gondolatébresztő. ha viszont
az ojtókés nyomán várt tenyészetre utal, a mértéktelenség hibája.

De a Hó ésmadarak több remekecsúcsraérkezéstbizonyit. Költői tárgyait Vasadi még sosem
közelitette megolyan változatosan, mint ebben a kötetében. Most sem szólhatunk azonban stl1
eklekticizmusáról, inkább szemléleti formáinak pluralizmusáról. A vizi6k költői élettanának
nemcsak a morálisszámadásállandó magatartása vagya hitnek itt-ott fogalmakkal is megpendi
tett problematikájaad egységet. hanem az indulatait lávázó egyéniség, amelyvilágnézetének szó
széke.Vasadilátása nem a belső életet térképeziföl elsősorban, hanem a külvilágotmagához ha
sonitva teljesedik ki költői birodalma, és filoz6fiailag is mérlegelhető magatartása Gabriel Mar
cellételméleti felfogásához áll közel.A személyes lét Vasadinál is főként más és újra más helyze
tek s felelősségek vállalásábanéri el szilárdulásifokát. Új kötetének legjelentősebb versei olyan
határhelyzetek,melyeket éber álmaiban személyisége meghalad, s egyszersmind jelentésgazdagí
tóan kiteljesit. Ilyenvers a személyes megnyilatkozás gesztusáta tenyészet sokszínű buzgásával
jelképező Sarkvidékiolvadás, a költői alkotás eredményeita biol6giailét tarkaságának érzékelte
tő, nagyszeru Csoportkép, a beteljesedés pillanatának színváltó és plasztikus gnómakkal meg
megdöbbentő Urai mitosza, a Csészényi csönd, a hatalmas képzelőerővel megeleventtett, nagy
ívű, archaikus látomás a lényekszenzuálisan érzékeltetett,létbeliönkiteljesedéséről, az (Jreg hal.
vagy olyan köznapi szituáci6k viszonylag bensőségesebb megfogalmazása, mint a Vendég és a
fohászszerű Töredelem. Akadnak a könyvbenfestlSi, máskülönbenigeneleven életképek. melyek
Füst mederával rokonithat6k, mint a Dűrer-metsset, de a határhelyzetpoétikájának néhányel
vontabb, didaktikus változata is (Lent, FOnt, Át). A számoskitünő vers közül is kiemelkedik a
címadó költemény. A Hó és madaraka hétköznapi és háborús benyomások utazásnak felfogott
képszalagjáta személyiség születése határhelyzetének érzékelteti. Tárgyi motívumaí valamelyest
egyszerübbek, reálisabbak, de egy-egy gongütésszerüen flgyelemkeltő kép, melynek alakzata ma
xima, ídöröl Időre a lét mögöttesvonatkozásaira ébreszt: Elrendez6dtünk, mint rezg6dobon / ke
ményborsászemek, A cimad6 verset is elmélyitő, de általában az egész kötetetjellemző sikváltás
a megjelenités rétegeiközött: az üzenet szemléltetésének cseréje nemcsak reflexi6kkal, hanem a
vonatkoztatott öntükrözéssel, majd az átfogó költői kijelentésé a maga világképi helyének érzé
keltetésével a teljesség müvészi látszatát keltő költői világrendsorozatos bizonysága. Ismételten
meglepő s föltár6 értékü képeksokaságaésegytöbb dimenzi6s költői világképkialakitása bőven
elég ahhoz, hogy Vasadit ezután mai liránk legkiválóbbképviselői közt tartsuk számon.
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NAPLÓ

Glattfelder Gyula, az egyházfő és tudós

AFejér megyei Mór községben már a XVII. századtól vezető szerepet vitt a török hódoltság
után behívott német telepesek között egy Glattfelder nevű nagygazda család. Apáról fiúra szálló
mesterség volt náluk a bognárság. Glattfelder Jakab már annyira meggazdagodott, hogy Pesten
nyitott kocsigyárat, parádés hintókat készített. Házat is vett a Borz utcában. Gyermekeinek főú

ri nevelést adott. Amikor hintóival több kiállításon aranyérmet is nyert, a király móri prédiká
tummal nemességet adományozott neki. A legújabb időkben a művészettörténészek érdeklődése

kiterjed a design-ra, az ipari formák jelentőségére. Az e tárgyú művek is méltatják, hogy Glatt
felder kocsigyárában készült az első hazai gyártmányú autókarosszéria is.

Ennek a családnak volt sarja Glattfelder Gyula. A Duna-parti piarista gimnáziumban végezte
tanulmányait, mindig mint osztályelső. Érettségije után négy évig a Pázmány Péter Tudomány
egyetem hittudományi karának hallgatója, a millennium évében, 1896-ban szentelték pappá.

Lelkipásztori működése tizenöt évig tartott. Előbb hittanár, majd tanár a Pázmány-egyetem
szónoklati és lelkipásztori tanszékén. Működése alatt legnagyobb érdeme a szegény sorsú, főleg

vidékről feljött egyetemi hallgatók számára szervezett Szent Imre-kollégium volt. Nagy népsze
rűséget szereztek neki az Egyetemi templom szószékén mondott szentbeszédei. Ö töltötte be az
19O5-ben szintén pesti professzorból püspöknek távozott Prohászka Ottokár helyét.

191 l-ben szentelték püspökke. Szentelése abban az Egyetemi templomban történt, ahol elsőál

dozó, primíciázó és hitszónok is volt. Sajnos, főpapi terveit az I. világháború kettétörte. A királyi
Románia tisztviselőinek viselkedése miatt el kellett hagynia temesvári rezidenciáját. I923-tól
l930-igelőbb a makói püspöki nyaralóban, majd Szeged kisebb egyházi intézményeiből kormá
nyozta megcsonkult egyházmegyéjét. Közben nagy gondot fordított - az ország és város vezetői

vel együtt - a Kolozsvárról Szegedre telepített egyetemre, amelynek több fakultásával együtt,
közös városképi-építészeti csoportozatban készült el az új püspöki palota is. Vele egy födél alatt
az új papnevelde és a Szent Imre Kollégium. Középpontja a Püspöki Székesegyház, amelyet 1930
őszén szenteltek föl, és amely egyben Szeged-Belváros plébániája, a város fogadalmi temploma.

A jövő idők egyháztörténelmei bizonyára úgy fognak Glattfelderre emlékezni, mint a nagy
"építő püspökre", Kortásai is így emlegették. Már Temesvárott felépített egy szemináriumot.
Belső művészi kiképZést végzett a püspöki palotán is; ehhez a kor egyik kiváló művésze, a gödöl
lői Kőrösfői.KrieschAIadár készített freskóterveket. Amikor áttelepült a mai Magyarországra,
terveit egyeztette a kultuszminiszterrel, aki Szegedet nagy egyetemi központtá szándékozott kié
píteni; továbbá Bíró Ferenc jezsuita tartományfőnökkel. aki az Alföld speciális lelkipásztori
problémáihoz szeretett volna egy "Tisza-parti Innsbruckot" létesíteni. Amikor a pápai nuncius
részvételével fölszentelte a Dóm téri székesegyházat, megoldotta a város csaknem SO éve tett fo
gadalmát is. Megnyitotta továbbá a megye részére a jezsuiták által vezetett szemináriumot.
Trónra lépésekor a mostani Csanádi egyházmegye 20 plébániából állt, halálakor már 59-ből.

Nem volt olyan év, hogy új templomot vagy plébániát meg ne áldott volna. Csak Szegedre 14
szerzetesrendet telepített le. Az új Tisza-parti klinikák minden osztályán apácák voltak az
ápolók.

Csernoch János és Serédi Jusztinián prímás egyaránt Glattféldert bízta meg a katolikus nagy
gyűlések elnöklésével. a Pázmány Péter katolikus író és újságíró szövetség vezetésével, és általá
ban a nehezebb diplomáciai küldetésekkel. Püspöktársai őt kérték meg, hogy 1938~0 között a
Felsőházban a Darányi- és Imrédy-féle zsidótörvények taglalásánál az egyház álláspontját képvi
selje. A XIX. század végén elhatározta egy új és jellemesen keresztény értelmiség kinevelését.
A hittanár korában megvalósított pesti - Ráday utcai - Szent Imre Kollégiumot követte egy a
budai oldalon is, majd Sopronban és végül Szegeden. A szülői házból a nagyvárosokba kerülő fi-
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atalokat megvédtemind az erkölcsi veszélyektől, miad~ elmagányosodástól, ellátta őket életre
szóló vallási élménnyel.

Tizenhét tudományos dolgozatamaradt fenn. Nem végZett külön rendszerező munkát vala
melyteológiai tárgyban, inkább apologetikusszempontokvezették.Nagy műveltsége folytán ott
dolgozott, ahol valami támadás ~te az egyházat. írt tQrtéaelmi, szociológiai, jogi és szónoklati
munkákat. Megragadó,hogy mennyire tudatában volt korának történelmi súlyával. Aprólékos
gonddal ügyeit, hogysemmiel nekallódjék, ami azei)'bÁzszerepétmegvilágítja. A világháború
ban följegyeztette papjaival a hadisegélyek összegét, a badbavonultak szolgálatihelyeit, az elrek
virált harangok súlyát, feliratát. az iskolákés egyletek·ttvékenységét. Egyházmegyéje múltját is
kutatta. Nagyszabású ünnepséget tervezett 1916-ra, Temesvár töröktől való felszabadításának
200évesjubileumára. Mivel közben kitörtaz I. világWboní, ez csendesebb ünnep lett. Be már
1930-ban, a Csanádi egyházmegyemegalapításának 900.évfordulóját fényesen megülte.Pártfo
goita a Bécsben kiképzett történészpapja, Juhász Kálm.án kutatásait. Az új dómban prépostsá
got alapított, melyet azért nevezettel együttesenSzenlGellértről és Szent Imréről, mert e két
szent együtt szimbolizál vallási,nemzetiés nevelési programot.

Több szociológiai tanulmányban foglalkozott a3()..asévekbendúló gazdasági válsággal. Sze
mére hányta Hortbynak, hogykényelmes dolog minden.hibát ráfogni a vesztett világháborúra.
Erkölcsi megújulás volna a helyesebb alap. Ma is taDl.tlságos, amit az egyke-kérdésről írt, bár ő
ezt a bánáti svábságnak címezte.

Saját kortársai előtt mégsem a közleményei, hanem inkább szentbeszédei voltak emlékezete
sek, élményszerűbbek. Századunkelsőharmadának szónoka, Tóth Tihamér is Glattfeldert val
lotta mesterének. Beszédeiből egygyűjtemény nyomtatva is megjelent, Szentek és hősök címmel.
Erkölcsi mélység, történelmi műveltség és bátorság párosul bennük a formai tökéletességgel.

Jó előrelátással írta a Kalocsára érseknek távozó Csernoch János a csanádi papoknak írt bú
csúlevelében: "Oly atya és pásztor jön utánam, aki Istenjele leszjámborságban és tudomány
ban." Utóda, HamvasEndreezt.vésettea szegediszékesegyház kriptájában'előde emlékére: "If
júság atyja, egyházmegye megújitója".

LOTZ ANTAL

IRODALOM

Az esszé mint költészet

Cs, Szabó László az az író, akivel kapcsolat
ban nem szabad az esszé természetrajzárólel-

, mélkedni, hanem a műveíből kell elvonátkoz
tatni, mit is értsünk ezena műfajon, pontosab
ban annak egyik lehetséges változatán. Mert
vannak esszéirók, akik a. műfaj könnyed és
költői lehetőségeit véresen komoly témák írá
sára használják, olykor egy kor vagyegy nem
zet legfontosabb kérdéseit feszegetik. Ilyen
esszéistavolt például Németh László, akinek
ez a szellős műforma talán azért volt annyira

. testére szabott, mert hatalmas morális anya
got zsúfolhatott bele, s megölthette nemzetne
velő gondolatainak sorával. Cs. Szabó László
ezzel szemben önmagáért i~a az esszét, talán
azért éppen ezt, mert leginkább megfelel fan
tasztikus műveltségének. Alig hihetjük, hogy

akadnak előzetes tervei, még kevésbé, hogy
szilárd szerkezeti vázlatra támaszkodik írás
közben.Az ő esszei megindulnak,s ellenállha
tatlan szépséggel visznek tova, tájakat és em
bereket látunk utazás közben, s messzi múlt
elfel«tett alakjai, müvészeti törekvései, írói
bukkannak elénk, olyan érzékletes valósággal,
hogy akár megtapinthatnánk őket. Cs. Szabó
egyszerre tudós és költő, az előbbinek abból a
fajtájából, aki közvetíteni akar, nevelni a fel
idézett szépség révén; a lírikuspedigszinteön
tudatlanul költi képeit, melyeketérzékletesen,
olyan szép színekkel rajzol, mintha valóban
festményeket díszítene. Nem véletlen, hogy az
Alkalomcímű kötetbe válogatott írások tekin
télyes része képzőművészeti indíttatású,

Az Angliában élő Cs. Szabó László sorsa,
küldetésének mikéntje teljesen különbözik a
hasonló műfajban kísérletező. itthon élő és al
kotó-táesaiétól, A magyar író hosszú-hosszú
évekig csak könyvből ismerhette meg azt a
művel~gi anyagot, melyető színről színre lá
tott! Azokat a kiállításokat, melyeket csupán
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egy-egy prospektus alapján idézhettünk fel
képzeletünkben, ő megnézte. A sokat emlege
tett görög szellemet, annak karcsú arányossá
gát, emberközpontúszépségét ésa világravaló
nyitottságát a magyarországi költő vagy iró
Homéroszból, Platónból vagyépp a lírikusok
ból olvasta ki. Cs. Szabó László végigkalan
dozta Görögországot! Nem egyszer, nem két
szer. Az Alkalom esszéinek nemhiába kulcs
szava a "bolyongás". Egy huszadik századi
Odüsszeuszkéntjár-kel a világban, melyből ki
veszett már a meseiés a mitoszijelleg,a görög
humanitás és II római pietás, csak nyomait lel
hetjük fel egy-egy kivételesen szépképen vagy
maradandó értékű irodalmi alkotásban. Cs.
SzabóLászló kötelességének tartja, hogy eze
ket a kövületeket életre keltse, s megmutassa
bennük a hajdani szépség vísszfényét, és tanit
son, hogy ilyet is lehet, igy is lehet!

