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Szendi József püspök

ISTEN GYERMEKEIT ISTEN LELKE VEZETI

Pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap, már az ószövetségbennemcsak a terménybetaka
rítás hálaünnepe, hanem a mysterium paschale, a húsvéti titok betetőzése. Az ószövetségi
választott nép húsvétkor az egyiptomi szolgaságból való szabadulást ünnepelte a bá
rányáldozat erejéből, pünkösdkor pedig a Sinai hegyen történt szövetségkötést: az
Istentől adományozott Törvény szerető elfogadását, illetve a Jahvéval mint vőlegénnyel
kötött szent házasságszerződést, amelyre az eszkatologikus időkben minden nép meghí
vást kap. Az újszövetségben ennek az ószövetségielőképnek a beteljesedésétünnepeljük.
Jézus Krisztus, az Atya Fia húsvétkor mint második Adám, halálig menő, engedelmes
szeretetével túláradó bőséggel jóváteszi a világ szeretetlen engedetlenségből fakadó bűne

it, és ezért az Atya viszonzásul feltámasztja és jobbjára ülteti. A megdicsőült Krisztus
pünkösdkor elküldi nekünk Szentlelkét, hogy igéjéthivő bizalommal és önátadó szeretet
tel befogadva, a keresztség által újjászülessünk, vagy ahogy a szentatyák mondják:
átistenüljünk. Amint Jézus isteni természetével egyesült embersége a Szentlélek erejéből

született Szűz Máriától (Luk 1,35), ugyanúgy a Szentlélek teremtő erejére van szükség
ahhoz, hogy a tér és idő korlátain túljutott, megdicsőült Krisztussal egyesüljünk, és vele
egy titokzatos személlyé váljunk. így benne, az Atya egyszülött Fiában mi is fogadott
fiak lehetünk, akik Isten fiainak nemcsak neveztetünk, hanem azok is vagyunk (lJán
3,l). Mivel pedig fiak vagyunk, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja:
Abba, Atya! (Ga/4,6). A Szentlélek teremtő ereje így hozza létre az egyházat, amelyben
nemcsak Krisztussal egyesülünk, hanem egymással is egy titokzatos testet alkotunk.
Ezért pünkösd az egyház születésnapja.

A Szentlélekazonban nemcsak emberi mivoltunkat teremti újjá a keresztségiújjászüle
tésben (Ján 3,5), hanem képessé tesz arra, hogy Isten gyermekeiként éljünk és cseleked
jünk (Ján 1,12),nem önző ösztöneink szolgaságában, hanem Jézus szabadságával mindig
az Atya kedvét és akaratát megvalósítva egyéni adottságaink és körülményeink szerint,
amig csak Krisztus ki nem alakul belőlünk (Ga/4,19). Mert azok az Isten fiai, akiket az
Isten Lelke vezérel (Róm 8,13), akik nem test szerint élnek, hanem a lélekkel megölik a .
test cselekedeteit, akik elmondhatják: élek, de már nem én, hanem él bennem Krisztus
(Ga/2,20). A Szentlélek így válik minden igazi életszentséglelkévé,minden igazi megtérés
és egyházi reform éltető erejévé. Nem is szűnik meg az egyház egésztörténelme folyamán
a szentekben olyan egyéniségeket támasztani, akik felismerve koruk sajátos igényeit,
egyéni leleményességükkel, nagylelkű áldozatvállalással elibénk élik Krisztust és létre
hoznak olyan mozgalmakat, amelyek választ adnak koruk megváltás iránti kérdéseire.
Gondoljunk csak Szent Pál apostolra, Assisi Szent Ferencre, Árpádházi Szent Erzsébet-

're, Xavéri Szent Ferencre, Lisieux-i Szent Terézre vagy napjainkban Szent Maximilian
Kolbe atyára. Eredetiségük nem mindenáron való egyénieskedés, zseniális szabadságuk
nem a törvényeket és más emberek jogait semmibe vevő szabadosság, hanem az egyéni
vágyakról való lemondás árán egészenKrisztusnak élő, Isten akaratát kereső és másokat
önzetlenül szolgálni akaró szeretetükből fakadt. Ök nem saját magukat akarták megva
lósítani, mert az önző ember minél inkább szereti a maga életét, annál inkább elveszíti
azt (Mk 8,35). Nem önmagukat bálványozták, hogy teremtmény létükre hazug módon
maguk döntsenek jó és rossz felől. Ök magukról elfelejtkezve az Isten és embertársaik
szolgálatára vállalkoztak és áldozatos szeretetük jutalmát Istenre bízták. Aki viszonzásul
a minden emberi elképzelést felülmúló, saját isteni életében részesítette és Szentlelkének
kegyelmével maga formálta őket Fia képmásává, hogy beteljenek Isten egészteljességével
(Ef 3,8 és 3,19).

A Szentlélekáltal támasztott, lelkes; karizmatikus szentek mellett, akik saját példájuk
kal az egyház igazi megújítói voltak, akadtak mindig olyanok is, akik nem az Isten.
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hanem a maguk emberi elgondolásait akarták másokra kényszeríteni, azt hivén maguk
ról, hogy tévedhetetlenek. Nagy hévvel és megtévesztő buzgósággal, látványos reformok
kal akarták megújítani az egyház életét már az apostolok korában és végig az egyháztör
ténelem folyamán. Pedig őket minden látszat ellenére nem a Krisztus Lelke vezette,
hanem a hazugság lelke és nemcsak hogy nem építették a Krisztus egyházát, hanem
antikrisztusok lévén, szétzilálták, Ezért már az apostolok szükségesnek tartották, hogy
a hivők megkülönböztessek a lelkeket (IKor 12,IQ-IJán 3,22-4,6), és szabályokat állítot
tak fel, amelyek alapján meg lehet különböztetni a hazug látszatigazságot a valódi, isteni,
örök igazságtól (2Ján 7). Mindenek felett azonban rámutattak arra, hogy a Szentlélek
látványos karizmáinál (nyelvek adománya, csodatevés, gyógyítás, jövendölés) messze
többet ér a mások épülésére szolgáló tánítás és prófétálás (I Kor 14,1-5), és hogy a
legfőbb karizma a szeretet (IKor 13). Az ősegyház a karizmák gyakorlását alárendelte
a hierarchiát alkotó vezetőségnek(IKor 14,26-40), mert az Isten nem a zűrzavar Istene
(IKor 14,33). Pünkösdkor ugyanis nemcsak a karizmatikus hívekre szállt le a Szentlélek,
hanem az egyházat irányító apostolokra is. Szent Pál az általa rendelt elöljáróknak
meghagyja: "Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt ennek élére titeket
előljárékul a Szentlélek, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével
szerzett meg" (Ap Csel 20,28). Már az ősegyház szembefordult azzal a megtévesztő

érveléssel, hogy Péter apostol bűnös tagadásával eljátszotta főpásztorikarizmáját. Ezért
került Szent János evangéliumának első befejezése után a mostani 21. fejezet Péter
háromszoros szeretetvallomásáról és főpásztori tisztének megerősítéséről: "Legeltesd
bárányaimat!" és "Legeltesd juhaimat!" Szent Pál pedig úgy rendelt elöljárókat a rész
egyházak élére, hogya karizmatikusokat irányítsák, és hallgattassák el a tévtanítókat
(Tit 1,11). Mert a Szentlélek Krisztus Lelke, nem mondhat ellent annak, amit Krisztus
tanított és rendelt. Ő viszont egyházában az irányítást apostolaira és azok utódaira bízta
olyan tekintéllyel, hogy amit ők megkötnek a földön, meg lesz kötve a mennyben is (Mt
16,19 és Mt 18,18).

Az egyház által elismert szentek készségesen követték egyházi elöljáróik irányítását,
még akkor is, ha ezért dédelgetett elképzeléseikrőllekellett mondaniuk. Mindig gyanús
az olyan Szentlélekre hivatkozó karizmatikus törekvés, mely az egyházi hierarchia ellen
lázad, vagy különféle ürügyekkel próbál kibújni a neki járó engedelmesség alól. A
Szentlélek szabadsága nem szabados önfejűség, hanem az Isten akaratának keresése
mások javára és a másoknak adott karizmák megbecsülése. Az egyházi vezetés nem a
karizmák elfojtására adatott, hanem arra rendelt, hogy irányításával megóvjon az önál
tatás /rsalódásától és mások megcsalásától. Az Ur Jézus nem az egyes karizmatikusok
nak, hanem egyháza vezetőinek ígérte meg a tévedhetetlenség karizmáját. Ezért rendelke
zik úgy VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a bázisközösségekről,

hogy csak akkor lesznek az egyház reményei, "ha megőrzik az őszinte közösséget
püspökeikkel, akiket az Ur állított egyháza élére, és az egyházi Tanítóhivatallal, amelyet
a Szentlélek a püspökökre bízott" (V. 58). Hasonlóképpen beszélt II. János Pál pápa is
1982. október 7-én a magyar püspökök ad limina látogatásakor.
, Manapság, amikor örömmel tapasztaljuk, hogya Szentlélek ihletésére karizmatikus

mozgalmak és bázisközösségek támadnak egyházunkban, melyek a Biblia elmélyedő

olvasásával a Krisztus és az egymás iránti szeretet lángját szítják, amikor sokakban
feléled az elmélkedő és közös imádság igénye, amikor igyekszenek a szentségek és főleg

az Eukarisztia liturgiáját lelki élménnyé tenni, jó arra gondolni, hogy az egyházi elöljárók
Szentlélektől irányított vezetése ezeknek helyes irányba terelője, és hogy a nekik való
engedelmesség minden hamis önáltatástól és csalástól megóv. Jó arra is gondolni, hogy
Szent Pál figyelmeztetése: "A Lelket el ne fojtsátok!" (I Tessz 5,19) nemcsak az egyház
vezetőinekszól, hanem az általuk vezetetteknek is, nehogy makacs, erőszakosés szeretet
len kritikájukkal kioltsák az engedelmesség Szentlelkét, mert már az ószövetségi próféta
megállapította: "Többet ér az engedelmesség, mint az áldozat!" (ISám 15,22).

Pünkösd ünnepén, mikor Szent Péter a többi tizenegytől körülvéve előlépett és el
mondta beszédét a Szentlélek kiáradásáról, a szélvihar és lángnyelvek csodájára összese-
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reglett hallgatósága ezt kérdezte: Mit tegyünk hát testvérek? Ö így válaszolt: "Tartsatok
bűnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsána
tára", és "Engedjétek, hogy kimentsünk titeket ebből a romlott nemzedékből"(Ap Csel
2,14; 2,37-38 és 2,40). Fogadjuk be hát mindnyájan őszinte megtéréssel a Krisztus
Szentlelkét, hogy megvalósuljon köztünk is a II. vatikáni zsinat tanítása az egyházról
szóló dogmatikus konstitúcióban: "Amikor a Fiú befejezte a földön azt a munkát,
amelynek elvégzésével megbízta az Atya, pünkösdkor a Szentlélek küldetése kezdődött,

hogy ő legyen az egyház állandó megszentelőjeés így a hivőknek - Krisztus által az egy
Lélekben - szabad útjuk legyen az Atyához. Az élet Lelke ő, vagyis az örök életre
szökellő vízforrás: általa elevenítí meg az Atya a bűn halálával meghalt embereket, amíg
halandó testüket is életre nem kelti Krisztusban. A Szentlélek úgy lakik az egyházban
és a hivők szívében, mint templomban, imádkozik bennük és tanúbizonyságot tesz arról,
hogy lsten gyermekei vagyunk. Az egyházat - amelyet elvezet a teljes igazságra s egyesít
közösségben és szolgálatban ellátja és irányítja a különféle hierarchikus és karizmatikus
adományokkal, fel is ékesíti sajátos gyümölcseivel. Az evangélium erejével megfiatalítja
az egyházat, szüntelenül megújítja és elvezeti a Vőlegénnyel való tökéletes egyesülésre.
Mert a Lélek és a menyasszony így szólnak az Úr Jézushoz: Jöjj el! így az egész egyház
mint az Atya, Fiú és Szentlélek egységéből egybegyűlt nép áll előttünk" (LG 4).

DOBY JANOS

Sarlós Boldogasszonytól pászkavárásig

Ványolt csizmaszárból.
tákolt fűzöttbocskor. . .

taposni a tarlót 
Ez volt a szokás

Boldogasszony havában: forgatván a sarlót,
követvén a kaszást.

Télviz idejére mindig felduzzadó
két tó.' nádas és a láp őrizte a falut;

és ti, benne lakó
- hiretek: kardot, hitet bérbeadó hajdúk,

neveitek vallja: kik voltatok?
Elvétve besnyő. Inkább vizi-rác,
tót-tirpák, hucul és polyák;
- no meg: vásározó
bosnyák, kabarzsidá;
szalajtott örmény
s egykori janicsár:
asszony mellett ragadt
s gyaurrá vedlett
török és tatár.
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Szétkergetett hadak csürhe hordaléka.
Népek söpredéke

unván, hogy gyakorta
préda mindeneknek; nem adatván béke,
lészen hát kuruccá. Ujból seregbe állt.
Hullajtott véretektől díszlik máig a rét. . .

- idézve Nagymajtényt.
Magam is ott valék,

hogy imígy vallani tudjak, ivadék.
Lőréseivel a vár, mint téglatomb,

4-500 év múltán: dacol az idővel;

közben templommá lett az őrtorony 
villámok célpontja kettőskeresztjével.

Tán attól homálylik tövén az aranygömb?
S lent a templomkert: olajfák, tölgyek

árnyat vető lombja,
hol szállást lel a zarándoksereg;
fenyérfű, pipitér - kaszálatlan pázsit
vacka vetve; .. , üresen nem ásit:
tanyázó mócok heverő limje-lomja.
Tart a nyári búcsú, s a nagy körmenet:
Szüzmáriás zászlók kelnek szárnyra
s lebegnek, mint mesés imaszőnyegek.

Lévén a hely a grékusok Mekkája.

Most, nagyböjt teltén, hogy közeleg a Húsvét,
dolgom ugy intézem: köztetek legyek
hajdani cimborák - régi toronymászók:
zsoltározás helyett harangon hintázók 
lássam, kit találok? - aki él. Még hus-vér
hittestvérem. És a "görög nemegyesült
ritusban áldozik . . .; s nem is kelletlenül.
Ott kell lennem, mikor a fonott kosárba
sült bárány, sajt, vaj. sonka. kolbász, pirostojás. . .
- mennyi jó eledel, s ital, amit megkoronáz

az étkek étke: foszlós bélü kalács
keresztes koszorúja. A húsvéti Pászka.

Beteljesülvén a Feltámadás.



Rászedett hellén és szétszórt trójai
falanxokból összeverbúvált
Latin: a világbiró római
ajkán elhangzó Ave Cézár!

suttogás ehhez képest: feltámadt Krisztus!
A vagy: akit pedig rettegett a vi/ág

- istenostorát, a hun királyt
köszöntő görög rétor, Priszkusz
szavával nem tisztelt olyan méltóságot,
amekkorákat a templomkertben látok.

Légy áldott Drágahely
aliás: (hajdu) Dorog!

Templomodban ékes bizánci kehely
s a hatosrendben sorakozó ikonok

megannyi bizonyság: Urunk fennen ragyog.
Ki - bár áldozatra birva Ábrahámot,
csepp vérét se vesztvén, menekedvén Izsák 
hul/ani hagyta, mint ég a csillagot,
értünk, bűnösökért egyszülött fiát
adta áldozatul. . .

- mindjövendőltetvén:

jobbján-balján lator, függjön a keresztjén.
És eltemettessék, mtnt meg vala irva.
A teste zárassék mély sziklasirba.

Az őrök elaludván . . .. nincs aki virrasszon
hajnalok hajnalán; jövel három asszony
feszgetni a sziklát, s olajjal a tetem
hűzét oltani. . .. hogy oltalmára legyen.
Ám a sír üres volt. A harmadnapos
még ennek előtte immár feltámadott.

Ki ott eltűnt: itt - testté-vérré válva 
kelyhünket tölti. Áldozatunk tárgya.
Vallom, ajakomat illető bor, kenyér:
áldozatom füstje az Ur szinéig ér
- mindezt a félpogány non exkommunikált;
fogadják ezen profán. litániát.
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Móser Zoltán

"PÜNKÖSDNEK JELES NAPJÁN"

Tudod, Anna,

soha nem volt ennyi könyv és kotta körülöttem, s nem ültem ennyi ideig írólap fölé
hajolva, mint most, amikor Kodály remekművéről, a Pünkösdölő-ről szeretnék írni.
Szavakat kerestem, hogy legalább megközelíteni tudjam a kórusmű szépségét, amely
1929. február 19-én készült el.

Látod, Anna, már az elején bajban vagyok, és nagy szavakat használok. Sok műről

tudunk szólni - ki könnyebben, ki nehezebben -, ám a remekművek előtt tehetetlenül
állunk, lehajtott fejjel, csöndben. Keressük, kutatjuka titkot - hogy egy mű mitől örök
érvényű, remekmű -, de csak megközelíteni, körbe járni tudjuk. Hogy ezt a tévelygést
kikerüljem, korábban írtam egy mondatot a Pünkösdölő-ről, és mentem tovább a felsoro
lásban. De a minap, amikor beállítottatok, hogy hallgassam csak, mit tanultatok, és
elénekeltétek a következő dalt, úgy éreztem, hogy nem kerülhetem el a részletesebb
leírást, és szólnom kell a Pünkősdölőről! Mert amit énekeltetek, az ott lélegzik, a
Pünkösdölő kórusában:

Én kicsike vagyok,
Nagyot nem szólhatok,
Mégis az Istennek
Dicséretet mondok.

Gyönge vessző vagyok,
Mindenfelé hajlok,
Szüleim kertjébe
Most nyílni akarok.

Ki akarok nyílni,
Mint pünkösdi rózsa,
De ki nem nyflhatok,
Csak úgy illatozok.

A rövid ismertető gyermek kantátának mondja e művet, "hangulati és ritmusbeli kont
raszthatásra épülő négyrészes népdalszvit"-nek, amely "úgy fogja egymásba a páratlan
tételek templomi áhitatát és a párosok felszabadult vigadozását, mint ahogya nép ősi

szokás szerint együtt ünnepli a liturgikus ünnepeket és a természet évente megújuló
csodáit." .

Mivel e megfogalmazás túl tömör, bontsuk elemeire: pontosabban beszéljünk a pün
kösdölésről, a régi szokásról.

A pünkösd - a karácsony és a húsvét után - az egyházi év harmadik legnagyobb
ünnepe. Húsvét utáni hetedik vasárnapra, tehát az ötvenedik napra eső ünnep. Neve is
innen származik, a görög pentekoste, azaz ötvenedik szóból. Mind az egyházi liturgiában,
mind az emberek lelkében nagy örömnek, a tavaszvárásnak, a jó idő megérkezésének,
a virágfakadásnak az ünnepe: Áldott szép pünkösdnek gyönyörü ideje, / Mindent egész
séggellátogató ege, / Hosszú uton járókat könnyebbítőszele!- festi szép szavakkal Balassi
Bálint a Borivóknak való versében a pünkösd közeledtének és megjelentének felemelő

érzetét. A tavaszt ünnepli, "amely eljövetelét évezredek óta megünnepelte az ember", s
"minden kultúrában megteremtette a maga szokáskörét" - írja Bognár István a Régi
magyar mulatságok című könyvében, majd így folytatja: "Amikor a római birodalom
romjain Európa kereszténnyé lett, régi és új népei kialakították életformájukat. az egyház
az ősi hagyományokat igyekezett keresztény tartalommal megtölteni. Igy kapcsolódott

A "Levelek Annának" cimű sorozat egyik darabja
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a tavaszünnep szokásköre pünkösd ünnepéhez, amelyet a Szentlélek eljövetelének szentel
az egyház."

Hogyamagyarságnak volt-e az őshazában tavaszünnepe, vagy csak itt ismerkedett
meg vele, nem tudjuk. Későbbi adataink azonban valószínűsítik azt a feltételezést, hogy
már a kora középkorban élt két jellegzetes szokása: a pünkösdi király választása és a
pünkösdi királyné járás. Arany János a Toldi szerelmé-ben I. Lajos király korára már
mint régi szokást említi mindkettőt.

Történeti adataink azonban jóval későbbiek, és csak az elsőre vonatkoznak. Kállay
János 1528-ban kelt, Báthory Andráshoz írt levelében I. Ferdinándot "rex
pynkesthyensis"-nek, azaz pünkösdi királynak nevezi. Ezt őrizte meg az a szólásmondás
is, amelyet a dicsőséget érdemtelenül, de rövid ideig birtokló - bitorló! - személyre
mondunk: múló - vagy: rövid ideig tartott - mint a pünkösdi királyság! Történelmi tény,
humoros, könnyen megjegyzed. Ferenc Józsefet a kiegyezés (1867) után pünkösd vasár
napján akarták királlyá koronázni. Valakinek azonban még idejében eszébe jutott a
pünkösdi királyság egynapos dicsősége. A kedvezőtlen előjel elkerülése végett előrehoz
ták a koronázási ceremóniát pünkösd szombatjára.

A hagyomány, a szokás első magyar feljegyzése Geleji Katona Istvántól származik
(1647), aki ezekről a ,jarsangos, pünkösti királyokrál" elmondja, hogy "királyi ruhába
öltöztettetvén, egy falkáig magokat királyok gyanánt viselik, valamely királynak históriá
ját és magaviseletét tűntetik, tettetik, sőt, a nézőktől is mind annak ábrázoltaknak lennie,
de ez csak addig tart, míg a komédia elvégződik, mely meglévén, mindjárt levonnák a királyi
ékességet rólok és a magok viselt rohájokra szorulnak,"

Jókai Mór pedig a Vasárnapi Újság 1856-os évfolyamában egy dunántúli szokásról
számol be, és ez alapján írja meg az Egy magyar nábob című regényének egyik fejezetét,
amelyalóversenyben győztes pünkösdi király választásáról szól, már kissé módosítva
a szokásformát.