A Római muzsika, mely talán az lró leg
szebb kötete, a következő sokatmondó és az
iró szemléletmódjáról szinte mindent eláruló
mottóval kezdődik: "Ami most történik. régen
megvan, és ami következik. - immár megvolt.
és az Isten visszahozza, ami elmúlt". Hadd ne
szóljunk ennek a sűrű gondolatnak filozófiai
értelméről, izgalmasabb és érdekesebb arra fi
gyelnünk, amit az író a maga számára karna
toztatott belőle. A mottó világossá teszi, hogy
Cs. Szabó számára a kultúra egy és oszthatat
lan, az egészet egyetlen élő organizmusnak te
kinti, mely a történelem különféle fázisaiban
más és más környezetbenvirágzott ki s nőtt a
legnagyobbra, s meglehet, magvait széthordta
egy-egy pusztitó vihar, mégis termést hozott.

Idehaza gyakran szenvedélyes, máskor ke
serű vitatéma a magyar irodalom nemzetközi
sége, európalsága. A Nyugaton élő író számá
ra ez természetesen nem jelent megoldatlan
kérdést: a legtöbb költő és író közvétlenül is
termékeny impulzusokat nyer a világiroda
lomból. Cs. Szabó László azonban azután,
hogy elhagyta az anyaországot. ősi elemébe
tért vissza, hiszenő korábban is európai mér
tékű művész volt, s már a második világhábo
rú előtt szenvedélyes nyugtalansággal indult
felfedező útjaira, hogy megtalálja a választ a
romlott világ által (elvetett kínzó kérdésekre.
Ezt a korszerűnek nevezhető kíváncsiségot
mindmáigérintetlenülmegőrizte. Tőle megta
nulhatunk igazánnyitott lélekkel látni és befo
gadni! Képzőművészeti és irodalmi alkotások
ról. melyekről vannak ugyan ismereteink. esz
szeinek olvasása.után bizonyossá lesz. hogy
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alig tudtunk valamit, mert nem volt türei
münk belefeledkezni a múlt vonzásába, elsik
lottunk olyan apróságok mellett, amelyekben
pedig az egész szépsége és nagysága tükröző

dik. Mondhattuk, Cs. Szabó László látszólag
terv és szándék nélkülkalandozik a művészeti

életben. De épp e kötetlensége révén bizonyit
ja, hogy nincsenek halott korszakok. legfel
jebb elfeledettek. s nincsa világnak olyan mű

vészeti alkotása, melyböl ne következtethet
nénk létrehozójaemberi szándékára és a múlt
ból is felénk sugárzó tanítására.

A történelem nyitott könyv, melyböl olvas
nunk kellIHogyan? - arra is megtanít. Tudja.
hogy a múlt eseményeiből is leszürhetünk a
mára érvényes következtetéseket. s találha
tunk olyan paradigmákat, melyek nemcsak
műveltebbé tesznek, hanem érzékenyebbé is,
nemcsakegy hajdanvolt korszakot tesznekér
zékletessé. hanem olyan párhuzamokat is fel
villantanak. melyek számunkra. itt és most
igazságérvényűek. Mert Cs. Szabó László,
bármilyen éles kritikával illette is olykor-oly
kor a hazai társadalmi politikai viszonyokat,
bármekkora vitába keveredettis az itthoni iro
dalomtudománnyal egy-egy jelenség értékelé
se kapcsán, a nyugati világban is megmaradt
magyarnak, sőt lett vérbeli irodalomszervezö
vé. aki nélkül a nyugati magyar irodalom ma
nem tartana ott. ahol tart, s legjobbjai nem
emelnék olyan magasra a mércét, ahogy te
szik. Avagy véletlen volna, hogy egyik leg
szebb esszéje CÍméül ezt választotta: Kis nem
zet nagy becsülete? Bár ez a tanulmánya a
XVII. századi holland müvészet átvilágitott,
ihletett szépségű képét adja, mégisérezni ben
ne a nekünk adott példát: egy mai kis népnek
is meg kell őriznie azt az intellektuális igényt
és nagyra törekvést, mely a hajdani holland
festőket és szobrászokat jellemezte. S amikor
Morus Tamás születésének ötszázadik évfor
dulójára emlékezik, akkor is a korlátokon és
kisszerüségekendiadalmaskodó szellemet ün
nepli, a kemény és fogcsikorgató önépítést,
mely nélkül nem születhetmaradandó emberi
érték I

Számunkra megkülönböztetett módon ér
dekesek azok az irásai•. melyek a magyar iro
dalommal foglalkoznak. Hadd' emeljük ICi
ezekközül A magyarköltészetszázadai-t. mely
I962-ben az azóta fogalommálett, a Seui! kia
dónál Gara Lászlóáldozatos fáradozása révén
megjelent Anthologle de la Poésie Hongroise
bevezető tanulmánya volt. Mily nagyszerű és



hiteles képét adja Iíránk természetének, midőn
a többi között ezeket írja: "A nép a XVIIl.
század óta költészetében valósította meg szeb
bik országát; nem a magánélet csekély telkét,
nem Voltaire példabeszéddé vált kertjét, ha
nem egész belső, lelki országát művelte meg
versekben, s könyvnapokon, a verseskötetek
vásárlása még mindig úgy fest a sátrak alatt,
mint egy földosztás." Nem mondja ki, de
egész életműve a bizonyság: ő is a kertműve

lők közül való, ugyanaz a szenvedély és szán
dék él benne, ami Babitsban és a többiekben.
Életének fordulata úgy hozta, hogya nyugati
magyar lira füves kertecskéjét műveli tanácsai
val és példaadásával, de módszereiből sok
mindent tanulhatunk itthon is, ezen a na
gyobb, szélesebb mezőn.

Cs. Szabó Lászlóról aránylag kevés jellem
zést, még kevesebb elmélyült bírálatot olvas
hatunk. Talán a nyugati magyar irodalomban
kivívott tekintélye is gátja a bíráló szónak.
Szemléletmódjának bizonyára vannak ellen
zői, s az sem kétséges, hogy néha túlságosan is
szépen ír, s ilyenkor már-már öncélúnak érez
zük hibátlanul és olajozottan tovasikló rnon
datait. Mégis kivételesen tanulságos és izgal
mas az írásművészetével való találkozás, első

sorban talán azért, mert minden művében hu
manizálja azt a hatalmas - bátran mondhat
juk: kivételes - műveltségi anyagot, amivel
dolgozik. Amit Proust - Cs. Szabó nemzedé
kének egyik kulcsalakja - megvalósított a re
gényben, azt tette ő át az esszébe, s úgy nyo
moz az eltűnt idő után, hogy nem szakad el a
jelentől. "Kecses és finom" - ahogy Kolozsvá
ri Grandpierre Emil írja a Béklyók és barátok
őt idéző szép lapjain, de több is annál, hiszen
ezek a valóban mozarti lejtésű mondatok egy
szenvedésben és vérben ázó Európa lelkiisme
retét igyekeznek kifejezni, s bennük ott érez
zük a sokat próbált művészetnekazt a vágyát,
hogy érdemlegeset tudjon mondani a világ
nak, mely nem szívesen fogadja útmutatásait.
Cs. Szab6 úgy véli: ahhoz, hogy ne veszítsük
el a kapcsolatot a jelennel, vissza kell térnünk
a rég- és a félmúltba, mert annak tanulságai
ma sem veszítették el időszerűségüket. Ha pe
dig a jelenről szól - az angol irodalomról, ki
váltképp Eliotról, aligha van az övénél ponto
sabb magyar tanulmány -, akkor is azt a foly
tonosságot emeli elemzéseinek központjába,
amelyről megfeledkezve minden kor és min
den kor művészete életet adó forrásait61 zárja
el magát.

Az Alkalom csak töredékét tartalmazza élet
művének, s úgy vonta meg határait, hogy nem
olvashatjuk benne remek Dickens-tanulmá
nyát és a görögökről írt gyönyörű vallomását
sem, melyeket a Nagyvilág közölt. De ha vala
kiről, hát róla el lehet mondani, hogy akár
egyetlen írása is elég ahhoz, hogy következtet
hessünk az egész életmű kivételes arányaira,
gazdagságára. (Gondolat Kiadó. 1982)

R6NAY LÁSZL6

•
Testnek feltámadása

Kereső, kísérletező, nyugtalan író -Kerényi
Grácia; hatodik kötetével találkozhat most az
olvasó. A Csupa boldogság kis formái, villód
zó, tarka világa után ismét újat próbál: az el
beszélés, a narráció újabb módjaival kísérlete
zik.

Indázik, kígyózik az egyetlen hosszú mon
dat A pokol kapui és a Testnek feltámadása ci
mű elbeszélésekben. A szöveg, a lirai monológ
feltartóztathatatlanul, hollelassulva, hol fel
gyorsulva halad előre; egymásra torlódnak a
szavak, gondolatok, a szöveg hullámzó moz
gását csak a lélegzetvétel-szerű szünetek (új
bekezdések), s a visszatérő motívumok ritmu
sa tagolja. Nemcsak a bravúros technikai
megoldás, s maga a cím idézi A paradicsom ka- .
pui című Andrzejewski-kisregényt, hanem az
emberi sors nyomorúságát és reménytelensé.
gét a transzcendens remény sugarába állító vi
lágszemlélet is.

A kötet első részében három, keretbe foglalt
.mű: egy egyfelvonásos s két elbeszélés foglal
helyet. A cím: Tanulságos éjszakák - a francia
rokokó regényciklus címére, a Mulatságos na
pok-ra rímel. A kerettörténet szokványos, s a
műfaj hagyományait követi; unatkozó, tevé
kenységükben valami módon gátolt, egy hely
re bezárt szereplők történetekkel szórakoztat
ják egymást. Kerényi Grácia egy alkotóházba
helyezi mesélő hőseit - irókat, művészeket -,
akik villanyfény híján nem tudnak dolgozni.
Maga a szituáció realisztikus, az író azonban
erősen stilizálja hőseit. Valóban van valami, a
rokokóra emlékeztetővonás a keretjáték pár.
beszédeiben - ez a sajátos, eredeti tónus már a
Csupa boldogság darabjaiban is feltűnt-: játé-
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kos finomság, könnyedség, s a rokokó pászto
rok és pásztorlányok idő fölötti, időn túli kor-
talansága. '

A keretjáték szereplőinekelnevezése is ezt a
tértől-időtől való függetlenítés t szolgálja. A
"beszélő nevek" itt nem az egyénítés, hanem
az általánosítás irányába hatnak: távlatot,
történeti-antropológiai mélységet adnak az
alakoknak. A hét férfi a hét vezér nevét viseli,
s ez a vezér-szerep által meghatározott attribú
tumokkal ruházza fel őket. A nők - a három
Kharisz - már nevükkel is a szépséget, az örö
möt és a teljességet idézik. Az ő szájukba adja
az író a három történetet, melyek mintegy a
férfiak elbeszéléseinek ellenpontjaként, cáfol a
taként hangzanak el.

Az elbeszélések személynevei is beszélő ne
vek; a szereplők karakterének egy-egy vonását
emelik ki, esetenként groteszk-ironikus mó
don. A hősök egyéni léte, akarata, jelleme nem
bontakozik ki az elbeszélésből; a lényeg az
őket összekötő bonyolult viszonyrendszer. Be
zárt, szűk mikrovilágot alkot ez a furcsa társu
lat: A figurák szinte üvegbura alatt mozognak,
élik a nekik rendelt életet, egymástól nem sza
badulhatnak, s egymás nélkül sem élhetnek.
Ez lenne maga a pokol, melyet Andrzejewski
is emleget a szerelemről szólván? A földi po
kol, az érzelmek és szenvedélyek pokla, mely
ből megváltás csak egymás által lenne lehetsé
ges: a szeretet és a saját magán felülemelkedő

emberi részvét által. A szerelmet és a barátsá
got erkölcsi' kategóriákban elgondoló Biri,
akinek nézőpontja mindkét elbeszélésen ural
kodik, szánja ugyan e szenvedő, megválthatat
lan - mert másokat megváltani nem tudó
- férfiakat és nőket, de ~ magányos rezonőr

ként - kívül marad sorsukon (A pokol kapui).
Hasonló funkciót tölt be az egyfelvonásosban
Zinaida, aki fölötte áll a körülötte folyó kis
szerű és méltatlan, cinikus és önző szerelmi
csatározásoknak. A figurák itt karakteriszti
kusabbak,egyéni vonásaik erősebben kirajzo
lódnak: az önimádó, tehetségét és egyéniségét
alkohollal pusztító költő (a Szergej keresztnév
a tragikus sorsú Jeszenyinre utal); a beavatat
lan ifjú, a "nagy emberr-től megittasult, bu
tácska fiatal lány, a tapasztalt, "dörzsölt" iro
dalmi feleség. Itt sem történik semmi: a sze
replők esznek, isznak, kapcsolatokat kötnek
és bontanak. Noha beltenyészetet, önmagába
zárt kisvilágotábrázol az író, kritikája-túlmu
tat a szűk mikrokozmoszon. Ezekből az embe
rekből (Zinaida kivételével) nemcsak a szere-
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lern és a barátságéthosza veszett ki, hanem a
munkáé is: a művészet, az irodalom is csak
szerep számukra, méghozzá jól kiaknázható,
hálás szerep. Kiüresedett, érték nélküli vilá
gukban nem történik, mert nem történhet
semmi: célok és eszmények hiányában nincs
küzdés, nincs konfliktus, nincs katarzis - csak
a hiábavalóság, a csömör és magány, érzése
egy átdorbézoltéjszaka után.