Arról is tudunk, hogy a király mellett pünkösdi királynét is választottak. .Szokás
ugyanis az Al/öldön - írja 1851-ben Erdélyi János - pünköst első napján egy szép kis
gyermeket, néhutt csak leányt, csinosrafelöltöztetni, versekre betanitani, mikor aztán megy
házrul házra, hirdeti az ünnepet, ajándékot kap."

Dugonics András is említi az Etelka című regényében fiú és leánygyermekek házról
házra járó pünkösdölését az Alföldön. Van adatunk Csallóközből is, 1851-ből: a legé
nyek maguk közül s a leányok is maguk közül pünkösdi királyt és királynét választanak.

Századunkra már csak a leány-szokás maradt fenn. Régente hajadon, eladó sorban
lévő lányok jártak pünkösdölni, de ez is átalakult, és kisgyermekek vették át a pünkösdi
királyné hordozó szerepét, jogát.

A Sopron megyei Vitnyéden Pünkösd napján kendővel kis királynét vezettek a leány
pajtásai házról házra. Beköszöntek s megkérdezték: - Nénémasszon, nénémasszon,
szabad-é pünkösdűnyi? - Szabad - volt a válasz -, szabad, csak szépen pünkösdüjjetek!
Így kezdték:

A pünkösdnek jeles napja,
Szentlélek Isten küldötte,
Erősíteni híveket,
Az apostolokat.

Ez a középkori húsvéti énekkel rokon dallam már megtalálható a Kájoni kódexben is
(1676). Kodály ezt a szöveget és dallamot dolgozza fel a kórus első énekeként. Ezután
- folytatva a szokás leírását - a következőt éneklik, miközben tánclépésben körbejárják
a kis királynét:

Ácintos pácintos. tarka tulipános.
Hintsetek virágot, az Isten fiának!

327



Meghozta az Isten piros pünkösd napját.
Mi is meghordozzuk királyné asszonyát.
Ejne, d~ne. denejde. ejne. dejne, denejde!

A mi királyénkat nem is anya szűlte,

A pünkösdi harmat rózsafán termette.
Ejne, dejne stb,

A szép leányoknak háromágú haja,
A szép legényeknek vőlegény bokréta.
Ejne, dejne stb.

Öreg embereknek csutora borocska,
Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa.
Ejne, dejne stb.

A szép menyecskéknek utcán az ülésük ..
A kisgyerekeknek porban heverésük.
Ejne, dejne stb.

Zomborvidéken így szól ma ugyanez a szokásdal (Jókai Mária gyűjtése):

Elhozta az Isten piros pünkösd napját.
Mi is meghordozzuk királyné asszonykát.

Piros pünkösd napján mindenek újulnak,
A kertek, a mezők virágba borulnak.

Még kicsike vagyok. mindenfelé hajlok.
Szűleim kertjében most nyí/ni akarok.

Ki akarok nyí/ni. mint pünkösdi rózsa.
De ki nem nyí/hatok csak úgy illatozok.

Fejnek illatozok, mint rózsa a kertben,
Jó apám, jó anyám gyönyörködik bennem.

Én kicsike vagyok. nagyot nem szálhatok.
Mégis az Istennek dicséretet mondok.

Gyenge vessző vagyok, mindenfelé hajlok.
Jó apám. jó anyám. köszönetet mondok.

Ugye ráismersz a Te dalodra is?! De Kodály Pünkösdölő-jében is ott van e két dal.
Vannak helyek, ahol a kérdés után - Szabad-e megmutatni a pünkösdi királynét? - ezt

énekelték:

Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja;
Hónap lösz. hónap lösz
A második napja.
András (Andorjás) • bokrétás,
Feleségiis, jó táncos.
Jól möghúzd, jól möghúzd
A lovadnak kantárját,

Ne tipödje, ne tapodja
A pünkösdi rózsát!
A pünkösdi rózsa kihajlott az útra;
Szödje föl a menyasszony,
Kösse koszorúba!

Szeged (Csongrád megye)

Ez pedig a Kodály-kórus utolsó, negyedik részének kezdő dala, hogy aztán megállás
nélkül váltsák egymást a lassú, halk, gyors, harsány dalok, az egyházi énekek és a
gyerrnekjátékdalok:

4 pünkösdi rózsa kihajlott az útra.
En édesem, én kedvesem szakassz egyet róla.

Egyet szakasztottam, de elszalasztottam,
Forgó bábó kis menyecske, akit szeretsz, vedd be!

(Gyűjtötte: Sztankó Béla, 1891)

A kórusban utolsóként feldolgozott játékdalnak sok ismert változata van. Ha kicsit
nagyobbacska leszel, biztosan te is fogod körbe állva játszani a Csíllag Boris, a Fehér
liliomszál. a Haj szénája, szénája, vagy az Érik a meggyfa kezderű énekek valamelyikét.
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Az erdélyi Kalotaszeg "fővárosában", Bánffyhunyadon gyűjtötték a következö változa
tot:

Érek a meggyfa, hajlik az ága,
Alatta van egy barna kislányka,
Kapd be. szivem, kapd be, akit szeretsz, kapd be.

Ezt szeretem, ezt kedvelem,
Ez az én édes kedvesem!
Ha pénz volna, pendülne, Rózsa volna csendülne,
Mégis kifordulna.
Ég a gyertya, ha meggyújtják,
Mikor ezt a táncot járják.
Járjad, járjad jó katona, hadd dobogjon ez az utca,
Állj ki márt

Ezzel ér véget a Pünkösdölő kórusmű is.
A templom és a Biblia világa, egyházi ének s a természet szépségét dicsőítő, szerelmet

valló énekek, dalok váltják egymást: a Pokol kapuját Szent János földig letapodja, tüzes
nyelvek szólnak, szelek zúgnak, rózsakoszorúk és szegfűbokréták illatoznak, a mezők

virágba borulnak, leányok fiúk ugrálnak, pörögnek. ..
A legtöbbször ezt a Kodály-művet hallottam, hallgattam. Betéve tudtam minden

hangját, ám akkor csodálkoztam el nagyon, midőn megpróbáltam lejegyeznia szöveget.
Mert ez csak nagy nehezen sikerült! Az elején ment minden simán, de ahogyaközéptájt
a kórus egy új hangon elkezdte: "Felállott Szent János, meglátott egy várost, / A Pokol
kapuját földig letapodta."

Ahogy ezt elkezdték, megállt a kezemben mindig a ceruza, és képtelen voltam a
szövegre figyelni. Megtörtént a csoda: hatalmába kerített a zene. Öntudatlanul is foglya
voltam mindahányszor! Vitt magával, repített rendkívüli ereje, s észrevétlen a játék
komolyra fordult: jóról, a rosszról és a választásról énekeltek a gyerekek. Ilyen emelke
dett itt is a szöveg: a játékból- Kodály zsenije kellett ehhez! - filozófia lett, anélkül, hogy
erre valakit erőltetne, anélkül, hogy a fiatal énekesek tudnák, mi a filozófia. Hogy mire
képes a zene, az emberi hang szépsége, súlya, lebegése, azt bárki itt lemérheti! Lebegtem
hát, repültem a zenével, míg egy súlyos, sokértelmű leütéssel- felszólítással! - véget nem
ért: - Állj ki már!

Így babonázták meg Kodály legelső gyermekkari művei is a közönséget:
"A Zeneakadémia dobogójára kisereglik egy csomó kisfiú. Két oldalról jönnek ügyet

lenül botorkálva, az élen állók kissé zavartak, a hátul állók örülnek, hogy a publikum
elől társaik fedezik őket. (...) A gyerekek toporognak, mint a ház előtt várakozó fogat.
Na, kezdjük már uraim, kezdjük, mert este lesz. ,

A pálca lecsapódik. Kodály lángelméje leüti az első akkordokat. Es a hallgató megba
bonázva mered a gyerekseregre. A hallgató fel szeretne állni a helyéről megdöbbenésé
ben, ha ez hangversenyeken nem volna annyira szokatlan. Nem egy csoport gyerek
énekel, hanem egyetlen bámulatos hangszer .. ." (Harsányi Zsolt)

1925. április 2-át írtak.
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Dienes Valéria szövege és zenéje

Harmonizáita Bárdos Lajos
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Gadányi Jenöné

EMLÉKEIM DIENES VALÉRIÁRÖL

1926-ban Gadányi Jenő festőművész- akkor még nem volt a férjem - azt mondta nekem,
nézzem meg, mit csinál Dienes Valéria. Azt hallotta, valamilyen új mozdulatkultúrával
foglalkozik, mely eltér az eddigi irányzatoktól.

Erre magam is kívánesi lettem. Megkerestem Dienes Valériát, aki a Nagyenyed és
Alkotás utca sarkán egy bérelt teremben bizonyos napokon tanfolyamot tartott.

Némi habozás után benyitottam a terembe. Dienes Valéria talpig feketében a zongorá
nál ült. Ugy emlékszem az első találkozásra, mintha tegnap történt volna. Bemutatkoz
tam és engedélyt kértem, hogy végignézhessem az órát. Szívesen fogadott és azt mondta,
ha érdekel, maradjak ott.

De mennyire érdekelt! Ilyet még nem láttam: a növendékek nem tornásztak, nem
táncoltak, hanem mozdulatokat végeztek a "profilsík"-ban Dienes Valéria instrukciói
alapján, melyeket ő zongorajátékával kísért. Némelykor felállt a zongora mellől és szép,
sudár alakjával bemutatott egy új mozdulatot az előre-hátra síkban. Egész lénye nagy
hatással volt rám, holott akkor még semmit sem tudtam róla, addigi tudományos
munkásságáról, jóformán csak annyit, hogy az orkesztikai rendszer az ő nevéhez fűző

dik, ám magáról a rendszer mibenlétéről fogalmam sem volt.
Rabul ejtett, amit ott láttam és hallottam. Amikor véget ért az óra, felvételemet kértem

a tanfolyamra és fejest ugrottam az orkesztikába.
Később, átmenetileg a Városmajor utcában, egy műteremnek készült hodályban

folytak az órák, majd Valéria a Krisztina körúton jutott egy nagy lakáshoz, melynek egy
részét teremmé alakíttatta, ez lett az Orkesztikai Iskola helyisége, ahol az első "teoretikus
osztály" indult. A rendszertan továbbfejlesztése mellett filozófiáról, pedagógiáról és
pszichológiáról is tartott előadásokat.Egyszeruen, mindenki számára érthetően beszélt,
de minden szavának súlya volt. Nemcsak a dolgok lényegét mondta el, hanem rátért az
összefüggésekre is, miáltal elősegítette a jobb megértést, a bonyolult fogalmak közötti
eligazodást.

Ekkor tudtuk meg, hogy a Bergson metafizikájából származó mozdulatcentrikus
pszichológia és a Duncan testvérek nyújtotta mozdulatélmények mozdu/attudomány
megalapítására bírták őt, melyet az ógörög szóval "orkesztikának" nevezett el. Rendsze
rét Párizsból hazajövet évtizedeken át fejlesztette elméletileg és gyakorlatilag az emberi
mozdulat négy kritériuma - tér, idő, erő, jelentés - szerint plasztika, ritmika, dinamika
és szimbolika kidolgozásával. Célja minden emberi mozdulatlehetőség feltárása és a
.gyakorlatban való tudatos felhasználása.

Elvezettel hallgattuk előadásait és vettünk részt a gyakorlati órákon. Némelykor
"nyilvános órát" is tartott, hogy megismertesse az érdeklődőkkel orkesztikai rendszerét.
Ezekre Gadányi Jenő is eljött, és a látottak egy szép kép megfestésére inspirálták.
Sajnos, a festmény elkallódott, csupán a róla készített reprodukció maradt meg, ezt
Dienes Valériának adtam jóval később, amikor az orkesztikával kapcsolatos írásait
rendeztük.

Három hónappal második: gyermekem születése előtt fejeztem be az Orkesztikai Iskola
teoretikus tagozatát, a tanárképzőt, és mondtam végleg búcsút a mozdulatművészetben

való gyakorlati részvételemnek.
A következő években ritkán találkoztam Dienes Valériával, majd a háború szakított

el bennünket egymástól. Sok viszontagság után újból találkoztunk. Semmit sem válto
zott azon évek alatt, amíg a ~ilágégés következtében nem láthattam őt, megtartotta
egyenes testtartását, szép megjelenését, erőteljes volt és egészséges.

Elmondta, hogy közben Angliában járt matematikus fiánál és volt férjénél Dienes
Pálnál is, akitől már régen elvált, mert egyik leány tanítványával élt együtt az emigráció
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idején. Amikor Dienes Valéria ezt megtudta, harag nélkül hazatért két fiával, és egyedül
nevelte fel őket elég nehéz körülmények között. Nagyon szerethette Pált; még az utolsó
naplójába is azt írta, vele szemben "szeretetadósnak" érzi magát, A tanítvány pedig, aki
annyira megtetszett Pálnak, hogy miatta elhagyta feleségét, néhány év múlva másvalaki
veI Amerikába távozott, és Pál öregségére magára maradt.

Dienes Valéria hívott, vegyek részt az úgynevezett "lelki órákon", melyeket minden
hónap 21-én tartott és hazatérése után újból megszervezett. Felváltva hol az egyik, hol
a másik ismerősnéljöttünkössze és hallgattuk evangéliumi elmélkedéseit. Akkor, sajnos,
még nem volt magnónk, így nem lehet felidézni az általa mondottakat, melyek bennünk
élénk visszhangra találtak.

Dienes Valéria később már csak elméletileg foglalkozott az orkesztíkával, mivel a II.
világháború alatt, 1944-ben megszűnt az iskolája. Az íróasztalnál fejlesztette rendszerét,
amelyről tanulmányokban számolt be, ezek részben meg isjelentek 1965 és 1974 közőtt

a Tánctudományi Tanulmányok, valamint a Táncművészeti Ertesítő címü kiadványokban.
Emellett Henri Bergson filozófiai munkáit is fordította, majd elsőként Teilhard de
Chardin teológiai-filozófiai tanulmányait. Sokáig maga gépelte fordításait. Amikor
1960-ban magamra maradtam, azt mondta nekem, szívesen venné, ha munkájában a
segítségére lennék.

Sokat voltunk együtt, s én még jobban csodáltam emberi magatartását és figyelemmel
kísérhettem tudományos munkásságát. Elvezettel végeztem titkárnői teendőimet.

Ahányszor megköszönte segítségemet, elszégyelltem magam abban a tudatban, mennyi
vel többet kapok tőle, mint amennyit adhatok szerény képességeimmel. Még most is
hallom a hangját, ahogyan mondta nekem: "Sisikém, .add ide..." vagy "keresd meg..."
Bizony nehéz volt megtalálni azt, amit kért tőlem a különféle irathalmazok között, ennek
ellenére sohasem türelmetlenkedett. Azt is mondta nekem: "Füstölj csak, füstőlj!"; mivel
tudta, miatta nem akarok rágyújtani.

Egyre szorosabb lett közöttünk a lelki kapcsolat. Néhány gyönyörű levelet is őrzők

tőle. Az elsőt 1960. március 8-án írta nekem, amikor Jenő elment, a gyászmise reggelén
vigasztalásul. 1965-ben járt utoljára Franciaországban. Útközben kocsijuk defektet
kapott, s míg a fia annak rendbehozatalával volt elfoglalva, Carcasonne-ból - ahol
megszálltak - küldött levelében beszámolt nekem útiélményeiről.Mint írta, Lourdes-ban
rám is gondolt. Dömösön is kaptam tőle levelet, ahol nyaranta néhány hetet töltöttem.
Mindig kimerítőenválaszolt híradásaimra, és arról értesített, mi az, ami éppen foglalkoz
tatja. Dömösre írt utolsó levelét (1970. július 26.) így fejezte be: "J ó lesz, ha már
hazajössz, mert baj lesz! Mosolyogva mondom. Szeretet. . . szeretet. . . szeretet. A te
öregedő Valériád", végül: "Tedd fel az írásjeleket!!!" Tudniillik azokat legtöbbször
elhagyta, mert gyors írását akadályozták. Oly sűrűn követték egymást gondolatai, hogy
alig győzte azokat rögzíteni.

Az elméletileg tovább érlelődő orkesztikai rendszere negyedik fejezetével.ji szimboli
kával, az általa "evologiká"-nak elnevezett evolúciós szemlélettel eljutott a szemiológia
(jeltudomány) alapkérdéséig, mely az emberi eszméletek "közlekedésére", vagyis a gon
dolatok egymástól való átvételére vonatkozik.

Egyik reggel felhívott, készülődjek, mert Tihanyba megyünk. Nemtudtam elképzelni,
mi célból. Azzal fogadott, hogy délután a Nemzetközi Szemiotikai Kongresszuson elő

adást kell tartania Jel és Mozdulat címmel. Ezt a fia közölte vele aznap reggel.
Összeszedtem tehát jó néhány erre vonatkozó írását, a táskámba tettem, gondolván,

hátha szükség lesz majd rájuk. Dél felé kocsiba ültünk, és elindultunk. Útközben min
denféléről szó esett, csak a szemiotikáról nem. Helyette én izgultam, rajta a nyugtalanság
nyomát sem láttam. .

Ekkor már a kilencvenötödik évében járt, kissé görnyedten, botra támaszkodva.
Mikor az előadóterembe értünk, felsegítettem a dobogóra, és mint a titkárnője, mellette
foglaltam helyet, a másik oldalán pedíg Vitányi Iván ült. Körülnéztem és észrevettem,
hogy a hallgatóság egy érdektelen előadásra számít; ezt az unott arckifejezésekrőllehetett
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leolvasni. Erre mégjobban kezdtem izgulni. Táskámból előszedtem a magammal hozott
írásokat és ki akartam rakni az asztalra. ,

"Mit akarsz ezekkel? Csak zavarnának engem" - mondta Valéria, mire visszatettem
őket a táskámba.

Vitányi Iván bevezető szavai után Valéria megkezdte előadását. Nyugodtan, folyama
tosan, a részletekig átgondoltan fejezte ki magát úgy, hogya hallgatóság percről percre
feszültebben figyelt szavaira. Előadása lenyűgözte őket, s mikor befejezte, tapsviharban
törtek ki.

Miután végre elcsendesedtek, Valéria megkérdezte, volna-e valakinek kérdeznivalója?
Egy fiatalember jelentkezett, aki leghátul ült.

"Jöjjön ide hozzám" - intett Valéria -, mert nem hallom olyan messziről a kérdését.
Itt majd együtt megbeszéljük a dolgot, kedves barátom."

Gondolkodás nélkül válaszolt a feltett kérdésekre, és megmagyarázott mindent, amire
a fiatalember kívánesi volt. A hallgatóság ámult és bámult, majd odatódultak öreg
barátnőmhöz, hogy gratuláljanak. Többen engedélyt kértek tőle, hogy otthonában
meglátogathassák. Az előadóteremtől a hosszú folyosón át, egészen a kapuig sorfalat
álltak, így fejezték ki tiszteletüket és csodálatukat. Ez 1974-ben .tőrtént, 95-ik életévében.
Boldog voltam, hogy szem- és fültanúja lehettem az eseménynek; Valéria azonban nem
tulajdonított különösebb jelentőséget neki: mivel megkérték, tartson a Nemzetközi Sze
miotikái Kongresszuson előadást a Jel és Mozdulat összefüggéséről, ő ezt készségesen
megtette.

A következő évben, 1975-ben került sor a Vitányi Ivánnal való tv-interjúra, ami nagy
visszhangot keltett. Aki eddig nem tudta, kicsoda Dienes Valéria, ebből megtudhatta.
Országszerte beszéltek róla. Az interjú szövege megjelent a Valóság 1975/8. számában
és a Látóhatárban.

Egyre többen látogatták meg Dienes Valériát ismerősök és ismeretlenek egyaránt. Bár
szívesen fogadott mindenkit, ettől kezdve nyugta nem volt, saját dolgaival foglalkozni
nem tudott, ezért kiírtá k az ajtóra, hogy csak előzetes bejelentés alapján fogad.

Ekkor jelent meg egyik nagyon régi ismerőse, akivel annak idején Párizsban is találko
zott, s aki idős kora ellenére azért jött Pestre, hogy újból láthassa Valériát. Ő annyira
megörült váratlan látogatójának, hogy nem lépkedett óvatosan, megbotlott a szőnyeg

ben és elvágódott. Combcsonttöréssel a mentők nyomban a kórházba szállították.
Magas korára való tekintettel mindnyájan, akik szerettük - és sokan szerették őt -,

aggódtunk érte, gondolván, ezt nem fogja kibírni. Valéria azonban erős akaratával
néhány hét múlva lábra állt, és elhagyhatta a kórházat. A .járókával", amit számára
készítettek, otthon egyik szobáb óI a másikba tudott menni, így gyakorolta a járást,
tornásztatta sérült lábát.

A baleset miatti kényszerű szünet után folytatta munkásságát. Ekkor főképpenvallá
sos tárgyú verseket írt,amikor pedig nála voltam, gépbe diktálta a francia nyelvű

"szinkron" Biblia fordítását olyan folyékonyan, mintha az magyar nyelven íródott volna
és ő csak felolvasná nekem. Sajnos, ez a munka nemsokára félbemaradt és többé nem
folytatódott. ,

Abban az időben, 1976vége felé, egyik levelében a következőket írta Irisznek (Kováts
Ilonának): "Téged - akinek elméje és szíve tele van Teilhard-ral - szeretnélek az
zal végleg megbízni, hogya Versek és énekszövegek című fejezet anyagát szedd össze 
ha van kedved rá -, és azok Bárdos-hangzatokkal valahol megjelenjenek könyvben ...
Gondolkozz ezen! Szeretném, ha eljönnél egyszer erről beszélgetni."