A Pokol kapui-ban - a lírai monológ műfa

jának megfelelően- több a reflexió, a konzek
venciák expressis verbis levonása, mint a szín
műben, ahol a szereplők önmagukért beszél
nek. A szöveg mégsem válik didaktikussá, di
rekten moralizálóvá - bár helyenként közel jár
hozzá. A főszereplő Biri - az egyes szám har
madik személyű elbeszélés ellenére - mintegy
saját magának mondja el az általa érzékelt va
lóság megszűrt, s a végső következtetésekre,
alapértékekre redukált kritikáját, mely leg
többször a kultúra, pontosabban : az ókori és
keresztény mitológia hagyományos toposzai
ba öltözve jelenik meg. Ilyen maga a pokol és
a mennyország, a rossz és a jó alapértékeit
megtestesítendő; ilyen az aristophanes-i két
félgömb meséje; a víz és a hajó motívpma, me
lyek egyszerre jelképezik a küzdést és a re
ményt.

A ciklus harmadik darabjában a főszereplő,

Biri bemutatását vállalja el Aglaia - miután a
keretjáték férfiszereplői kétségbe vonják az
előző mesélő objektivitását (némi joggal); s
azzal vádolják, hogy "a Birikéd szemléletét
szeretnéd .elfogadtatni velünk, róla szólt, őt

tömjénezte a történeted l"
Biri megjárta a XX. század történelmének

valóságos poklait, s bár feltámadt ezekből a
poklokból, de a mindent újrakezdés, az evilági
boldogság megtalálása csak remény, illúzió
maradt számára. A tudás, amit szerzett, meg
fosztja őt a "lelki szegények" öntudatlan bol
dogságától. Boldogsága ott veszett a gyermek
korban, a paradicsomi ártatlanság és tudat
lanság állapotában, "amikor annak idején, egy
délután, vagy kora este, egy meghitt, kellemes
világítású józsefvárosi vendéglőben ült Biri.. a
rakott szoknyás diáklány, előtte az asztalon
borospoharak, ölében egy fiú feje - ... "

A Tanulságos éjszakák darabjainak világát
elvonttá stilizáita az író; figuráinak egziszten
ciális létezését tudatosan szűkítette egyetlen
metszéspontba : egy etikai világértelmezés és
életeszmény, és egy individuális-ösztönös léte
zés konfrontációjának metszéspontjába. A kö-



tet második részében fellelhető kisebb publi
cisztikai írások, karcolatok, irodalmi kritikák,
"kisnovellák" nemcsak a műfaji változatossá
got szelgálják - mely az író eddigi köteteire is
jellemző volt -, hanem egyenlő értékűkiegé

szítői, továbbgondolásai, aktuálisabb jellegű

megnyilatkozásai ugyanennek a gondolatkör
nek. Erre utal a ciklus címe is: az Ablakok a
Tanulságos éjszakák zárt világát tárják ki a
külvilág felé, melynek eseményei, tényei, jelen
ségei -légyen az egy irodalmi mű, egy színházi
est, vagy egy káros társadalmi jelenség - ko
rántsem maradnak közömbösek az író előtt.

A szeretet, a humánum hétköznapi, min
dennapi realizálódását, a nyelv, a kultúra, az
egymás közti érintkezés humanizáltságát és
racionalizáltságát kéri számon az Ablakok, a
Jogi logika, A kutya ugat. A múltat drámai
erővel, mégis megbékélt nyugalommal idézi a
Liesbeth, a Képzettársitások, Az emberi kap
csolatokról szól a jelképes című Ha fogják az
ember kezét, s a novellaformában írt, ismét Bi
ri alakját a középpontba helyező Időtlen. Tör
ténelemfelfogásunk, múltértésünk pontossá
gát, tárgyilagosságát veszi célba a Nosztalgia
1980? című írás; s a jelen hangulatait idézi né
hány impresszionista hangütésű, szubjektív él
ményleírás.

Úti élmények, régi templomok és régi embe
rek kelnek életre ezekben az írásokban; s a
múlt, a nemzeti kultúra tárgyi emlékei is beil
leszkednek abba az író képviselte, humanista

TUDOMÁNY

Bálint Sándor:
Ahagyomány szolgálatába,n
A posztumusz kötet egy tudományos életpálya
következetes, olykor kedvezőtlen körülmé
nyek között is tervszerűen és hűséggel folyta
tott munkásságának különböző állomásait
szemlélteti. Az írások egyik része a népi vallá-'
sosság köréböl merít, másik része a "szegedi
világ"-ból villant föl részleteket, s végül a
könyv harmadik egysége alkalmi írások, kriti
kák válogatott gyűjteményét őrzi. Bálint Sán
dor törekvése az volt, hogy részint folyóira
tokban megjelent dolgozataiból nyújtson vá
logatást, részint ma már nehezen hozzáférhető

világképbe - Karády Katalinnal; Szilágyi Do
mokos verseivel, s a ruszti Wenczel Laci bácsi
val egyetemben -, amely az ókori görög-latin
kultúrából sarjadt, s a keresztény kultúrában
folytatódott. Kerényi Grácia biztosan, fölé
nyesen kezeli a kis formákat; a közvetlenség,
az oldott élőbeszéd-stilusrafinált keresetlensé
gét éppúgy érti, mint az emelkedettebb, de so
hasem patetikussá merevedő hangot.

A változatosság, a sokféleség, a kísérletezés
merészsége nyilvánul meg köteteinek szerkesz
tésében is. Vers, próza, színmű, publicisztika
és szépirodalom, szatirikus tárca és irodalmi
kritika jól megférnek egymással ebben a kötet
ben is. Ezzel a szerkesztésmóddal is azt sugall
ja az író, hogy a műfaj esetlegességén túl fon
tosabbat és általánosabb érvényűt akar mon
dani; kérdésfeltevései nem kötődnek műfaji

határokhoz. "Számunkra hol az oltalom? Mi
képpen hadakozhatom a mi világunk norwidi
pokla ellen? Lehetséges-e, hogy épp az ilyen
tapasztalatok: a feketekendős paraszti öregség
képe, a töpörödött anyókák és ráncos arcú
vénemberek jó szívvel mondott' szava, az elő

ször látott Nyírség erdei és mocsarai, felfede
zett műemlékei és süppedő gémeskutai biztat
nak az igazándi élet reménységével? Egy éden
nel, ahol testvér van, felebarát és ember, ahol
érzések vannak és célok?"

ERDŐDY EDIT

könyveiből idézzen föl egy-egy fejezetet. Mint
a kötet előszavában írja, "majd fél század mű

helymunkájáról", "egy kutatásban eltöltött
életpálya szellemi, módszerbeli hullámzásai
ról, kereséseiről" szeretne számot adni. így a
könyv nem egyszerűen alkalom, hanem szelle
mi súlyánál fogva egyenesen felszólítás arra,
hogy az írásokban - az ismertetés szabta kere
tek között - Bálint Sándor szemléletének, tu
dományos módszerének forrásait, eredőit ke
ressük.

A kötet tnásodik felében lévő, naplójegyzet
ként is olvasható kisebb írásokban elszórva
több olyan "kulcsmondatot" találunk, amely
fényt vet Bálint Sándor pályájának alakulásá
ra, munkájának belső indítékaira, tudósi egyé
niségének legtöbbször háttérben maradó vo
násaira. Löw Immánuelről szólva 1948-ban
megállapítja például: "Úgy tűnik, hogy Szege
den a népiségnek szakrális és profán értelme-
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zése,illetőleg művelése valamiképpen egyet je
lentett". E mondat mögött egyrészt ott húzó
dik a művelődéstörténetben oly fontos szere
pet játszó táji szempont felismerése, amely el
sősorban az ember és környezete kölcsönhatá
sára figyel. A táj, elsősorban a szegedi táj Bá·
Iint Sándornál kultúregység, belőle kiindulva
akarja megérteni a paraszti társadalmat. A táj
elválasztó jellegének, kultúrateremtő erejének
meghatározó szerepéből következik nála az
igény a szellemi közösségre. ezért fordult ér
deklődésének egy részével a "szögedi nemzet"
népi kultúrája felé. Ideális esetekben belső

szintézist tudott teremteni a befogadó közös
ség és az egyéni alkotó munka között, de vál
lalni tudta a kivetettséget js, ha ez volt az
egyetlen lehetősége az értékek megőrzésének.

Másrészt e mondatban ott él a felismerés,
hogy nincs külön "szakrális" és "profán" népi
kultúra, ezek gyökerükben valamiképpen
egyet jelentenek, a vallási szféra itt még nem
határolódik el élesen az élet többi területétől.

Ez mutatja azt is, hogy a vallásivonatkozások
az egész népi kultúrát átszövik, s igy a róla al
kotott kép szükségszerűen töredékes, ha a val
lásosságra vonatkozó adatok hiányoznak be
lőle -. Ezért Bálint Sándor élete másik céljának
az állandóan változó, alapjaiban azonban a
hagyomány és a közösség által meghatározott
vallásos népi kultúra feltárását és értelmezését
tekintette. Munkásságának ezzel a fejezetével
új utat nyitott, mintegy iskolát teremtett a
néprajzban : a magyar néprajztudományban
uralkodó áramlatoktól eltérően érdeklődésé

nek középpontjába a vallásos élet megnyilvá
nulásait, a "hivatalos" és a "népi" vallásosság
különböző összetevőit állította. Mint a kötet
idevágó tanulmányai mutatják, a nép szakrális
tudásanyaga a keze között nem alakult át egy
szeruen tudománnya, hanem sajátos természe
tességgel épült be a müveibe.

Bálint Sándor szellemiségének jellemzésére
még egy példát idézünk a kötetből. Veres Pé·
ter Bölcs és balgatag őseink cimű "tudomány
terjesztő"könyve kapcsán fölveti a kérdést, "a
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népi müveltségi hagyomány és az iskola mo
dernnek, szükségesnek itélt ismeretanyaga mi
ért nem tudott eggyé forrni, miért nem tud
ta ... parasztságunk öneszméletét megteremte
ni, amelynek a mostani félműveltség helyett
sajátos történelmi, irodalmi, .társadalmi igé
nyek bejelentése, az idők folyamán pedig vala
mi minőségbeli kiegyenlítődés és egyetemesség
lett volna a következménye?" Bálint Sándor
tehát pontosan látta a paraszti kultúrában
végbemenő átalakulás tragédiáját: a változá
sok nem a kultúrából szervesen keletkezett,
hanem külső tényezők hatására történtek, s
igy a parasztság nem az egész kultúrát, hanem
csak a civilizáció néhány szembetűnő vagy
kényszerítő erejű sajátosságát vette át, ame
lyek nem voltak beilleszthetőka hagyományos
paraszti életrend kereteibe.

Az ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekből

különös élességgel vetül elénk annak az embe
ri, kutatói magatartásnak a képe, amely Bálint
Sándor egész életét jeIlemezte. Az alkotó kere
sés nála mindig egy többé-kevésbé állandó
szellemi állapotot jelentett, amelyben a megIé
vő világ anyagi dolgai és szeIlemi értékei közé
igyekezett beépíteni a saját élményeit és gon
dolatait is. így élete és munkássága- mint ez a
kis kötet is bizonyitja - valóban életmű: élet és
mű megbonthatatlan egysége, amelyben az
egyéniség és a tudományos munka elválaszt
hatatlanul egybefonódik. A kutatás és az ered
mények számára egzisztenciális fontosságúak
voltak, minden leírt szaváért egész életének sú
lyával felelt. A kutatás tárgyától való megra
gadottsága vezette a lényeg megismeréséhez, s
a munka közben kibontakozó feladatok, föl
merülő problémák mindig szerves kapcsolat
ban áIltak a mindennapok kérdéseivel. Bálint
Sándor tudományos munkássága egyúttal
életfilozófiája is, lelkének nagy élménye. A tu
domány művészetté formálódik: teljes életet
ad és teljes életet igényel. (Magvető Kiadó.
1981)

T()sKÉS GÁBOR



H O N ISM ERET Az ideológiai szempontú vizsgálatokat,
elemzéseket oly fontosnak tartó korunkban
több teret engedhetnének a múzeumok egy
ilyen, a népélet minden tartományára kiható,

A népi hitélet tárgyai világképi rendszereket és elemeket vizsgáló
kutatási témának. Néhány kivételtől eltekint

A népi hitélet vizsgálata a magyar szakkutatás ve (pl. a Hatvany Lajos Múzeum védőszente

meglehetősen elhanyagolt terrénuma volt, a ket és patrónusokat. majd olajnyomatokat be
népélet egyéb tartományai mellett. Kevés ku- mutató kiállításai és a Néprajzi Múzeum Rab-
tató vállalkozott e témakör felderítésére, a hit- lók vagy szentek cimü kiállltása) az utóbbi év-
életre vonatkozó anyagok gyíijtésére, feldol- tizedekben alig történt valami a hazai múzeu-
gozására. Ezen a területen Bálint Sándor ha- mokban, ami a népi hitélet-kutatás eredmé
talmas életműve az egyetlen kivétel, mely ma nyeiről számolt volna be. Nagy kérdés példá
már példaadó a kutatók - köztük a kiváló ta- ul, mikor és hol láthatja majd a nagyközönség
nítvány, Erdélyi Zsuzsanna - számára. A7, ál- Bálint Sándor hasonló tárgyú értékes bagyaté
tala megkezdett munka folytatásának jelei ér- kát.
zékelhetők néhány múzeum kiállltási tevé- Debrecenben, egy nagyobb léptékű kiállítá-
kenységében is. son lehetőség lett volna néhány résztéma kuta-