Valéria fizikailag gyengült, a fotelben ülve némelykor elszundikált, de ébrenlétében
szellemi képességei nem változtak. Ha láttam, hogy fáradt és pihenni kíván, az íromá
nyok rendezésével foglalkoztam, szétválasztottam az orkesztikai anyagot a vallásos
tárgyúaktól. Utóbbit Irisz kezelte, míg én, aki magam is orkesztikás voltam, élvezettel
szedtem össze mindent, ami arra vonatkozott. Egy jegyzéket készítettem, melynek alap
ján bármit könnyen lehetett megtalálni. Nem is maradt el Valéria elismerése, amit néhány
sorban tudtul adott nekem. Ma is őrzöm azt a kis papírt a tőle kapott emlékeim között.
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Valéria kemény kötésű füzetekbe jegyezte fel, ami őt éppen foglalkoztatta. Az utolsó
naplóját 1977decemberében kezdte írni. Akkor már nagyon rosszul látott, ezért a benne
foglaltakat csak részben lehet elolvasni. Ez a napló csak jóval később jutott a kezembe.
Akkor fogalmam sem volt arról, mit jegyzett fel benne. Most, hogy átnéztem, néhány
megkapó részletet idézek belőle.

1977. december 27. Nem nyűgodna meg a filozófiai lelkem (tehát az egész lelkem)
anélkül, hogy ne érintsem ezt a gondolatot, amelybe szerelmes vagyok. Ilyen szerelem teszi
magát a Bergson-gondolatot vallásforrássá. Kérdezem magamtól: miért van ennek . . .
olyan melegsége, olyan életereje? Mert bele tud nőni és továbbfejlődni minden gondolatban,
és gondolaton belül maradva élő valósággá alakítja azt. Mert ez a gondolat az elmében
tovább beszél, átjár mindent, átkel minden akadályon, átjárva és megnemesítve azt. Aki
egyszer Bergsoné lett, mindig Bergsoné marad. . .

Most századik évemfelé járok 1977 decemberében.
Nappal váltogatottfotelben ülök, egy kis tolható járókával felcserélhetem a két fotelt . . .

Lépéseket tudok tennifüggőleges lábváltással, a két karom segítségével. . . (Nagy nyomor
ez a hajnali nemlátás. Nem győzöm a fény t a szememnek. . .)

1977. december 28. Az életemfolytatódásának nehézségeit meg kellene beszélni Tarná
czy Máriával (- az orvosnovel, aki őt a kórházban kezelte -) és Gellért atyával. . . Még
tudnék szellemileg dolgozni. ez az írás mutatja, hogyan sikerül kifejezni magamat. Tudnék
például fordítani: a M. et M. szövegét /Matiére et Memoire, Bergsontól). Egész nap
tudnék írni...

Mivel Belon Gellért, Valéria barátja és lelkiatyja súlyos műtéten esett keresztül,
huzamosabb ideig nem látogathatta meg. Kölcsönösen aggódtak egymásért. Belon
Gellért írt egy-egy levelet Valériának, de az ő válaszait - rossz látása miatt - alig lehetett
elolvasni, ezért legépeltem azokat. Későbbmár csak én értesítettem az Apát urat Valéria
hogylétéről. 1978. február 24-én a következőket írtam:

"Kedden, 21-én heten voltunk Valériánál. Ö egy olyan gyönyörű előadást tartott az
orkesztikáról, amely mindnyájunkat bámulatba ejtett. Csodálatos volt. Szerencsére fel
vették magnóra, tehát megmarad. - Úgy látszik, e szellemi megerőltetés reakciójaként
gyengűlt le oly hirtelen. Tegnap olyelesettnek láttam..mint eddig még soha; csak feküdt,
nem lehetett vele beszélni, nem érdekelte őt semmi. - Eppen az előbb beszéltem telefonon
Hannával, a fiatal tanárnővel, aki most mellette van, s azt az értesítést kaptam, hogy ma
is a tegnapihoz hasonló állapotban van. Pedig múlt héten a TV-től is kijöttek hozzá és
rögzítettek egy beszélgetést, szintén az orkesztikáról, melyet a fiával folytatott..."

Ekkor folyamatos munkáról már szó sem lehetett. Valéria magába roskadtan ült
órákon át a fotelben, érdeklődése is lanyhult az iránt, ami körülötte történt. Naplója a
kis asztalán volt tollal együtt. Némelykor utánanyúlt, s elgondolkodva írni kezdett. Mint
utóbb kiderült, nem csak az orkesztíkáról, filozófiáról és hasonlókról jegyezte fel gondo
latait, hanem arról is, amiről nem kívánt senkivel sem beszélni.

Amikor közölték velem, hogy másnap elviszik a Központi Állami Kórházba a Kútvöl
gyi útra, mivel egy hely éppen megüresedett, nagyon össze kellett magam szedni, hogy
ne vegyeészre rajtam megrendülésemet. Az jutott eszembe, talán utoljára vagyunk együtt
az ő szobájában. Azzal búcsúztam tőle, hogy meg fogom látogatni a kórházban. Ezt meg
is tettem. Onnan hamarosan egy másik kórház utókezelő osztályára került, ahonnan
többé nem tért vissza. Ott halt meg 1978. június 8-án.
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A VIGILIA
GALÉRIÁJA

Mózes Katalin munkái

Nem technikai bravúr, nem a ho sszú megmunkálás eredménye hat rám . Mózes
Katalin fegyvertelenül, szinte vako n - a je lensége k mögöttit faggatja , ahol már nincs
fogódzó .

Lüktet az alig megbontott pasztellos sík' éppúgy, mint a k é pmez őt uraló komor
tömb. Az egymásba hatoló na gy fo rmák harmonikusa n ka pcsolódnak . egyensúlyte
remtő erejük van, de megbontott felü letük feszű l ts é get áraszt.

A többnyire fekete , és csak ritkán mcgszinesed ő vona lkák - idegpálcák , fojt ott
remegések váltakoznak áttetsző fuvallatszer ű lazúrokkal. Többszörös r étegz őd é s ük

orga nikussá teszi a síko t.
Uralkod ó színei vissza fogo t
tak, barnán parázslók, mele
gek. A tiszta színek a formák
ütközési pontjain villanna k
fel. A festékréteg vas tagságá
nak nem csak fakturális szere
pe van, han gulat i és tarta lmi
elemek hordozója is. A m ű

vész soha nem öncélúa n já t
szik a felület alak ításnak ezzel
a lehet ő s é g é vel .

Táblaképei csa k egy részé t
képezik anna k a soka rcú tevé
keny ségnek, amely magába
foglalja a grafik át, fényképe
zést, bab akészítést is. Az itt
megjelenő rajzain alig találh a
tó nyoma azokna k a rétegző

déseknek. amelyek a festmé
nyeit jellemzik . Bár az önfe
ledt rajzokon - figurá lis lapja 
in is - fe l tű nnek apálcácskák,
a színes tábl ák szerepl ői. Az
érzéke ny halván y, majd ke
mén y vona lak térér zet et is su
gallnak, á tszellemültségükke l
hatnak . Nem tud om, honnan
az a koh éziós erő , ami össze
tartja ezt a tö réken y világo t?

Tal:1I1 onna n, ahonnan újra
és új ra elindul, a je lenség ek
mögü l.

MÁRTHA ALBERT
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Barna Gábot

"ISTENT DICSÖíTÖ E.GYHÁZI ÉNEKKÖNYV"

A Mezey kántorok énekeskönyvei és énekei

II. A visszaemlékezések alapján azt mondhatjuk, hogy a kunszentmártoni templomi gya
korlatban a Mezey-énekek fénykora a múlt század végi, a századforduló körüli évtizedek
voltak. A környező településeken pedig (Szentes, Cibakháza) az ott müködő Mezey
kántorok idején. Csépán Mezey kántor nem működött, ott a templomon kívüli ájtatossá
gok eszköze volt a Mezey-énekkönyv. A századforduló idején a kunszentmártoni Mezey
kántorok is egyre gyakrabban használták a Zsasskovszky énektárt, melyben több,
korábban is ismert éneket megtaláltak. Az I 940-SO-es évekre pedig Kunszentmártonban
is általánossá, kizárólagossá vált a Szent Vagy Uram énekgyűjtemény, amelyet - a
visszaemlékezések szerint - nagyon nehezen tanultak meg. Csupán az idős, 60 éven felüli
korosztályok ismerik és emlegetik a Mezey-énekeket, s hiányolják őket.

A Mezey-énekek a templomi gyakorlatból tehát kiszorultak. Csaknem kizárólagos
volt azonban használatuk a családi ájtatosságok, az imaházak, s más közösségi 
templomon kívüli - ájtatosságok során. Alkalmanként, mise előtti énekként a templom
ban is felhangzottak.

A távol fekvő tanyákról, a kiterjedt tanyavilágból. Mesterszállás tanyáiról rossz
időjárás, vagy nagyobb munkák idején nem, vagy nem mindig és mindenki tudott eljutni
a templomba vasárnapokon, ünnepnapokon. Ilyenkor vagy a kora reggeli vagy az esti
órákban összeült a család. Elmondták a fő imádságokat (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszek
egy), esetleg a rózsafüzért, majd elővették a Mezey-énekeskönyvet, s ebből a megfelelő

ünnepi alkalomra, vagy a közönséges vasárnapra való énekeket elénekelték. A nagyobb
gazdacsaládoknál az alkalmazottaknak is részt kellett venniük ezeken az ájtatosságokon.
A sátoros ünnepek mellett, amikor a templomlátogatás kötelező volt, főleg az adventi
hajnali miséket tartották meg odahaza, családi körben. Ez is közrejátszhatott abban,
hogy az adventi énekek a legkedveltebb Mezey-énekek közé tartoznak. Ezek kőzül

néhányat megemlítünk: Harmatozzatok! Egek nyíljatok; Mennyből alászállot Úr angya
la"; Hajnali Csillag sugára stb. Ezek az adventi reggeli ájtatosságok, ima, éneklés olykor
fél óráig, máskor egy egész óráig is eltarthattak.

A karácsonyi éjfélimisére, a szilveszteri hálaadásra, a nagyszombati feltámadásra illett
mindenkinek még a tanyavilágból is elmenni a templomba. Ezeken kívül a kunszentmár
toni tanyai lakosság részt vett az úrnapi körmenetben, István király ünnepén, minden
szentek ünnepén és a Márton napi búcsúban is. Ezek számítottak sátoros ünnepnek,
nagyobb helyi ünnepnek. Pünkösd Kunszentmártonban kisebb, míg Csépán és Cibakhá-

. zán nagyobb jelentőségű volt. E nagyobb ünnepek nagymiséi előtt sokszor már egy óra
hosszával is megtelt a templom, ahol az énekesemberek vezetésével a kedveltebb éneke
ket, főleg Mezey-énekeket vették elő. Jelesebb énekes emberek voltak Kunszentmárton
ban: Devánszki Ignác, Füzér Tóth Pál, Kiss Mihály, Nagy Imre, Horpácsi Sándor és még
mások is, főleg a virrasztóbeli énekeikről ismert Seres Kati (Halász Andrásné), Kurucz
Jánosné, Busai Antalné.

A karácsonyi éjféli mise előtt a templomban gyülekező nép - az énekesemberek
vezetésével- elénekelte a már említett adventi, a kedveltebb karácsonyi énekeket: Minden
ember örvendj, vigadjJézus születésének; Ej, engem ki ébresztettfel álmomból? (ez a csépai
betlehemes ének); Jertek ide pásztorok; Minden népek örvendjetek Jézus születésének;
Midőn a pásztorok Betlehemben (2. ének); Kelj fel keresztény lélek; Csillag sugár áll
Betlehem felett. Az éjféli mise kezdetekor pedig a Hej, vig juhászok. csordások kezdetű

szólalt meg. Ez mind a mai napig hagyomány az éjféli mise énekrendjében. Az éneket
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a kunszentmártoni és a környékbeli nép Mezey-éneknek tartja, mert szerepel Mezey
Nepomuk János énekeskönyvében. holott ez egy szélesebb alföldi területen népszerű

karácsonyi ének. Az éjféli miséhez hasonlóan tartották meg más nagyobb ünnepek miséit
is, ezek énekeinek ismertetésére azonban itt nem térek ki.

2. ének
Pásztorellák

Midőn a pásztorok Betlehemben,
Nyájok legeltették a mezőben:

Kérdék egymástól, mi lehet az ott?
Mi -nem láttunk még oly szép csillagot?

Ez bizonnyal a Jákob csillaga,
Pásztor társaim ugorjunk hát talpra,
Mert megszületett a várt Messiás,
Kiről oly régen szólt Izsaiás.

Zengő szóval kiáltja az angyal,
Hogy feltűnt már az a dicső hajnal,
Melyben a szűz Mária szent fiát
Szülte a vi/ágnak megváltóját.

El is mentek már meglátására
Pásztorok az ő imádására.
Menjünk el mi is a pásztorokkal,
Imádni őt a szent angyalokkal.

Isteni szent gyermek, édes Jézus!
Vesd ránk szemeidet kegyes Krisztus.
Bocsáss meg mi nekünk bünösöknek,
Légy kegyes s irgalmas Hiveidnek.*

Más ünnepeken, vagy vasárnap a templomlátogatás el is maradhatott, de ilyenkor egy
egy tanyán, háznál, az ún. imaháznál jöttek össze a szomszédságból, s végezték el az
ájtatosságokat. Imaházaknál mondták el az októberi és májusi litániákat is, két-három,
olykor több család részvételével. Legtöbbször a Mezey-énekeskőnyvet használták, ame
lyikben a litániák szövege is benne van. Az 1853-as Mezey-énekkönyvben például Szüz
Mária litániája, valamint Krisztus szenvedéséről/itánia. az 1883-ban kiadott könyvben
pedig litánia a Szentháromsághoz, Mindenszentek litániája olvasható.

A nép vallásosságához igazodva gyűjtőtték, választották ki és írták énekeiket a Mezey
kántorok. Hosszú, 8-10 versszakos énekeket írtak, amelyek megfeleltek a barokk
kismise-rendnek, tehát több versszak szólt kezdetre, evangéliumra, felajánlásra, szent
vagy-ra, úrfelmutatás utánra és sok esetben kimenőre. Különösen ezeknél a hosszú
miseénekeknél alkalmazták előszeretettel az akrosztichont, így szövegük a legkönnyeb
ben azonosítható. Teljes mise-énekrendet írtak hétköznapi misékre és ünnepi alkalmakra
is. Mezey Nepomuk János énekeskönyvében csupán a karácsonyi éjféli misére nyolc teljes
énekrend használható. Ez erősen megkönnyítette és kedveltté tette a Mezey-énekeket az
otthoni ájtatosságokon, hiszen - ha végigénekelték őket - így lélekben átélhették az egész
misét.

A miseénekeken kívül a Mezey kántorok sok, alkalomhoz nem kötött éneket is írtak.
Az adventi és karácsonyi énekeik mellett a nép régen és ma is legjobban Mária-énekeiket
szereti. Ezek egy része Mária-ünnephez kötött, más része búcsújáró ének. A búcsújáró
Mezey-énekeskönyvből idézzünk egy-két példát: Mária Szűz Anyánk tekints népedre
(induláskori ének), ezt Kalocsa környékéről Eckert Irma is közli, ám nem vette észre
Mezey szerzőségét7 , Mária képednél, kegyelem székednél (beköszöntő ének), s így tovább
a búcsújárás rendjének megfelelően.

A szentek ünnepeire, s a kunszentmártoni Szent Márton búcsúra írt Mezey-énekek ma
már ismeretlenek a nép körében. Jól mutatják viszont a múlt századvég ünneplését, s az
ehhez igazodó kántori gyakorlatot. Öreg Mezey János és Mezey Nepomuk János énekes
könyvei figyelemreméltó módon nem az egyházi évnek megfelelően, hanem a polgári
évhez igazodva közlik az ünnepi énekeket, tehát január l-jével kezdik és Szent István

* Az Istent dicsőítő egyházi énekkönyvből. A N.-K.-Sz.-Mártoni keresztény hívek részére szabadon
közrebocsájtja ifj. Mezey Nepomuk János Kun-Szent Márton város kántora. Szentes, 1883. 152.
Kottáját Mezey István: Énekeskönyv... Bp. 1913. nem közli, de a hagyomány őrzi dallamát.
Mesterszállás, saját gyűjtés.
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vértanú ünnepével, illetve a szilveszteri hálaadásra írott énekkel zárják a gyűjteményt:

Ezzel igazodtak a könyveiket használó hívek szemléletéhez, amely inkább a polgári
időszámítást követi, s kevésbé a liturgikus évet. Mezey Nepomuk János könyvének
második, nagyobb részében a Különféle alkalmi énekek (pl. reggeli énekek, Mária
énekek, énekek az Oltáriszentségről stb.) találhatók és jó néhány halotti ének. Halottas
mise énekek nagy számban vannak már öreg Mezey János énekeskönyvében, illetve
Mezey Mór kézzel írt kottásfüzeteiben is. Ennek oka, hogy a rendelésre írt halottbúcsúz
tatók, a különböző gyászesetekre írt halottas misék, énekek a kántoroknak talán legfon
tosabb, mindenesetre legjövedelmezőbbelfoglaltságát jelentették. Ezért is vannak nagy
számban minden Mezey énekeskönyvben. Ellentétben múlt századi elődeivel, Mezey
István 19l3-ban már a liturgikus év rendjének megfelelő sorrendben közli énekeit.

Kedveltek voltak a Mezeyek reggeli énekei, és sok családban gyakori volt az esti
énekelgetés is. Főleg karácsony és húsvét táján váltak gyakorivá alkalomhoz kötődö,

máskor alkalomhoz kevésbé kötődő énekekkel.
Több Mezey-ének különböző katolikus énekeskönyvbe is bekerült. A Jósvai Gábor

által összeállított és kedvelt Lelki gyöngyök (Poroszló, 1912) című könyvben a 74. ének,
a Mennyben udvarló angyalok szövege Mezey Jánostól származik, a halotti énekek közül
a 404. ének dallama (Kegyes Jézus a nagy napon), a 423. éneknek pedig - Oh egeknek
Királynéja - dallama és szövege is Mezey től való. A múlt században ponyván is megjelen
tek Mezey-énekek, amelyek a nagy területen való elterjedést elősegítették. A Mária
szerelmes anyám, hallgasdbűnös szolgádat kezdetű Mária-ének a Szent Józsefolvasójának
tartalma címü ponyvafüzetben jelent meg Budapesten 1879-ben Bartalits Imrénél. Lé
nyegtelen szövegbeli eltéréssel ugyanez megtalálható Mezey Nepomuk János 1883-ban
megjelent énekeskönyvében (263. ének). Nem tudjuk viszont, hogy Bartalitshoz milyen
forrásból került, hiszen az 1879 előtti ismert Mezey-énekeskönyvek ezt a Mária-éneket
nem tartalmazzák. A Midőn reggel álmomból ébredek kezdetü reggeli énekre a Legszebb
új énekek minden jubileumi szent évre. Kiadta: Orosz István, Jászladányban. Budapest,
1879. Nyomatott Bartalits Imrénél16. sz. címet viselő füzetben bukkantam. A Mária Szűz

Anyánk. tekints népedre kezdetü búcsújáró ének, amelyet a búcsúkereszt indulásakor az
"Üdvözlégy Krisztusnak drága" dallamára énekeltek, a Búcsújáró énekek a boldogs. szűz
Máriához. 154. sz. Pest, 1866. Nyomatott Bucsánszky A-nál című ponyvafüzet révén is
terjedt. Ide valószínüleg öreg Mezey János Szűz Mária dicsérete. . . című 1865-ben
(Kalocsa) és 1866-ban (Arad) megjelent búcsújáró könyvéből származott, a 2~11.

oldalon olvasható. Ponyvafüzetben mindenesetre ez a legrégibb eddig megtalált Mezey
ének. A közkedvelt reggeli énekek közül a Mennyei atyám, ki új napot . . . kezdetü
megtalálható a Legújabb pünkösdi ének-füzet. Egyházhatósági jóváhagyással kiadta: K.
P. Nyomatott Traub B. és Társánál, Szegeden címet viselő füzetben. Mind a négy,
ponyván szereplő Mezey-éneket a versfőkkel, az akrosztichonnallehetett azonosítani. A
szinte áttekinthetetlenül gazdag vallásos ponyvairodalomban biztosan lappang még több
Mezey-ének is.

A Mezey kántordinasztiav", egy-egy jelesebb énekszerző életének, szerzeményeinek s
ezek alkalmazásának vizsgálata megismertetheti azokat az alkalmakat, a templomi és
templomon kívüli ájtatossági formákat, amelyeken ezek az énekek felhangzottak. Azo
kat a népi ájtatossági formákat tehát, amelyeknek vizsgálata a vallási néprajz feladata,
s amelyek egy-egy település, vidék életének, szokásrendjének nagyon fontos részét jelen
tették és jelentik ma is. Altaluk nagyon fontos adatokat nyerhetünk egy-egy - személyé
ben és énekeiben közösségszervezőerővel megáldott - egyéniség közösségbeli szerepéhez.