A debreceni Déry Múzeumban került meg- tásánakjelenlegi állását, eredményeit is bemu
rendezésrea Népi vallásosságtárgyai című ki- tatni. így többek közt az egyéni áhitatot kife
állítás, mely témaválasztásával. célkitűzésével jező szemképecskék és a XVIII-XIX. századi
szinte egyedülálló eddig a magyar muzeológiá- képzőművészet összéfüggéseit, ikonográfiai
ban. A vállalkozás elsősorban összegző jelle- vonatkozását, genezisét stb., melyet Némethy
gű, A népi hitélet tárgyakban is megragadható, Lajos, Csatkay Elemér és újabban Szilárdffy
nagy területeinek jelzésszerű felvázolására tö- Zoltán kutatásai tártak föl. Ezek ismeretében
rekedett. A tizenkét elkülönített téma jól ta- a Déry Múzeumban kiállitott képecskék csak
goltan, de csak vázlatosan mutatja be azokat a címszó rövidségű villanását adták e tárgykör
fő területeket, melyeket a rendezők a hitélet- gazdagságának. Lehetőség nyílott volna az el
ből fontosnak, kiemelendőnek találtak. így sősorban XIX. századi anyagot felvonultató,
kerültek bemutatásra a keresztelés és a teme- kiállítás időhatárainak tágítására is. Akatoli·
tés, a református és a katolikus otthon legjel- kus expanzió révén felvirágzó, középkori ha
lemzőbb tárgyai, az egyéni áhítat személyes gyományokat is érző XVIII. századi szakrális.
rekvizitumai, különféle szentelmények és éne- tárgykészítes bemutatása - mint a XIX. száza-
keskönyvek, a búcsújárás és a betlehemezés. di történeti előzménye - nem lett volna tanul
Külön emlitést érdemelnek az úgynevezett pa- ságok nélküli. Bizonyos archetípusok szárrna
raszt-ecclésiolák, E mennyei levelek a refor- zásának vagy éppen átalakulásának folyama
mátus népi hitélet ritka dokumentumai. A· _ tába nyerhetnénk bepillantást. Érdekes vállaI
XIX. században bontakozó vallásos népkölté- kozás lenne egészen napjainkig figyelemmel
szet és az illusztratív motívumkincs sajátos kísérni a szakrális tárgyak születésének és éle
műfaji keveredése, együttes jelentkezése figyel- tének törvényszerűségeit egy kiállitás vagy ki
hető meg rajtuk. Figyelemreméltó, hogy a ren- állitássorozat segitségével, Jóllehet a Déry
dezők több vallás hitéleti hátterét is megvilági- Múzeum nem szándékozott ekkora szeletet ki
tani szándékoztak az ország több múzeumá- hasitani a népi vallásosság témaköréből. a ki
ból kölcsönzött szakrális tárgyi anyag segitse- állitás összegző tételei, jelzésszerű vázlatossá
gével. A rendkívül gazdag téma alaposabb, ga egy-egykérdéskör további, részletesebb ki
részletezöbb bemutatása jóval nagyobb kiálli- fejtésénekigényétsejteti (pl. betlehemezés,bú
tóteret igényelt volna. Talán a rendezőknek is csújárás stb.),
módjuk nyilt volna egy-egy kérdéskör mé- Egy résztéma alapos és igényes feldolgozá
Iyebb kifejtésére, ha a debreceni múzeum na- sát készítette el a miskolci Herman Ottó Mú
gyon reprezentatív, de kiállitás rendezésére ke- zeum 6s mutatta be a Borsod-Miskolci Múze
véssé alkalmas kupolaterme helyett valahol umban. A Kész/tette a türelem clmü kiállítás
másutt mutatják be a népi vallásosság tár- közel félszáz "türelemüvege" az ország külön
gyait. félegyüjteményeiből kerültek egymásmellé te-
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matikus rendben. A legkorábbiak a XVIII.
században készültek, a legkésőbbiek

l973-ban.
Három nagy csoportot különítettek el ábrá

zolásaik szerint. Az első csoport az úgyneve
zett bányászpalackok, melyek a történeti Ma
gyarország nagy bányavidékein, elsősorban a
Felvidéken készültek. Témájuk a bányászélet
illusztratív ábrázolása. Sokalakos, dramatikus
jelenetsorok segítségével hozzák elénk a bá
nyamunka fázisait, szervezeti rendjét, az ércek
kitermelésének módját és eszközeit. A három
négy szintre osztott palackok a türelemüveg
készítés technikailag talán legbonyolultabb
alkotásai, ugyanakkor a XVIII. századi bá
nyászat hiteles dokumentumai is.

A másik témakört a vallási ábrázolások ké
pezik. A népi vallásosság napi gyakorlatában
közismerten jelentős szerepet játszottak ezek a
tárgyak. A fogadalmi vagy jegyajándékként és
időnként búcsújárók ajándékaként készülő tü
relemüvegek legelterjedtebb variánsai azok a
munkák, melyek Krisztus szenvedésének és el
árultatásának szimbólumait vonultatják föl.

A vallási témák között szerepelt még jó né
hány oltárépítményt, kálváriát, kápolnát áb~
rázoló üveg is. E konstrukci6knál igen gyak
ran használtak fel díszítő elemként korabeli

FILM

Három rendhagyó filmrendező

A harminchét éves korában, 1982 júniusában
elhunyt Rainer, Werner Fassbinder mindenek
előtt filmrendező volt, .filmcsináló", ahogyan
saját magát nevezte. Azonkívül színész, szín
házi rendező, színműíró, forgatókönyv- és
hangjáték szerző, filmproducer és televíziós al
kotó. A háború után született, de a nagy világ
égés nyomait mégis magán viselő, a "gazdasá
gi csoda" ellentmondásait élénk bírálattal kí-

, sérő, kritikus szemű baloldali nyugatnémet ér
telmiségjellegzetes képviselője. Fassbinder ne
ve fogalommá vált az "új német film" néven is
mert filmművészeti irányzat alkotóinak sorá
ban. Szókimondó volt, a megaláztatások és
nyomorúságok leleplezője. "Romantikus
anarchista", ahogyan önmagát egy vele készí
tett interjúban nevezte.
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metszeteket, nyomatokat, melyeket kivágtak
és kézzel színeztek. A XVIII-XIX. században
terjesztett szentképek mellett színezett papírvi
rágokat, fémszálat, "aranylemezt", viaszt, fa
ragott, festett fadarabokat és különféle textile
ket alkalmaztak a türelemüvegek készítésénél.
A gazdag anyaghasználat főbb variánsait jól
szemléltette a kiállítás.

A tárgyak harmadik csoportja a türelem
üvegek szerteágazó, sokféle típusát mutatta
be. Megtalálható itt a hazafias tartalmú (Pető

fi budapesti szobra), vagy különféle gépeket
(motollát) és tárgyakat (asztalokat) ábrázoló
türelemüveg is.

A Herman Ottó Múzeum jóvoltából érzé
kelhető volt, hogy a magyar nép hitéletének
ma már rendkívül ritka tárgyait, a türelemüve
geket a társadalom mely rétegei készítették,
használták és őrizték. Föltérképezhető volt a
türelemmunkák tematikus sokfélesége, hazai
archetípusaik viszonylagos időbeli változat
lansága és módosulásaik sora is.

A debreceni és a miskolci kiállítás tanulsá
gai mindenképpen megszívlelendők, mivel a
népi hitélet kutatásának eredményeire és hiá
nyaira egyaránt figyelmeztetnek.

LENGYEL LÁSZLÓ

Mozgalmas, rengeteg feltűnést és botrányt
is kavaró életében a fő helyet mégis az alkotás
foglalta el. Hihetetlenül sokat dolgozott. Nem
egészen másfél évtized alatt negyvenegy filmet
forgatott (televíziós filmjeit is ide számítva).
Utolsó nagy korszakának termése egyre széle
sülő perspektívában veszi szemügyre a mai
nyugatnémet társadalmat, visszapillantva a
múltra, annak árnyaira, és a jelenben folyta
tott emberi küzdelmekre. Egyik ilyen filmje a
Maria Braun házassága (Die Ehe der Maria
Braun, NSZK, 1979) is.

A film 1943júliusában kezdődik, mikor ke
leten meghiúsul az utolsó német offenzíva és
l954-ben, a futball-világbajnokság évében ér
véget, mely az NSZK csapatának a győzelem

dicsőségét hozta. A közbeeső éveket Maria
Braun életpályájának tükrében ismerjük meg.
A Hanna Schygulla által megformált jellegze
tes nőalakot a "gazdasági csoda" korszakának
Kurázsi mamájaként emlegette a nyugatnémét

.kritika, utalva ezzel Brecht ügyeskedő, fásult
ságában is elszánt, szinte jelképpé vált figurá
jára. Fassbinder rendkívül kifejező, a hiteles



realizmust és az összefoglaló, nagyvonalú stili
zálást ötvöző sajátos stílussal teremti meg
filmje utánozhatatlan légkörét. .

Az 1982-es cannes-i filmfesztivál bővelke

dett értékes és érdekes alkotásokban, talán a
legmegdöbbentőbb hatást mégis Yilmaz Gü
ney török rendező filmje Az út (Yol, török
svájci, 1982) jelentette. Váratlanul tűnt fel a
fesztivál műsorán, mégpedig biztonsági okok
ból. Rendezője ugyanis török börtönböl szö
kött meg. Svájcban kapott ideiglenes politikai
menedéket, és az a veszély fenyegette, hogy a
török kormány kiadatását kéri a franciáktól.
Elkészítése is egyedülálló a filmművészet tör
ténetében: rendezője, baloldali magatartása
miatt, börtönben ült a forgatás idején. A for
gatókönyvet is börtönben írta, barátja és hosz
szú éveken át asszisztense, Serif Görens irányí
totta a felvételeket, majd szökése után Güney
Zürichben végezte el műve vágását és keveré
sét.

A film anyaga Yilmaz Gűney rabtársainak
élményei alapján született. Öt szabadlábra he
lyezett rab kalandjainak története. Párhuza
mosan alakulnak szemünk előtt a történetek;
a hétvégi szabadságra engedett rabok életén át
megismerjük a kurd nép nehéz sorsát, az elő

ítéletek és a meggyökeresedett barbár és ide
jétmúlt szokások embertelenségét. Ezeknek az
embereknek a tiszavirág-életű szabadság még
rosszabb mint a börtön. Ugyanazokba a társa
dalmi; gazdasági, erkölcsi problémákba bo
nyolódnak, amelyek miatt börtönbe kerültek.
A külvilág még irgalmatlanabb mint a börtön
élet.

A film sallangmentes egyszerűséggel, szépel
gés és felesleges pátosz nélkül mutatja be a lel
ket nyomorító társadalmi valóságot. Ez azon
ban nem akadálya annak, hogy jó néhány kép
sorát igazi líra töltse meg. Egész szemlélete azt
a humanista Iátásrnódot tükrözi, mely oly jel
lemző Güneyre, aki kijelentette: az emigráció
ban sem érzi úgy, hogy elszakadna gyökerei
től, hiszen a föld számos országának állapota
hasonlít a hazájáéhoz és hogy számára lét
szükséglet az emberibb életért vívott harc segí
tése.

Costa Gavras orosz származású, görögor
szági születésű francia rendező. Párizsban a
Sorbonne bölcsészkarára és a Filmművészeti

Főiskolára járt. I 959-től kezdve a legjobb
francia rendezők mellett asszisztens. 1965-bep
jelentkezett első önálló alkotásával, de igazi
érdeklődést csak harmadik műve keltett, az

1969-ben készült 2, avagy egy politikai gyil
kosság anatómiája. A film alapja Vaszilisz Va
szilikosz regénye volt, melynek megírásához
Lambrakisz baloldali görög képviselö meg
gyilkolása adta az indítékot. A forgatóköny
vet a rendező Jorge Semprunnel együtt írta.
A helyszint kénytelen megváltoztatni - Algé
riába helyezte -, de a nézők számára mégis vi
lágossá vált, miről és kikről szól a film. .Szen
vedélyes látásmóddal készítettem a filmet,
nem hiszem, hogy hasonló eseményt hidegen,
analizálva lehetne filmre vinni" - nyilatkozta
akkoriban a rendező. Szenvedélyességét, ko
nok igazságkeresését további filmjeiben is
megőrizte, egyedül az ember méltóságát, sza
badsághoz való jogát védelmezte, akár a kon
cepciós perek világát, akár az elkötelezett bal
oldaliak küzdelmét vizsgálta. Ugyanakkor
megmaradt izgalmas történeteket bemutató, a
feszültség növeléséhez nagyszerűen értő film
készítőnek, ami biztosítja, hogy munkái a leg
szélesebb közönségrétegekhez is eljutnak.

Legújabb filmje, az Eltüntnek nyilvánitva
(Missing, USA, 1981) az 1982-tes cannes-i
fesztiválon Aranypálma-díjat kapott, meg
osztva Yilmaz Güney filmjével. Ám a film
iránti érdeklődés már ezt megelőzően is igen
csak jelentős volt. Reagen elnök a Fehér Ház
ba kért egy kópiát, Amerikában hatalmas saj
tóvita bontakozott ki körülötte. Mitterand el
nök pedig a cannes-i fesztivál író zsüritagja,
Gabriel Garcia Marquez társaságában nézte
meg a filmet.

Costa Gavras munkája a krimik klasszikus
szabályai szerint építkezik. Egy édesapa, me
nye társaságában keresi eltűnt fiát egy polgár
háború dúlta országban. A történet a valósá
gon alapul, az elveszett fiú nem más, mint az
l973-as véres 'chileipuccs idején eltűnt Charles
Horman baloldali szimpatizáns amerikai új
ságíró. Jack Lemmon - aki szerepéért a leg
jobb férfi alakítás díját nyerte Cannes-ban
- komikus szerepeitől merőben eltérő karak
tert formál meg az apa szerepében. Egy, az
amerikai középosztályhoz tartozó üzletembert
alakít megdöbbentőhitelességgel, aki egyre in
kább elveszti illúzióit a megdönthetetlennek és
változatlannak hitt klasszikus eszményekben.
Nemcsak a junta katonái, de a követség alkal
mazottai is hazudoznak. Majd megtalálják
Charles Horman holttestét: meggyilkolták,
mivel túl sokat tudott honfitársainak a puccsal
kapcsolatos tevékenységéről ebben az idegen
országban, melyet élete színteréül választott.
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Az ország nevét nem mondják ki a filmben, de
a néző, aki figyelemmel kisérte a közelmúlt
tragikus világpolitikai eseményeit, a film apró
célzásai nélkül is azonosítani tudja, hol játszó
dik a cselekmény. Costa Gavras filmje nem-

KÉPZÖM OVÉSZET

Bálint Endre komor játékai
A szó kergeti jelentését.

(Weöres Sándor)

Gazdag kiállítási esztendeje volt Bálint Endré
nek 1981 nyarától 1982 nyaráig. Alig fél évvel
azután, hogy Szentendre elénk állitotta a teljes
életmű szineit - erről a kiállításáról a Vigilia
1982.januári számában irtunk -r-, először a Vi
gadó Galériában láthattuk fotomontázsait,
majd a szentendrei Műhely Galériában és az
Erzsébetvárosi Művelődési Házban linotypiá
it, az Óbudai Pincegalériában pedig objetjeit.

A Bálint Endre műfajait mélységében is be
mutató kiállitások közüla legjelentősebb a Vi
gadó-beli volt. A két korszakra bontható foto
montázsok -a kezdetek: 1958-1960, és a foly
tatás: a 70-esévek vége- azonossága és külön
bözősége szembetűnő lett a három teremben.
Az azonosság: az objektív alkotóelemek egyé
ni, szubjektiv rendbe állitása azon a Bálint
Endre-i módon, ami gondolati és érzelmi ha
tást egyszerre vált ki a képek nézőjéből. Az ő

szürrealisztíkus tárgy-társításai nem véletlen
találkozások a papi ron, hanem tudatos szer
kesztés elemei. A különbség: az az emberi tar
tás, ami a két korszakból kiállitott munkái
mögött feszül.

A Lefejezve-befejezve cimű montázsa szójá
tékkal társult képjáték. amellyel azt a groteszk
hangot üti meg, ami ebben az első korszaká
ban jellemzi. A csúfondáros és hitetlen hang
mintha a több évtizedes rosszal - gyűlöletté

fokozódott előitéletekkel. háborúval, mellőz
tetéssel, betegséggel - pörölne, ráadásul sze
génységben és a hazai tájtól idegen környezet
ben: Franciaországban, Párizsban. Techniká
ja is ebből a szegénységből született, majdnem
véletlenül, ahogyan ő maga vall erről. Ha egy
festőnek nincs pénze vászonra, festékre. ts
szenvedélyes művész, bizonyosan talál anya
got, amit megformálhat. A magazinok szines
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csak izgalmas, politikai szinezetü krimi. Több
annál; tiltakozás, kiáltás, jajszó a közömbös
ség, a bűnöket vállvonogatással elintéző fele
dékenység ellen.

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN

képei nem kerültek egyetlen fiIIérbe sem, hi
szen a lapokat egyik barátja adta neki - és ő

dolgozhatott.
A Kalaptemető, a Félelem a késtöl és az

Bichmann úr. . . még nyersen idézik föl a kö
zelmúlt emlékét, a koncentrációs táborok pre
cizen rendezett, embertől megfosztott tárgy
gúláit, a pogromok éjszakait és a fasizmus
szellemét. Mindazt, ami jó néhány későbbi

festményén és újabb fotomontázsain ugyan
ilyen erővel, indulattal áttételesebb megfogal
mazást kap majd. Ezek a komor, látszólagos
,Játékosságok" másféle, végletes ellentétekre
épülő gondolattársitásban jelennek meg 
riasztóban és liraiban - a Madárhalál-halálma
dár-ban. A halálmadár ember-pusztítása és a
madárhalál Iiraisága felfokozódik attól, hogy
Chaplint és a Kölyköt egy háztető csúcsára ül
teti. Úgy, mintha az Aranyláz filozofikus, sza
kadék szélére csúszott ház-jelenetének folyta
tását fogalmazná meg. A Kölyökből ismert
két örök figura onnan nézi a lebukó madarat,
és ezzel új tartalmat is kap a megszokott : az is
mert filmből ismert emberek mintha valóban
egy madár halálát néznék végig, azt élnék át
szomorú és tehetetlen tartásukkal, tekintetük
kel, teljes lényükkel. A vissza-visszatérő motí
vumok is ezeken a korai montázsokon jelen
nek meg először - olykor személyek, például a
Moulin Rouge-ftlm Toulouse-Lautrec-je -,
hogy később ismét lássuk őket, mint el nem
múlókat a mulandóságban.

Ez a mulandóság, amelyet olykor indulat
tal, máskor fájdalommal hevit fel Bálint End
re, a Vigadó Galériában látott második kor
szakának jellemzője. A játék mögötti komor
ság egyre erőteljesebb; bár a csúfondáros han
got itt is őrzi. A Polonaise-variációkban, vagy
a Nővérek-ben ez a két hang még egyensúly
ban van, de mindinkább dominál az a szomo
rúság, ami már az elmúlással tusakodik. A Bú
csúfiatalságomtól keserű vallomása a régit és
újat teszi elmúlóvá: egy kőkerítés szétbomló,
kapuoszlopon ülő szoborfejét és egy össze
égett, összezsugorodott motorkerékpárt. .A
Katasztrófa előtt földgömbje, Szent Kristófja,



hidja és órája azt sűríti, amit a téma elindított
benne: az emberi munka - szellemi, manuális
- fenyegető puszuthatóságát, egyben az ember
kivonulását az évezredek során megteremtett
- ember által is teremtett világból.

A Régen nem élnek pozitiv-negativ gyer
mekfotói egyszerre beszélnek a vanról és a
nincsről, és ebbe a van-nincsbe belekomponál
ja saját festrnényét, a Népligeti álmot is. A
Gyászolók-han ismét a gyermekhalált idézi föl
olyan motivummal, ami festményein és grafi
káin is vissza-visszatér: egy parasztszekér ke
réknyomatával. A Zuhanó lány figurája mint
ha a fehér Semmibe zuhanna. beékelődve

Szentendre nagyon jellegzetes ablakrácsaiba.
Az elmúlás - emberi és tárgyi - a Múlt témája
ugyanúgy, mint az Egy csarnok felét láttam-é.
a Ravatalon-é.

A kiállításon látható két nagy ciklus, az ln
memorlamOrszág Lili és az ln memoriam Bar
tók motívumai néha azonosak. jelentésük
mégis mindig más. Az imádkozó zsidó férfiak
a Bartók-sorozatban az Idő mélységét jelentik.
a távolságot, ahonnan a dallamok közelednek
felénk a zeneszerzőn át. és talán a jövendő ko
rok felé is. Az Ország Lili emlékére született
egyik montázs-mondaton a sárga folt. amit
ugyanezeknek a férfiaknak a ruhájára tett Bá
lint Endre, másféle időtávlatot mutat: a kö
zépkortól tegnapig megbélyegzett embercso
portot, akikből a nemrég meghalt festőnő is
vétetett. Ugyanerről beszélnek a zsidó temető

kőtáblái. amelyekre az "Arbeit macht Frei"
hazug jelmondata került, vagy a Picasso-i bika
variációja, az erőszak megtestesülése.

De a gyakori keresztény és zsidó motivu
mok ugyanazt az emberit, humánust idézik,
ami közös volt mindkét alkotóban. És jelen
van a két ciklusban az is, ami a két alkotó sor
sában mégis más. A Bartók emlékére készített
montázsok alapja, háttere mindig a kottalap.
Ez az összekötő látványi hatás arról beszél: le
zárt és teljes a bartóki életmű. Bálint Endre vi
szonya Bartókhoz higgadt. meditativ. Az Or
szág Lili sorozat a gyász-fehér alaptól nyugta
Ianító, drámai. Nemcsak azért, mert barátja,
szellemi társa volt, akinek hiányát ma is érzi.
hanem azért, mert a sorsa fáj: az életművét

láttató kiállítás halála után nyílhatott csak
meg, munkásságának elismerése csak tragikus
késéssel adatott meg neki.

Az elmúlás gondolatától szenved Bálint
Endre: hol lázad ellene. hol beletörődik.' Ha .
innen nézzük szomorúságát,érthetö a Variáci-

ák egy témára Iirai lényege: minden világi do
log véget ér. A szárnyalás, az emberi kapcsola
tok, maguk a tárgyak és maga az én is.

Más módon összegez lIZ ln memoriam Or
szág Lili olaj-változata. az elmúló ember le
nyomata; és az Esküvő dallamtöredéke, hatal
masnak tűnő szürke felülete. benne középen a
fekete négyzet. jobbra fent a tortadlsz-figurák:
esküvői pár a múltba mosódva. Mintha az Idő

sűrüsödne össze e két legújabb festményében.
és nem a pillanat tárulna elénk. Ez a két kép
egy űj kezdete is lehet, új korszaké. amelyben
összegez. mint Ország Lili a Labirtntusok-can.

A két linotypia-kiállítás közül az erzsébet
városi volt a jelentősebb. A korábbi, szentend
rei tárlat egységes összképe. pasztell-színvilá
ga. impresszionisztikus látásmódja hamar el
halványult a látogató emlékezetében. Az Er
zsébetvárosban látható anyag gazdagabb. sok
szinűbb, markánsabb. A Madár kékje. lilája,
narancsos okkere elsősorban szinével hatott,
és színeivel a Kakas-variációk is. vagy a Piro
san szárnyaló l és ll, az A/omban. A Padlovag
ban - ismét szójáték-képjáték : padló-lovag -,
az ismert zsennyei parkett-törmelékek rajzát
látjuk viszont, míg a súlyosabb Méregpohár
ban az Utolsó vacsora Zsennyén olajképének
serlege jelenik meg. Ami mássá teszi: az elszál
ló lelket felidéző két láng és a halálfej, amely
mintha velünk nézne szembe, minket is figyel.
ne. E motivumok részvételével a játék mind
komorabbá válik, ami az itt bemutatott képek
legfőbb jellemzője. A Fekete maszk stpkával
koponyája, a bálinti tárgy-világ jellegzetes ele
me bohócsipkát kap, hogy így pöröljön - két
ségbeesetten -- a halállal.

A Fekete angyallovacskával angyala a kép
eimében is megfogalmazottan a halál követe,
de a halál kísért a Szekér fele a Holddal moti
vumaiban és színeiben is.' Motívumaihan at
tól, hogy félbevágottak, színeiben attól, hogy
szorongást idézök. Ugyanez a szorongás jele
nik meg a Párkák szürke alakjaiban, akik egy
festőállványra helyezett üres, fehér vászon
előtt állnak. A Várakozók ablakok alatt-ban a
technika, a linotypia új tartalmat kap: a sze
kér és a ló és az emberi figurák lenyomatai a
szekérnek. lónak, emberi figurának.

Ha Bálint Endre pöröl az elmúlással. lázad
ellene. beletörődik. ez a lázadása, pörlekedése
újitja meg az elkopott tárgyait. objetjeit, ame
lyeket az Óbudai Pincegalériában állítottak ki.
Van. amikor látszólag csak játszik, polgárpuk
kasztóan >- amint erre ő is utal a kiál1ltás is-
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mertetőjében -, de még ekkor is többet tesz:
életet lehel a halott anyagba: a levélszekrény
be, a deszkába, a padlóba, műfogsorba. Ez B

nagyon profán tárgy-világ egy-egy vonástól,
színtől új tartalmat kap. Többnyire kegyetle
nül groteszket, máskor lírait, drámait. így vált
egy protézis pillangóvá az Hommage ti Rusz
wunn sorozatban, vagy a Lámpás-ban, atni
egy halott madár etetője lett. A tárgyakat néha
megszelídíti, mint az agresszív bokszer-töredé
ket a Lankás Dunántúl-ban, a bútorláb-dara
bokat emberi arcokká formáló Ikrek-ben.
Máskor kegyetlenül keménnyé formálódnak,
mint A zöld alsó széktámlájában, ahol, mint
keretben, csontdarabkák állnak kártyafigu
rákként. A Személyi kultusz megkopott kifeje
zése öngúnnyá lesz: négy-négy levélszekrény
rekeszben, a rekeszek mögé feszített rongyos,
ócskaanyag előtt névjegyeket látunk, és mind
egyiken BÁLINT ENDRE neve.

A nagyon ismert Fatalesz-e mellett, ami az
egyik legsúlyosabb objetje, itt volt látható az a
Korpusz is, ami egy egykori, elszenesedett ke
resztfa-töredéket tesz újra eleven emlékművé,

Kis piros folt a Krisztus-test lába táján jelzi az
öt seb nyomait, és az egyetlen szög a szögeket.
Horgas, karikás, rozsdás lánc a két kéz, ívbe
hajló vasdarab a vállak. Formátlan drótfonat
koszorázta a fej, egy formátlan gipszdarab.
Mindez együtt olyan fájdalom, ami szinte
üvöltő.