.. A kutatás a kézirat lezárása utáni időben is folytatódott. Antal József makói "templomigazgató
- öreg Mezey János ükunokája -, Gártner István óbecsei plébános és a Mezey családok segítségével
lényeges új adatok birtokába jutottunk. Megtudtuk, hogy öreg Mezey János, a kántordinasztia
megalapitója 1809-ben született, 1831-ben került Kalocsáról Óbecsére és itt is halt meg 1880-ban.
A Mezey család soltvadkerti eredetére utal, hogy egyes Mezeyek a múlt század végén a vadkerti
előnevet használták. Soltvadkert 1804. évi úrbéri összeirásában szerepel is egy Mezzej János.
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S miután ezek az énekszerzők - köztük a Mezey kántorok is -nem csupán énekköltők

voltak, hanem énekgyűjtők is, nyomtatott vagy kéziratos énekeskönyveiken keresztül
megismerhetjük egy-egy vidék adott időszakrajellemző énekeit, ájtatossági formáit. A
korábbi évszázadok egyházi énekes gyakorlata ugyanis nem volt olyan egységes, mint
azt századunkban az egyházi ének-zenei reformok után tapasztaljuk. Az elmúlt századok
énekszerzői, énekgyűjtői, kántorai földrajzilag egy-egy terület énekeit rögzítették, szere
peltetve a legkedveltebb énekeket is. Egy adott időszakban meg is erősítették egy-egy
vidék - az énekeskönyv használati területe - énekgyakorlatát. A múlt században ez már
félországnyi, országnyi területet jelentett. Vonatkozik mindez a Mezey kántorokra is.
Munkáikban megtaláljuk a XIX. század közepének, végének legkedveltebb népénekeit,
amelyeknek szöveg- és dallamváltozatai jórészt már a XVIII-XIX. századi nagyobb
énekeskönyvekben is (pl. Bazóky, Gimesi, Zsasskovszky, Jósvay) szerepeltek. A múlt
századvég kedvelt Mária-énekeit Volly István JOl Mária-ének című könyve segítségéveI
is végigkövethetjük. Az 1865-1866-ban megjelent' Mezey búcsújáró könyvben kilenc
olyan Mária-ének található, amely szerepel Volly István tanulmányában is: Angyaloknak
boldog; Asszonyunk, Szűzanyánk; Boldogasszony anyánk; Boldog azon lélek; Bús szivem
nek nagy öröme; Mondjunk dicséretet; Nagy lsten kedvében; Oh. áldott Szűzanya; Oh,
Mária, kinyílt virág. Ennek magyarázata, hogy búcsújáró hagyományunk majdnem
kizárólag Mária tiszteletével, kultuszával függ össze. Mezey Nepomuk János 1883-baiJ.
kiadott énekeskönyve mindössze három Volly Istvánnál is meglévő éneket tartalmaz: A
fájdalmas anya; Ha én kertész volnék; Tavasz virágából. Mezey István 1913-as énekes
könyve mindössze A fájdalmas anya (erős szövegváltozattal) és a Ha én kertész volnék
kezdetű énekeket. A legrégibb ismert Mezey énekeskönyvben (1853) pedig egyet sem
lelhetünk. .

Volly István elemzése szerint az említett énekek többsége országszerte ismeretes,
énekelik a Dunántúl több táján, Nógrádban, az Alföldön Kecskemét környékén és a
Jászságban, némelyikük ponyvanyomtatványon is megtalálható. Az erős licenciátusi
hagyományokra támaszkodó alföldi népi vallásos gyakorlat természetszerűleg sokat
merített a közismert, vagy csak egy szűkebb vidékre jellemző népénekekből.8

Dobszay László úgy látja, hogya XVII-XVIII. században a katolikus énekrend még
szilárd. A XVIII. század a felbomlás ideje, amikor is az énekek és az éneklési alkalmak
kapcsolata fellazul, meggyengül, s megjelennek az alkalomhoz nem kötődő, bármikor
énekelhetőegyházi énekek. (Ezt a folyamatot jól ismerjük a népköltészet egyes műfajai

ban, pl. a népdaloknál. Jellemző erre is az alkalomhoz .kevésbé vagy egyáltalán nem
kötődö új stílusú népdal megjelenése s dominanciájának megnövekedése.) Dobszay
László a XVIII-XIX. század fordulójának énekeskönyveiben két tendenciára hívja föl
a figyelmet, amelyet a Mezey énekeskönyveknél is tapasztaltunk: l. rögzíteni a helyi
tényleges énekgyakorlatot, 2. népszerűsíteni az újdivatú szerzeményeket, helyet adni a
kántorok, papok, más énekszerzők (sokszor dilettáns) munkáinak.

Bekapcsolódva az énekgyűjtők, énekszerzők XVIII-XIX. századi hosszú sorába, öreg
Mezey János 1853. évi énekeskönyve a két tendencia körülbelüli egyensúlyát mutatja.
Viszonylag kis számban szerepeltet saját szerzeményű éneket; könyvének nagyobb része
régebbi énekeskönyvekre (Kájoni, Náray, Illyés, Bozóky) és a helyi hagyományra tá
maszkodhatott. Mezey Nepomuk János 1883-ban megjelent énekeskönyvében - ezzel
szemben - alig találunk régi népéneket, vagy más könyvből átvett szerzeményt, többségé
ben saját énekszövegeit adta közre. Előnyére írható viszont - amint Dobszay László a
Zsasskovszky énektárról is megállapította -, hogy gondos, gazdag, minden liturgikus
igénynek megfelel, s szerzője nagy gyakorlati liturgikus érzékkel, a helyi viszonyoknak
megfelelően állította össze. Ugyanezt mondhatjuk el a Mezey búcsújáró könyvről.

Sajnálhatjuk, hogy Mezey Mórnak a szentesi katolikusok részére készített, 1873-ban
napvilágot látott énekeskönyvét nem vizsgálhattuk.

A Mezey kántorok munkásságukkal a dél-alföldi katolikus mezővárosok parasztpol
gár lakosságának igényeit szolgálták ki, alkalmazkodva vallásos életük helyi hagyomá
nyaihoz. Egy olyan énekes gyakorlatot alakítottak ki, amelyhez nagyobb zökkenők
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nélkül simult a későbbi Zsasskovszky-Tárkányi énektár, s a XX. század elejének templo
mi ének rendje e kettő ötvözetéből jött létre. Az ekkor már régibbnek számító Mezey
énekek jórészt a templomon kívül ájtatos gyakorlat anyagát képezték.

A Mezey kántordin'asztia tagjai kántorként, s más területen kifejtett munkásságuk
révén (újságszerkesztő, szépíró stb.) fontos fejezetét jelzik a Dél-Alföld, szűkebben

Kunszentmárton és környéke művelődéstörténetének.Enekeskönyveik elemzése s a nép
körében napjainkig élő Mezey-énekek kutatása pedig hasznos tanulságokkal szolgálhat
az.egymással mindig is szoros kapcsolatban lévő írásbeliség és a szóbeli hagyományok
viszonyára is. Az énekgyűjtő és énekszerző Mezey kántorok olyan egyéniségei a Dél
Alföld és Kunszentmárton népéletének, hogy tevékenységük vizsgálatára, a közösségi
életben betöltött szerepük elemzésére - Bálint Sándor és mások nyomán - vállalkoznunk
kell.

Jegyzetek: l Vö.: Dósa József-Szabó Elek: Kunszentmárton története I. Kunszentmárton, 1936. 186. - 2 Vő.:

Turcsányi Istvánnak Mezey Istvánról irt nekrológja a Kunszentmártoni Hiradó 1936. szeptember 27. számában.
- 3 Vö.: Monár Imre szerk.: A magyar muzsika könyve. Bp. 1936.445. - 4 Bárth János: Az illanesi tanyák népének
hajósi búcsújárása. Népi kultúra - népi társadalom XI-XII. 59-117. -- 5 Vő.: Dobszay László: A népének hazai
története. Vigília XXXVII. 1972. 237-246. - 6 A Magyar Népzene Tára 2. Szerk.: Bartók Béla-Kodály Zoltán.
Jeles napok. Sajtó alá rend. Kerényi György. Bp. 1953. 325. sz. Mathia Károly kiskanizsai gyűjtéséből. - 7 Vö.:
Eckert Irma: A kalocsavidéki magyarság vallásos népköltészete. Ethnographia XLVIII. 1937. 176-177., az
öregcsertői énekeskönyvből idézi, ahol a 4. sz. ének. - 8 Részletesen lásd Papp Géza: A magyar katolikus egyházi
népének kezdetei. Bp. 1942. 17.; Dobszay László i.m.; Schram Ferenc: A szentek tiszteletének népszokásai a XVII.
századi énekeskönyveinkben. Vigilia XLII. 1976. 31-34.; Borsai Ilona: Népénekeink az élő szájhagyományban.
Vigília XXXVII. 1972. 317-318; Volly István: 101 Mária-ének. Népi gyűjtések. Szeged, 1948.

SZITHA ILONA versel

Teremtő pillanat

Várható volt
hogy eszeveszett keringésük
után a csillagok
leszűkültfényévek

tövében megpihennek
ahol fény fényt keresztezett
az összragyogás
villára tűzhető sikerekbe veszett
és a szétrobbanó világosság felé
mohó sötétség terjeszkedett

már végnélküli
az el-eltávolodó nász
az ismeretlen fényforrásokat
egybeszülő

fenyegető-szép jóslat
igézetében
emelkedő összecsapás
az istenálmodta elképzelés

keresz,eshadjárat
tejutaktól szántotta sivatagban
egymásba ékelődő csillagok
szőke fények
termékeny föld-remények
furcsa színeződése az égnek
merően új rendszerbe foglaltatik
egy régóta készülő galaktika
és a néma űr rázúgja
így rendeltetett
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A huszadik században

I

A huszadik században megértem
hogy a bolyongó lélek
testet ölthetett
kendőzetlen az élet arca
mozireklámok verejtékezése
szobámban mégis megőriztetett

ősi álmok óarany ötvösműve

szükséges kötéltánc
múlt és jövő között
hogyan érinthetne
nyílt mezők távlata
ha nem feszül mögötted hegylánc
fölötted elérhetetlen egek sorozata

a tagadás századában
ismétlem
nem az új formát nyert anyag
a sürgölődő világ kolompja
vízművek zuhataga
mindez csak annyira érdekelhet
amennyire tükröződöm

felhőkarcolók ablakában
tavak laza gyűrűjében

amennyire erőtlen hangom
feljajdul a méhkas zümmögésében
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visszhang ha készülődik benned
titokzatosságunk közös eleme

. borzolta lelked
az ember hajnala óta
kölcsönös gyújtópont életünkben
az istenkereső óda

/I
Már behint a vér-buggyantotta fény
a kegyelem sejtelme
hajszálvékonyan környékez
mint falevelen erezet
csupán a hittelfelmérhető
földöntúlj remények
vetítenek elénk
beteljesült időkben

ezerszer megénekelt
üdvözítő üzenetet

az óceánban elvétve
kis úszó pontok. szigetek
titkon így álmodhatnak
fokról fokra terjeszkedve
előbb-utóbb összeérve,
felnyúló tömör kontinens
korlátol kérlelhetetlen vizeket
fölidéz rendíthetetlen mennyeket



Pálvölgyi Gyula

PROHÁSZKA AZ INDEX UTÁN

A polgári radikálisok várakozása nem vált be: Fehérvár püspöke alávetette magát az
Index-Kongregáció határozatának, s ezt pásztorlevelében nyilvánosságra is hozta. l A
tízpercnyi visszavonulás után mondott állítólagos szavai - "Jó, tehát ne erre menjünk"
- a valóságban igaznak bizonyultak. Művei indexre jutásával modernista teológiai
filozófiai útkeresése véget ért, pályája részben más utakra terelődött. .Remélem, hogy
ezután békém lesz, mert hisz az agyarkodás célt ért, s nyugodhat babérjain, azaz bogán
csain" - fogalmazta meg tervezett elhallgatását Majláth Gusztáv erdélyi püspöknek.! A
Sajtóegyesület közgyűlésén július l-én nem volt jelen, s szándékában állt lemondani az
elnökségről is: "Megsúgom különben Méltóságodnak (Mihályfi Ákosnak?) - írta levelé
ben -, hogy később, ez év folyamán leköszönök a társelnökségről, tegyenek oda egy
pénzes embert, akit ez az állása is kényszerít szőrt ereszteni."!