TARBAY EDE

•
Kassák Nagyma fOSOn

A művelődési ház hatalmas termében mélysé
ges csönd. Nem jött be ide órák óta senki, csak
a teremőr kötőtűje cikkan néha, szinte öntör
vényűen. Parancsolóan öntörvényű itt min
den. A képek, a bevetülő fény, az egyedüllét, a
félhomály, a látogató képekben oldódó magá
nya. Zárt tér. Fegyelmes némaság.

Különös találkozás ez Kassákkal, ezen a jú
liusi kiállításon.* Ott, ahol kedves nyaralója
- az év nagy részében magába zártan - ma is
áll; az elhanyagolt községben. mely híres és
kedvelt fészke volt a művészeknek valamikor.
Keveset markolt, de sokat fogott, amikor két

• A nagymarosi Kassák-kiállítás 1982. július 4-től l8-ig
tartott nyitva a Művelődési Ház Nyári Galériájában.
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héten át emlékeket állított egykori lakosának
- javarészt a kassáki életmű képi lenyomatai
ból : a képarchitektúrákból, e különös és ki
kezdhetetlenül mai, XX. századi ikonosztáz
remekekből,melyek a Kassák-emlékmúzepm
ban nem szerepelnek.

Mondom, különös találkozás ez, megrende
zett. Megrendezte magát. Mert a szellem azon
tágasságában, mozgása azorl rendjében,
amelyből a képarchitektúrák születtek, és im
már csontozatosan állnak; ebben a szerves és
mindig indulásban lévő kassáki térben minden
a lényegi hiányok körforgása szerint különös,
pontos és érthető, még az életmű kései sorsa is.
Nevezetesen a tetten ért való, hogy nem ö mé
reti már magát, hanem hozzá méretnek a dol
gok, sorsok, állapotok, szerepek - a jelenség
hez, annak lényegéhez, a.kassáki gondolathoz,
személyiséghez, magatartáshoz és szellemhez,
mely immár ott mutatkozik ahol akar, ahol
éppen rés támad tiszta szigorának, s most cso
dálatosképp e kánikulai helyen, mikor a világ
oly fólöslegességekben habzó és zavart.

A hiánya nagy rendező és emlékeztető, s a
kassáki igény, igényesség és tartás hiánya
mind égetőbb. Körülötte - máig is tudva-tu
datlan - egy eladdig nem volt világ mindent
átformázó tömegei, s benne ez új világnak új
fénytörései élnek, látnak és motoznak - egy
egész szellemkép-hadsereg. Akiket képvisel: a
gépes ember, a már a gépek galaktikáján nőtt

sokaság, a gépi kozmosz látása, figyelme, kép
zelete és etikája diktálják belső csendünket és
robajunkat, de a mindenkori elszámolást is,
hogy az ember az új világban is fejedelmi le
gyen. Ö sem alkuszik. A szerte fröccsentett új
eszmélet és alázat, a nemcsak tagadás, de
nagyívű-nagyszerű építkezés, a tiszta ökonó
mia, amelyben mégis a rugaszkodó rend szár
nyas önhite rakja fel a zárókövet; az anyag
gátjaival gyürkőző felelős aszkéta nemes indu
lata, a templomépítőé immár a futószalag mel
lett, a nem hűtelen és nem önző, de adakozó
fölismerés, amely világossággá derült eget von
köré, és teszi őt magát és]műveit éppen ezért
- szinte már bartókían - botránykővé ma
is ...

Szellemi és emberi jelenségét a Nagy Szél
fújta ki: alakjában a pusztulás, a történelmi
szenvedés ellenében teremtő és helytálló új
szellemi akarat szfinx-kő-arcamerül fel mind
végtelenebb magányossággal. "A képarchitek
túra azt hiszi magáról, hogy ő egy új világ kez
dete. A képarchitektúra igazából nem is a szo-



bában akar elhelyezkedni. A képarchitektúra
maga a szoba akar lenni, sőt a te legszemélye
sebb életed akar lenni. " A képarchitektúra
művészet, a művészet pedig teremtés és a te
remtés minden."

Igen, a művészet - energiaátvitel. Formája
pedig adott eszmélésekhez kötött. Kassák
azonban nem a munkássors Derkovits-i végze
tességéből oldotta ki művészetének tragiku
mát. Ő a legújabb kori ember szuverén "ural
kodói" öntudatát fogja jelekbe és szervezetek
be: a megalázhatatlant, a magát nem hagyót
- és állította ki az érzékelés és az akarat koz
mikus országútjára ; az egyénnek - úgyis mint
a tömeg részének - generátorául az arány- és
mérték-csomagokat. Ezért félelmetes, és ezért
mai. Ezért időszerű és lényeges, ezért oly rej
tetten fölismerhető:vaksi a szem, amely látja,
zsugorított a szív, amely érzi. Őrizzük csak.

Kassák nemcsak hitt és hisz az emberben,
de egész mivoltában, minden porcikájával
ténylegesen építi is, erőt küld, öntudatot su
gall, összeszed, megfésül, felpofoz. Lénye és
tartása olyan minőség, amellyel szembenézni
egyre kápráztatóbb, zavarba ejtőbb, "istenkí
sértőbb", sőt kerülendő is lehetőleg. A kiállí
tást, mely - hála a létrehozóknak - nemes egy
szerűségében méltón emlékezett és emlékezte
tett Kassákra, az emberre és az alkotóra, a ki
állítást bámész kirándulók és nyaralók a tás
karádiók bömböletében messze és szelíden el
is kerűlték.

" ... én látom / nem ismer meg / honnan is
gondolhatná / hogy egy ember / ilyen messzi
ről érkezett / s még messzebbre / készülődik"

- írja ceruzarovásos egyetlen kiállított kézira
tán.

SZABADOS Gy(jRGY

•
Gyarmathy Tihamér grafikái

Minden valószínűség szerínt elsőként Kállai
Ernő ismerte fel a harmincas évek végére, a
negyvenes évek közepére az elvont művészet

formateremtése és a "természet rejtett arca"
közötti megfeleléseket ; a többnyire érthetet
lennek és értelmetlennek minősített alkotások
megszületésekor - olykor a tudatalattiban 
munkáló nagyon is valóságos erőket. Európai

Iskola, Duna-völgyi avantgardok, Galéria a 4
világtájhoz : ezek a negyvenes évek közepének
demokratikus légkörében elgondolt és meg
alakult művészcsoportosulásokugyanúgy ösz
szefüggesbe hozhatók Gyarmathy Tihamér
nevével, mint az imént említett Kállai Ernőé

veI. Tudjuk: kettejük kapcsolata nem korláto
zódott e csoportoknak fél-intézményi műkö

désére; Kállai kritikai elvei és teóriái, Gyar
mathy Tihamér művészete ennél jóval mé
lyebb eszmei és esztétikai összhangban volt, s
ez az összhang mindmáig eleven maradt. Per
sze nem akarunk mindenáron érvényt szerezni
ennek az összhangnak; tény, hogy a magyar
absztrakt festők közül nem kizárólag Gyar
mathy munkásságára érvényes Kállai elméle
te, s fordítva is igaz: Gyarmathy munkássága
nemcsak Kállai elméletére vonatkoztatható.

Minderről a Magyar Nemzeti Galéria Mű

hely sorozatában az elmúlt nyáron bemutatott
(és utána országos vándorútra indult) grafikai
kiállítása is meggyőzhette a szemlélőt. A mű

vész harminc év terméséből válogatott, s ezzel
- amint a katalógusban is olvasható - némileg
szakított a Műhelynek a formálódó életművek

aktuális epizódjait kamarakiállítás-jelleggel
bemutató hagyományaival.

Betekintés helyett áttekintést nyújtott ez a
tárlat Gyarmathy Tihamér életművének szá
mottevő hányadáról- s ezt nem a szó rnennyi
ségi értelmében mondjuk, A festők grafikai
működésének eredményeit ugyanis hajlamo
sak vagyunk kisebb jelentőségűnek. kimon
datlanul is mellékterméknek minősíteni, más
mércével mérni. Rögvest más a helyzet, ha egy
par excellence grafikai életmű kritikájáról,
méltatásáról van szó; nem segíthet a festmé
nyekkel való összevetés hálás páncélja: meny
nyiben kevesebb (vagy több) az egyik, mint a
másik.

Gyarmathy Tihamér nyári kiállításának
művei ilyen értelemben "műfaji önmagukban"
tárgyalandók. Ezt megkönnyíti az az alapvető

formai összecsengés, rokonság, mely erőteljes

és egységes rendszerben láttatja a bemutatott
képeket. Nem hisszük, hogy munkáinak célja
a világmindenség, a totalitás megragadása len
ne, hiszen a művészi formák XX. századi élet
tere ennél jóval szerényebb (például társadal
mi igényű) törekvések kifejezésére is csak kivé
teles esetekben alkalmas. E grafikák nem áb
rázolják az univerzumot irodalmiasan, nem
sejtetnek semmit, hanem a Lét változó arcvo
násaiban felismerhető elemek és erők életébe
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engednek bepillantást. Igy Gyarmathy Tiha
mér képein a részek mozgásának-szervezödé
sénekjellege utal az Egészre, amely más, "szé
lesebb" nézőpontból hasonlóképpen egy na
gyobb egység alkotóelemeként jelentkezik. E
relatív önállóság természete az, hogy "k~lIő tá
volságból nézve a legbonyolultabb jelenséggel
is ez történik" (Mezei Arpád). Az efféle ~elati
visztikus felfogásból ugyanúgy adódhatna a
Mindenség határtalanságától elalélt, megbű

völt lirikus modora, mint a Lét jelentéktelen
ségén, "vihar egy pohár vizben" - gyárléságán
ironizáló ciníkusé. Gyarmathy grafikáin egyik
véglettel sem találkozunk. Műveí eleven álla
potrajzolatok inkább, szellemes szerkesztett
ségük lélek-közelből mutatja egy motívum
rendszer életét. Atomok, molekulák, sejtek,
szövetek, erövonalak, rezgések, hullámok és a
Mag: az indulás, a lehetőség ideája - az ilyen
"témák" elsö látásra tudományoskódásnak
hathatnának, ha a képzelet játékcssága nem
munkáIna legalább olyan erővel a képeken,
mint az alapgondolat. Ritkaság és - ha meg
gondoljuk - paradox jelenség, ha valaki (csak
témaválasztásában ís) az "objektív tudomá
nyosság" vizsgálati területére merészkedík,
hogy végeredményben annak sajátos-szubjek
tív hangulati parafrázisaiban adjon jelt önma
gáról.

Érdemes közelebbről megvízsgální a képek
jelentős hányadának jellegzetes technikáját.
Ha pontosak akarunk lenni, meg kell állapíta
nunk, hogy a kiállított munkák túlnyomó ré
sze 1965 és 1969 között született. Ennek az
időszaknak közepe táján válik uralkodóvá és
magabiztossá Gyarmathy Tihamér sajátos,
vonalkás rajzstílusa. Érzékeny, vékony vonal
kák ezek; .Jéckatonák" módjára sorakoznak,
sűrűségük, eltolódásaik, tömörüléseik síkokat
határolnak és sikokat tesznek élővé. De a si
kokat nem tényleges vonalak választják el egy
mástól, jobb híján optikai vonalnak nevezhet
jük őket. A képhez hajolva a varázs szertefosz
lik; pontosan fordítva, mint Apollinaire Esik
című kalligrammáján, ahol a valójában betűk

ből, szavakból álló, ferdén aláhulló, imitált
.vízcsíkok" csak ilyen közelről mutatják meg
titkukat.

A grafikai sokszorosítás korát éljük; a szita
technika az utóbbi években általános (és jöve
delmező) divat lett. Amikor Gyarmathy Tiha
mér első szitanyomatai készültek (az 1960-as
évek derekán) még nem lehetett előre látni,
hogya reprodukálhatóság és a széria elve mi-
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ként élezi majd ki az egyediség és egyszeriség
kérdését. A 80-as évek elejére Gyarmathy mín
denesetre visszatért a papir-olaj technikához.
Az emlitetteken kivül kedvelt eszköze még a
tus, de láthattunk a kiállitáson fametszetet,
rézkarcot, filctoll-rajzot és fotogramokat is.
Mégis - a legutolsó művektől eltekintve 
technikai szempontból három nagy grafikai
periódus követi egymást: a papír-olaj kompo
ziciók, a szitanyomatok és a tusrajzok soroza
tai. Mindahány lap egy jellegzetes, egyéni for
manyelv szókincsével él; magányos és követ
kezetes alkotói pálya eredménye.

ANDRÁS/ GÁBOR

•
Lavotha Géza fa fa ragó

A Fővárosi Művelődési Házban az elmúlt év
őszén állított ki az Erdőbényén alkotó Lavo
tha Géza faszobrász. Lavotha nem tipikus fa
faragó, munkái nélkülözik a szinte kötelező

naiv "bájt", a gyakori túldíszítettséget. Nem
díszdobozokat, borotvatokokat készit: reliefe
ket, szobrokat, művészetet teremt. A kifejezés
izgatja.

Az itt kiállított művek zöme a fametszők

dúcaihoz hasoálít, amelyeket nem papírra
nyom, hanem tovább munkál. Témáinak egy
részét a szőlőművelésből és az ehhez kapcsoló
dó eseményekből meríti, Életképszerű jelene
tein átsüt az expresszivitás, a hitelesség. Az át
lós kompozíciójú Kapások és a Préselés című

munkáiban az összehangolt mozdulatok erő

teljes ritmusa nagy érzelmi töltéssel párosul.
A négyzetformában komponált Kapásbál első
sorban nem a jól megformált figuráival hat,
hanem már-már absztrakt kavargásával. Fi
nom színezése, érzékeny megmunkálása a ki
állítás egyik jelentős darabjává teszi. Tömb
szerűségében is meggyőző a Védelem asszony
szobra, ahhoz a relief-sorozathoz kapcsoló
dik, melynél a lendületes vésőnyomokat fel
váltó simitott nagy formák ritmikus mozgása
az uralkodó. Ilyenek a Csataés a LÁzadókvo
nuló kurucai, vagy a tárlat két kisméretű lírai
darabja, a Búcsú és a Találkozás. Talán e két
utóbbi munkájával távolodik Lavotha Géza
legmesszebbre a fafaragók megszekott világá
tól.

M.A.



ZENE

Kodály vezényel

Psalmus HWlgaricus, Missa brevis, Nyári este,
Budavári Te Deum, Concerto. Közreműköd

nek: Cser Tímea, Gáncs Edit, Gyurkovics
Mária, Szecsődy Irén, Tiszay Magda, Faragó
András, Littasy György, Rösler Endre, Ud
vardy Tibor; a Budapesti Kórus (karigazgató :
Forrai Miklós), a Magyar Állami Hangver
senyzenekar és a Budapesti Filharmóniai Tár- ,
saság Zenekara. (Hungaroton, SLPX
12410-12.)
Ez a három lemezt tartalmazó kiadvány bizo
nyára a Kodály-év egyik jelentékeny esemé
nye: a zeneszerző saját műveit vezényli. Nyil
vánvaló, hogy egy ~öltő szavalata ritkán ér fel
a színész tolmácsolásával, mégis érdekes, ho
gyan értelmezi a saját versét ő maga. Kodály
Zoltán vezényléséről is elmondható, hogya
műértelmezésés mondanivaló hibátlan teljes
séggel bomlik ki a keze alatt, s külön szeren
csének kell tartanunk, hogy legjelentéke
nyebb, az idővel is dacoló alkotásait vették an
nak idején lemezre. Ezek a régebbi koncertek
most hangtechnikailag javítva jelentek meg,
így nem megszokott "archív" felvételeket hal
lunk, hanem meggyőzően hangzó, sok vonat
kozásban kifogástalanul szóló albumot, mely
nek igazi varázsa, hogy ismét életre kelti azt a
Kodályt, aki műveivel és műveiben nagyszerű

példáját adta egy korszerű hagyományszemlé
letnek. Bartókkal együtt felismerte annak
igazságát, hogyagyűjtőmunka csak konzer
válása egy kiszakított, a hagyomány eleven
áramával megszűnő kapcsolatnak, a teremtő

és megőrző munka akkor kezdődik, amikor a
művész a megismert anyagot európai szintézis
keretébe ágyazza. Ilyen valóban világszínvo
nalú zenei üzenetnek foghatjuk fel a Psalmus
Hungaricus-t; amelyben a zeneköltő úgy ol
dotta fel a hagyományt, hogy korszerü formá-

ban tudott a nép életérzéséről és életszemléle
téről vallani, mégpedig a kor legjelesebb alko
tóival azonos szinten.

Az igazán nagy művek nemzedékről nemze
dékre változtatják arcukat, minden korszak
nak megvan róluk a maga sajátos mondaniva
lója, így előadási módjuk is változik. Régi
mondás, de alighanem igaz: ha Bach életre
kelne, aligha ismerne ~ műveire abban il. for
mában,ahogy ma többnyire megszólalnak.
(Itt most ne az úgynevezett "korhű" előadások
nyitott kérdéseire gondoljunk.) Ezeknek a haj
dani Kodály-felvételeknek az is érdekessége,
hogy a felvételi technika tévén konzerválnak
egy állapotot, mely - nem is kétséges - leg
inkább kifejezi a szerző intencióit, Ugyanak
kor hírt hoznak a magyar előadóművészetnek

arról a korszakáról is, melyet nem annyira a
világhír felé törekvés jellemzett, inkább az el
mélyült műhelymunka. Ilyen szempontból
egyszerre felemelő és tanulságos újra hallani
egy régi nagy szólónégyes, Gyurkovics Mária,
Tiszay Magda, Rösler Endre \ és Littasy
György énekét, s ráismerni e!őde*, Basilides
Máriáék egyenes folytatóira. Ök már nem a le
gendás "hőskort" jelképezik, amelyről Tóth
Aladár írt hajdan oly lángoló szavakat, hanem
egy nemzedékkel későbbi állapotot, mely szá
munkra mégis az újdonság erejével hat, és arra
figyelmeztet, hogy a magyar zeneéltető gyöké
reitől való 'elszakadás magyarságunk minősé

gét is csökkentheti.
Újabban hallunk néha olyan célzásokat,

megjegyzéseket, hogy Kodály Zoltán nem volt
igazán nagy zeneszerző. A vállalt küldetés két
ségkívül arra késztette, hogy elképesztő mére
tű és tartalmú aprómunkát is végezzen, Aki
azonban bizonytalan .afelől, milyen nagy for
mátumú alkotó volt és maradt a múló évek so
rán, bízvást módosíthatja véleményét e leme
zek hallatán, melyeket úgy is értelmezhetünk,
mint egy rendkivüli alkotóegyéniség önvallo
mását, zenei végakaratát.

R. L.
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RÉSUMÉ

Le numéro du févrierest introduit parl'article de l'archevéque József BÁNK; cet article, intitulé Lesfonde
ments de la théologie biblique, et qui fonne la premiere partie de sa série d'articles, s'occupe scientifique
ment de l'exégése de la Bible et cela sur les trac~s du R. P. Schnackenburg, théologien allemand célebre.

Dans Le commencement et la fin, seconde partie de son étude, Tamás UNGVÁRI, hist orien de la litté
rature, analyse les références littéraires de la Bible et la conception historique des re1igions monothéistes.
C'est également la seconde partie de l'étude de Tihamér VANYÓ, L'Eglise et les Lumiéres, que nous pou
vons lire dans ce numéro ; l'auteur y traite des complications créées par la dissolution et la reconstitution
des ordres religieux, dirigeant son attention plus particuliérement sur la situation en Hongrie pendant le
régne de Joseph II. de Habsbourg.

L'année prochaine sera 350 ans que la Saint Office de Rome condamna Galileo Galilei pour la diffusion
des théories de Copernic. Ákos KELEMEN, historien de la culturesaisit cette occasion pour tracer son
drame. Charles de TOLNAY, historien de l'art, connu en Italie comme en Hongrie, est décédé récemment
II Florence. Peu avant sa mort, il a envoyé IIVigilia son essai sur le dernier portrait de Galilée. Zsuzsa T.
SZŐNYI, eritique d'art vivant II Rome, y joint un portrait de Charles de Tolnay.

(Mória TOMPA)

INHALT

Der einleitende Artikel dieser Nummer wurde unter dem Titel Grundlagen der biblischen Theologie von
Erzbischof Joseph BÁNK, Diözesanbischof von Vác, geschrieben. Erbefasst sich mit einer wissenschaft
lichen Deutung der Heiligen Schrift aufgrund der Arbeiten des namhaften deutschen Theologen Schnack
enburg. Dieser Beitrag ist der erste Teil einer Artikelserie.

Im zweiten Teil seines Essays betitelt Der Anfang und das Ende untersucht der Literaturgeschichtler
Tamás UNGVÁRI die literarischen Beziehungen der Bibel und die Geschichtsauffassung der monotheis
tischen Religionen. Auch von Tihamér VANYÓ lesen wir den zweiten Teil seiner Studie betitelt Kirche
und Aufkldrung, er schildert hier die Verwicklungen bezüglich der Auflösung und Zurückstellung der
geistlichen Orden, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Lage in Ungarn wáhrend der Herrschaft von
Joseph II.

Vor 350 Jahren wurde Galileo Galilei wegen Verbreitung der kopernikanischen Lehre vom Heiligen
Officium in Rom verurteilt; zu dieser Gelegenheit zeichnet der Kulturhistoriker Ákos KELECSÉNYI das
Drama des Wissenschaftlers auf. Vor kurzem verewigte in Firenze der in Italien und in Ungarn gleichfalls
bekannte namhafte Kunsthistoriker Károly TOLNAY (Charles de Tolnay). Posthum veröffentlichen wir
sein Essay, geschrieben für Vigilia über das letzte Bildnis von Galilei. Die in Rom lebende Kunstkritikerin
Zsuzsa T. SZŐNYI zeichnet ein Portrat von Károly Tolnay auf.

(Kóroly DOROMBY)
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CONTENTS

The first article in this issue is a study by J. BÁNK Archbishop-Bishop on The Ground of Biblical Theo

logy, commenting Schnackenburg's, the famous German theologist's concepts of the Holy Scripture.
Archbishop Bánk will continue his essay in the coming issues.

Literary historian Tamás UNGVÁRI writes about the literary forms nad connections of the Bible and
the view of History of the monotheist religions, in his article: The Beginning and the End. Tihamér
VAN YÓ.' Church and Enlightement is the'second installment of the history of the dissolution and reestab
lishment of monastic Orders in Hungary end of the XVIII Century by Joseph II.

Next year will be the 350th anniversary of the "Galileo Galilei case". Historian Ákos KELECSÉNYI
sketches the drama of Galilei. Charles de tOLNAY the famous art historian who died recentIy in Flo
rence just a few weeks before his sad departure sent his essay to Vigilia about the last known portrait of
Galilei, and Mrs. T. Zsuzsa SZÖNYI an art critic in Romewrites about Charles de Tolnay.

(Elisabeth SZABÓ)

SOMMARIO

L'articolo introduttivo, intitolato « Le basi della teologia biblica », eopera dell'arcivescovo József BÁNK
che, sulle orme del noto teologo tedesco Schnackenburg, si occupa della spiegazione scientifica della Sac
ra Scrittura. Il presente scritto e la prima puntata di una serie di articoli.

Lo storico della letteratura Tamás UNGVÁRI esamina, nella seconda parte del saggio « Il principio e fa
fine», i rapporti letterari della Bibbia, I'aspetto storico delle religioni monoteiste. Tihamér VANYÓ, con
tinuando il suo studio su « Chiesa e illuminismo », analizza le complicazioni inerenti 10 scioglimento e il
ripristino degli ordini monastici, con particolare attenzione alla situazione in Ungheria sotto il dominio di
Francesco IP.

Nel 1983saranno trascorsi 350anni da quando il Sacro Uffizio condannö Galileo Galilei per la divulga
zione delle teorie copemicane ; in quest'occasione Ákos CSÁNYI, storico della civiltá, descrive il dram
ma dello scienziato. Si espeilto da poco a Firenze Charles de TOLNAY, storico dell'arte conosciuto tan
to in Italia che in Ungheria : ancora prima di morire aveva inviato a Vigilia un saggio sull'ultimo ritratto
di Galileo. Zsuzsa T. SZÖNYI, critico dell'arte residente a Roma, fa invece il ritratto di Tolnay.

(Brita FRANCHI)

SZÁMUNK íRÓi

BEKE GYÖRGY író, műfordító, Kolozsvárott él. 1948
tól a romániai Magyar Szó, illetve az Előre belső

munkatársa. A Hét szerkesztője. Ismert riportkönyvei :
Magunk keresése (1972), Feketeügy (1974), Nyomjelző ro
konság (1978), Búvópatakok (1980). Számos recenzióban,
interjúban vállalta a román-magyar irodalmi hagyomá
nyok népszerűsítését.

HAJÓS TAMÁS költő, jelenleg a torontói egyetem ősz

töndijasa, "Száritókőtélen" cimű kötete 1980-ban jelent
meg az Amerikai Magyar Írók kiadásában.

KELECSÉNYI ÁKOS történelem szakos tanár, könyv
táros, az Országos Széchenyi Könyvtár főmunkatársa.

Részt vesza régi magyar nyomtatványok bibliográfiai fel
dolgozásában. Lapunkban eddig publikált irásai a közép
kori tudományosság és technika kérdéseive! foglalkeztak.

SZÖNYI ZSUZSA író, Szőnyi István festőművész leá
nya, a Rómában élő Triznya Mátyás festő, rnűvelődéstör

ténész felesége, a Katolikus Szemle munkatársa.

VOLKER, WOLMANN a kolozsvári Archeológiai és
Történettudományi Intézet tudományos munkatársa,
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Haza és nagyvilág

A LÁTÓHATÁR cimű kulturális tallózó folyóirat 1982.
októberi száma közölte Gunda Béla Mi a magyar? cimű

tanulmányát és Bálint B. András interjúját Király István
irodalomtörténésszel. Eredetileg mindkét irás a Vigília
1982. augusztusi számában jelent meg.

A MAGYAR RÁDIÓ külföldi adása 1982. december má
sodikán több nyelven ismertette a Vigilia novemberi szá
mát, ebből is a keresztény-zsidó párbeszédről szóló cikke
ket. A folyóiratszemle részletesen beszámolt Paskai Lász
ló, Lukács László, Schöner Alfréd és Száraz György irá
sainak tartalmáról, valamint Scheiber Sándornak a Vigi
lia számára adott nyilatkozatáról. kiemelve a tudós több
megállapitását a párbeszéddel és a zsidó folklórral kap
csolatban.

A Románia Szecialista Köztársaságban levő református
és a zsinat-presbiteri evangélikus egyház hivatalos, ma
gyar nyeívű lapja, a REFORMÁTUS SZEMLE 1982. I.
számának folyóiratszemíéje ismerteti a Vigilia 1981. évi
októberi, a magyar cigányság életével foglalkozó számát.
Végül megjegyzi, hogy "a gazdag mondanivalójú folyó
iratban érdemes fölfigyelni a »Disputa- című új sorozat
beállítására, mely a hitélet és általában a közösség egy-egy
problémájával foglalkozik, fölöttébb olvastató rnódon."

Párizsban jelenik meg félévenként magyar nyelven a KU
TI KILÁTÓ C., fotóanyaggal gazdagon illusztrált szöveg
gyűjtemény Esterhazy GÍíbor szerkesztésében. A kiad
vány célju hazánk nagyjainak franciaországi, de főként

párizsi kapcsolutainak és a "kárpáti kultúra jelentkezésé
nek bemutatása" a világvárosban. A legutóbbi számok a
magyar festők és. fotóművészek párizsi szerepléseivel,
Kossuth, Ady, József Attila és Bartók városszeretetével
foglalkeztak. Érdekes témát pengettek meg számunkra
szekatlan modorban - a "Párizsban Hortobágy pezseg",
valamint "A tartozó halál és élet" (Párhuzamos birálat
Michel Tournier Szörnykirályok-járól és Dobai Péter Tar
tozo élet-éről) című cikkek.

AVigilia postájából

l. Folyóiratuk 1982. szeptemberi számában olvasói véle
ményeket közöltek a lapról. Ezek között olvasható olyan
is, melyben "olvasmányosabb" tartalmat kér a levél írója,
a jelenlegi irások egy részét túl magas szinvonalúnak tart
ja ahhoz, hogy az olvasóközönség szélesebb táborának is
megfeleljen. Ellenvéleményt jelentek be!

Úgy gondolom, feltétlenül szükséges, hogya katolikus
sajtónak legyen egy egészen magas színvonalú fóruma is.
Erről nem szabad lemondani, még akkor sem, ha emiatt
esetleg kevesebben olvassák. Ne higitsák fel a Vigiliát!
Engem sem érdekel különösebben a Vigilia tartalmából az
irodalom, film, színház - legalábbis.i.szakmai" színvona
lon (csakúgy, mint az idézett vélemény iróját), a novella
kat is ritkán olvasom el, de az egyházi és hitélettel kapcso
latos, továbbá a szociológiai témájú és egyéb hasonló írá
sok (minden, ami az "idők jeleit" kiséri figyelemmel) rend
kivül érdekelnek. ezek miart sok év óta folyamatosan ren
delern il lapot. Ha fcl fogják higítani az "olvasmányosság"
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kedvéért, akkor a lap az én számomra nem fog jelenteni
semmit, és sajnálattal lennék kénytelen a további előfize

tésrőllemondani. Aki .oívasmányosubb" sajtót akar, ezt
az igényét máshonnan is kielégítheti.
2. Folyóiratuk 1982. augusztusi számában jelent meg
Szennay András "Papok és világiaktestvéri közössége"ci
mű írása. Szennay András írásával minden tekintetben
egyetértek. Úgy érzem azonban, hogy itt most a főpapság

részéről kellene először hozzászólnia valakinek - még ak
kor is, ha Szennay András is főpapnak számit " mert úgy
tűnik, elsősorban az ő részükről késik a problémával kap
csolatos konkrét állásfoglalás. Türelmetlenül várom a
hozzászólásokat. .. Örömmel tölt el, hogy egy ilyen élet
be vágó témában a Vigilia hozzászólásokkal is hajlandó
foglalkozni. Épp ideje, hogy az egyházon belül is legyen
dialógus, nemcsak papok és papok, világiak és világiak,
hanem papok és világiak között is.

Király Magdolna

Félreértés ne essék, én is jó lapnak tartom a Vigiliát, külö
nösen tetszik, hogy egy-egy témakörben több embert meg
szólaltat, ezzel a nézetek, felfogások széles tárházát ismer
heti meg az Olvasó. (A még nem vallásos is.) De a lap, úgy
érzem, elsősorban nem a széles néprétegeknek készül, ha
nem a már kellő műveltséggel rendelkező embereknek,
ezek lelki-szellemi épülésére szolgál.

Polgár Zoltán

Rendszeres és hűséges olvasója vagyok a Vigiliának. JóIle
het születésemtől hívenaz izraelita felekezet tagja vagyok,
mindig érdeklődessel fordultam más vallások értelmes és
érdemes irodalmi értékei felé. Legutóbbi - 1982. évi ll.
szárnú - kiadványuk rendkívül fontos és közérdekű kér
dés megbeszéléséhez adott teret. Engem is, csakúgy mint
más közvetlenül érintett felebarátomat, nundig különösen
izgatott az a kérdés, hogy mi okozhatta a huszadik szá
zadban azt a borzalmas kataklizmát, ami a magyar zsidó
ság majdnem teljes kipusztításához vezetett. Hogyan lehe
tett az, hogya magyar nép nem vett részt tömegével az
~bertelenség megakadályozásában. sőt - ezt magam is
bizonyíthatom - az egyszerű emberek zöme zsidógyülölő

ként tettleg ís segítette a hazánkban garázdálkodó német
gyilkosokat. Hogy ez nem következett be pusztán a mi
nemzetünkön kivül álló erő (ti. a német nácizmus) akara
tából és cselekvéséból. arra jó példák azok az országok;
amelyeket ugyancsak elözönlötték a náci hordák; sőt oda
ellenség gyanánt ~rkeztek és mégis ezekben az országok
ban államfők, kormányok, politikai és egyházi szerveze
tek ellenálltak az embertelenségnek. A vezető személyisé
gek különösen a keresztény felekezeti vezetők - helytál- .
lása döntően kihat az egyszerű emberek magatartására.

Itt most szerétném elkerülni azoknak az érveknek felso
rolását, amelyekkel bizonyitani lehet, hogy a magyarcr
szági keresztény egyházak vezetői a harmincas években
milyen nagy mulasztásokat követtek el ebben a tekintet
ben. Erre elég annyi, hogy akkor, amikor a nacionalista
magyar kormányzatok az ún. zsidótörvények megalkotá
sa révén ki akarták fogni a nyilas vitorlák ból a szelet; ma
guk vetettek szelet, amelyből később az egész országra
tragikus vihar támadt. De a keresztény egyházak vezetőit

én sokkal nagyobb rnértékben ítélem el. Ök nem bűnt kö
vettek el; annál többet, hibát! A magyar népben mélyen
gyökerező vallásosságból következik', hogy egyházuk pap
jaira hallgattak és ha azok nem emelték fe! szavukat idő-



ben a faji, vallási megkülönböztetés, a másik ember meg
alázása ellen, akkor ugyan miért ne helyeselte volna min
denki az egyre kegyetlenebb formák közt megnyilvánuló
eljárást.

A Vigiliában most megindított dialógusnak óriási jelen
tősége lehet, ha a tudós egyházi férfiak, irók és történészek
között folyó beszélgetéseket mihamarabb közérthetővéés
közkinccsé is tennénk. Úgy értem ezt, hogy ezeknek az
érintkezéseknek nem szabad a folyóirat korlátai közt ma
radni. Ebből meritsen elsősorban az a lelkész, aki vasúr
nap a hivőknek szentbeszédet fog tartani. Én nem kivá
nom, hogy az újszövetségi Szentirás egyetlen kijelentését
változtassák meg. De az előadott evangéliumi történetek
úgy kerüljenek az egyszerű emberek tudatába, ahogy azt a
II. vatikáni zsinat is helyesli. Kétezer év telt el úgy, hogy
Krisztus szenvedéseiért és kinhaláláért a zsidókat tették
felelőssé. Elég volt annyi a nép nagyobb részét kitevő egy
szerű hivö léleknek, ha a nagyhét cerernóniái alkalmával
papjától az akkor megtörtént kereszthalálról. Pilátusról

annak hirhedt kézmosásáról - hallott. Ennyi igazán elég
volt ahhoz, hogy lelkében antiszemitává váljék. A lelké
szek mellett további feladat hárul a sajtó mai divatos ki
fejezéssel mindenfajta média - munkására. Nem elég egy
Száraz György könyv, hiszen jó könyvet még mindig saj
nálatosan kevesen forgatnak. A televízió, a rádió és a na
pi, meg az időszaki sajtó minden lehetőséget ki kell hasz
nálni a ma még elég sok fejben meglevő téveszmék foko
zatos megváltoztatására.

Egymás megismerése, egymás felekezetének, szokásai
nak megismertetése ez lenne a másik nagy feladat. Ülje
nek le egy asztalhoz (esetleg a televizió nagy nyilvánossá
ga előtt) a dialógus résztvevői és közérthetően beszéljék
meg, hogy hol és mikor és miben tévelyegtünk. Mind
annyian hibáztunk. Nyissuk meg egymás hivői előtt temp
lomaink kapuit. Mutassuk meg, mennyi közös örökség
van birtokunkban, mekkora etikai erőt jelent mind a zsi
dó, mind a keresztény tanítás.

Én meg merném kockáztatni azt is, hogy közös ökume
nikus istentiszteleteket lehetne tartani, de legalább olyan
gyülekezeti megbeszéléseket. ahol keresztény és zsidó,
vagy akár marxi sta ateista részt vehet és kifejtheti nézeteit.

A keresztény-zsidó párbeszéd bátran egybekapcsolód
hat a nem-hivőkkel folytatott párbeszéddel. hiszen a fel
növekvő ifjú nemzedékeknek még inkább zavaros nézete
ik vannak a Biblia világáról, az Örökkévaló Isten régi és
új Szövetségéről.

K ivánom és erősen remélem, hogy az Önök által most
bölcsen megindított párbeszéd nem fog elhalni, hanem ki
szélesedve és sok ember bevonásával jó eredményeket fog
elérni. Ehhez kérem én is a mindnyájunk felett uralkodó
Úr áldását.

Domonkos István
rnérnök

A novemberi számnál jobbat, igazabbat erről a témáról
soha nem olvastunk.

Újváry Sándor
München

Nagy örömmel töltött el a Vigiliu ez év novemberi száma,
mert alapvető és régi, de ugyanakkor ma is élő problémái
vetett fel. A zsidósággal szemben a történelem során szo
morú, érthetetlen emberi magatartásokat és bűnöket alap
jaiban közelitette meg. Szinte kicseng Szent Pálnak a ró
maiak antiszemitizmusával kapcsolatban tett megállapítá-

sa: "Mert azt kívánnám, bogy inkább én magam legyek
átok alatt, Krisztustól elszakítva. testvéreim, az én test
szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság, a
dicsőség, a szövetségek és törvényadás, az istentisztelet és
az igéretek stb. (Róm 9,3 és köv.). Sajnos, az idők során a
kereszténység ezeket figyelmen kivül hagyta, és a lenéző

elszigetelődés állandósult, amihez a véres üldözések járul
tak, így lehetetlenné vált a zsidók és keresztények közt
bármilyen közeledés.

A tudományban, ha problémák keletkeznek, a megol
dásnál vissza kell menni az alaptételhez és ebből záró logi
kával az egymást követő események helytálló voltát vizs
gálva lehet az igazsághoz eljutni. Ilyen eljárással lehet az
emberi gyarlóságból fakadó, akár jó, akár rossz érzelmek
től befolyásolt álláspontok valódi helyességét felismerni és
tévedés esetén azokat kijavítani.

Megállapithatjuk, hogya zsidó nép most is változatla
nul azt a rítust és meggyőződést követi, amit a Messiás el
jövetele előtt követett, s itt nagyon fontos megjegyezni
azt, hogy Jézus is csak az ezzel össze nem férhető emberi
magatartásokat ostorozta. A választóvonal köztünk esak
a Messiás eljövetelének megítélésében van. Ezzel kapcso
latban felvethető, hogy vajon a közel kétezer év alatt a
megváltást elismerők életvitelükben tanúsítottak-e olyan
bizonyságtételt, ami a zsidóságot a Messiás eljövetelének
elismerésére késztethette volna?'

A kivezető út elsősorban talán a tettekben megnyilvá
nuló szeretet az Ószövetség alapján élő testvérekkel.

Matolay Olivér
Szeged

Ha az alábbi néhány sor élére cimet vagy mottót választa
nék, ez lenne: "A legjobb magyar folyóirat a legócskább
papiron". Tudom, régi gondja ez a Vigiliának, de - emlé
kezetem szerint e kiáltó miértekre érdemes és elfogadha
tó választ mi, olvasók még nem kaptunk! Tényleg semmit
se lehetne tenni? Nyomdai kényszerhelyzet? A Forrást is
a Petőfi Nyomda állítja elő Kecskeméten! Vagy a .kötött
ségek" nem materiális természetűek? Mindenki zengi

méltán I - a lap dicséretét, de a papir, a külső, a "kön
tös" egyenesen siralmas! És hogy szomorúságom és bosz
szúságom, helyesebben bosszankodásom miért fokozó
dott és ragadtatott tollat velem, íme:

Ma délben, ebéd utáni .csemegónck" szánva, neki ültem
szobámban a Vigilia novemberi számának, amelyik előtt

- szerkesztését, tartalmát tekintve - szintén le a kalappal.
Pár pillanat elteltével furcsa, szokatlan illatokat észlelek.
Először a gázkonvektorra gyanakodtam, de rövid vizsgá
lódás meggyőzött, hogy tisztesség ne essék szólván! a
Vigilia bűzlik: orrfacsaróan, büdösen, enyvszagúan fek

szik az asztalomon ... Röviden és őszinte sajnálattal hát
ennyit. Sürgősen tenni kellene valamit!

Berki Imre
tanár

Nagyon tetszett a novemberi számuk a keresztény-zsidó
párbeszédről. Egyed Andrásról. valamint Szigeti Kilián
ról. Örülök, hogya Régi mURyur 'irROnák-kőtetek a birto
komban vannak. S bár nem vagyok szakember, remélem,
más hasznos dolgok is hozzáférhetők lesznek még a ki
adatlan munkáiból. Röviden: a Vigilia szépet s szepen ír.
Köszönörn.

Borbás Korné/
Ózd
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