Visszavonulási szándékát ugyan nem valósította meg, de a laudabiliter se subiecit óriási
erőfeszítésébe került. Az öncenzúra bizonytalanná tette, nem tudott "biztonságosan és
bátorságosan" dolgozni, attól félve, hogya "félreértések hínárjába" kerül. Maga vallotta
be később, hogy idegenül érezte magát az egyházban.4

Igazságérzete fel-feltört: "Az én Elet cikkeimet is bátran tehették volna indexre ugyan
azon mértékkel. .. hogy nyelvezetem... modernista". s Az 1911. novemberi püspökkari
konferencián és az 1913. szeptember végi római ad limina látogatáson a pápának is (!)
szóvá tette, hogy figyelmeztetni kellett volna őt még az elítélés előtt. 6 Az integrista irányt
is bírálta, de harcba velük nem bocsátkozott. 7 Az ultramontán szárny győzelmet aratott.
Az "intellektuális, modernista Prohászka bukása után Bangha, az ecclesia militans
fanatikus szerzetese" került előtérbe. "A szárnyaló gondolatokkal érvelő prohászkai
stílust az inkább bunkósbotot, mint kardot forgató banghai harcmodor váltotta fel.?"
E győzelem mégsem volt teljes (Prohászka meghajolt a döntés előtt, így nem tette teljesen
lehetetlenné helyzetét). Az integristák sikere állandó megerősítést kívánt. Már a
Vigilantia-bizottság 1911. július 3-i ülése - melyen a Prohászkával egyetértő cenzorok
nem voltak jelen - kifejezte aggodalmát a Prohászka-ügy hullámai miatt. Rajner püspök
arra hívta fel a figyelmet, hogy még egyes katolikus lapokban is dicsőítő cikkek jelentek
meg. Az egyházmegyei körlevelekben az indexre tételt nem közölték. Ez a magyar
egyházi vezetést is a végzés ellenzőiként tüntette fel, mert Magyarországon az a balhiede
lem, hogy a Szentszék határozatai csak a püspökkari közzététellel érvényesek. Tomcsá
nyiék el akarták érni, hogy a hivőket figyelmeztessék "a kárhoztatott, de közkézen forgó
Prohászka-féle munkáknak veszélyes voltára", mert különben "az Index-Kongregáció
határozata...célját téveszti". 9

A Föld és ég új kiadásából már kimaradt az "Ember és evolúció" című fejezet, és
Prohászka máshol is javítani kényszerült."?

A püspöki karban azonban voltak erők, amelyek meg akarták állítani az integrista
szárny előretörését. 1911. nyarán Majláth püspök közbenjárt a pápánál Prohászka
ügyében, és X. Pius aláírt arcképét vitte Székesfehérvárra - ezt jobb- és baloldalon
egyaránt az Index-Kongregáció dezavuálásának tekintették.

Az 1911. novemberi püspökkari konferencián Csernoch János (még kalocsai érsek
ként, .de a tanácskozást már ő vezette) indítványt terjesztett elő. Eszerint a püspöki kar
fejezze ki a székesfehérvári püspökhöz való "változatlan ragaszkodását és nagyrabecsü
lését". Prohászka kérte, hogy a püspöki kar intézzen előterjesztést a Szentszékhez, hogy
"hasonló esetekben az illető püspököt elítélése előtt figyelmeztessék, úgy, mint XIV.

Részlet a "Prohászka és atársadalmi progresszió tábora 1904-1914" című dolgozatból.
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Benedek pápának erre vonatkozó intézkedése rendelkezik". Gróf Széchenyi Miklós
nagyváradi püspök ellenezte a javaslatot, arra hivatkozva, hogy "X. Pius pápának joga
van XIV. Benedek Constitutiójától eltérő módon is intézkedni... De tanácsosnak sem
tartja, mivel ily eljárás a Szentszék ítéletével szemben való állásfoglalás látszatával
bírna". Báró Hornig Károly veszprémi püspök Prohászka mellé állt, Majláth pedig 
nyilván római tapasztalatai alapján - úgy vélte, hogy "ily felterjesztés nem találkoznék
Rómában ellenszenvvel". Csernoch is hozzájárult a kérés előterjesztéséhez. Így a püspöki
kar kimondta, hogy "felterjesztést intéz a Szentszékhez, s arra kéri, ha jövőben valamely
püspök megrendszabályozását vélné szükségesnek, megelőzőleg nyújtson módot az érde
keltnek védelme előterjesztésére" .11

A Prohászka győzelmekéntértékelhető döntésnek nem lett következménye az egyház
konzervatívabb erőinek ellenállása miatt. Széchenyi püspök a hercegprímáshoz írt levelé
ben emlékeztetett állásfoglalására, "ame1ynek indokai Eminentiád előtt ismeretesek".
Utalt arra, hogy álláspontjával nincs egyedül, ezért arra kérte Esztergom érsekét, hogyha
a felterjesztés elkészül, "azt ne méltóztassék a magyar püspöki kar nevében az Apostoli
Szentszék elé terjeszteni, hanem kegyeskedjék az aláírás végett azon püspök uraknak
megküldeni, akik azt aláírni hajlandók" .12 Az ügy folytatódásának nincs nyoma.

Kultúrteológus?
Nem sokkal Prohászka harmincéves írói jubileumának ünneplése után Felix Tatrai
álnéven pamflet jelent meg; oka nyilvánvalóan a Prohászka befolyásától (ami az ünnep
lésben is megmutatkozott) való félelem volt. Ugyanazok az erők akartak a durva
támadással újra csapást mérni Prohászkára, melyek az indexe t kieszközölték. A vád
minden eddiginél súlyosabb: a szerző Prohászkát "kultúrteológusnak" nevezte, aki a
teológiai elnevezéseket a modem filozófia fogalmaival helyettesíti. 13 A támadást az egész
katolikus közvélemény visszautasította.v' Csakhogy a püspök modernista szellemű

munkát többé nem írt; filozófiai nézeteiben a székfoglaló óta egy jobboldali értelmezés
lehetősége is rejlett.

Mozgástere 1911. után leszűkült; az index utáni hónapokban a közszerepléstöl - egy
kivétellel I 5 - tartózkodott. Utána is főleg a katolikus akciók foglalkoztatták. A Magyar
Kultúra induló számába írt cikke, elnöklése a Mária-kongregációk XII. értekezletén, a
jezsuiták templomában (l 914-ben) Banghával egyidőben tartott konferenciái a gyakorla
ti következmények levonását mutatják.

Az ultramontán csoport azonban még mindig ellenfelet látott Prohászkában. A Katho
likus Sajtóegyesület fölterjesztést intézett a püspöki karhoz évi rendszeres támogatás
ügyében. A kérést tárgyaló püspökkari konferencián nem volt jelen, azzal mentve ki
magát, hogy "hallom, rólam is lesz szó a konferencián...akkor pedig nekem kellemetlen
ott csücsülnöm; hadd beszéljenek szabadon a konferenciázók" .16 A püspök - tájékozat
lanságára hivatkozva - elzárkózott a bizottság számára adandó felvilágosítástól is.!?

Nem csoda, hogy nem értették meg Prohászkát, amikor Csáky avval javasolta elutasí
tani a Sajtóegyesület "adóztatási" kéreimét, hogy ez veszedelmes példa lenne a nagyjava
dalmasok kötelező adóztatására akkor, amikor a vagyont úgyis hatalmas kiadások
terhelik". 1 8 '

Az integrista támadások ellen maga Csernoch hercegprímás volt kénytelen megvédeni
a fehérvári püspököt. A "tetterős katolikusok" "a munka hevében tévedhetnek, és
rászorulhatnak az illetékes egyházi tekintélyek szerető figyelmeztetésére" - mondotta a
Szent István Társulat közgyűlésén. Utalt arra, hogy az aknamunka "könnyen leszorítja
őket az aktivitás teréről és így megfosztja az egyházat sokszor a legértékesebb szellemek
munkájától. .. Végtelenül sajnálnám, ha egyes szomorú jelekből azt kellene következtet
nem, hogy az integrálkatolikus kritika hazánkban is megkezdené bénító, negatív műkö

dését. Komolyan kell figyelmeztetnem hazánk katolikusait, hogy becsüljék meg amúgy
is annyira kevés katolikus munkásainkat és álljunk melléjük őszinte, igaz lélekkel és
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·lelkesedéssel. Ha vannak hibák vagy gyanús kikezdések: iparkodjunk a dolgot magunk
között tisztázni és elintézni. De ne kapaszkodjunk egy-egy rosszul megválasztott szóba
vagy kifejezésbe."19

Csernochjó politikus volt. Nem Prohászka elnémítását akarta, hanem felhasználni őt

az adott egyházi kereteken, politikai lehetőségekenbelül. Ellenezte az integristák politi
káját, "és a háborúig minden alkalmat megragadott arra, hogy demonstráljon a keresz
tényszocialisták mellett't.s? Ez bizonyos közösséget teremtett Prohászka és Csernoch
között: "olyan magyar katolicizmust képviseltek, amelynek elméleti tételeit Prohászka,
gyakorlati (egyházkormányzati és politikai) konzekvenciáit Csernoch reprezentálta". 21

Az integrálkatolicizmus előretörésével szemben Csernoch is tehetetlen volt. Így a
másik feladatra összpontosított: a forradalmi veszély elleni közös védekezés szükségessé
ge indította először a Néppárt és a Munkapárt fúziójának tervére. S mikor ez szervezeti
leg nem is valósulhatott meg, toleráns valláspolitikai nézeteinek megfelelően jöhetett
létre az I. világháború előtt a Tisza-Csernoch Szövetség. 22

Szociális nézetei

Prohászka az indexre tétel után tehát főleg a katolikus akciók felé fordult. A Szociális
Missziótársulat az ő irányításával épült ki; a Katholikus Leányok Országos Szövetsége,
a Gyermekvédő Liga voltak fellépésének színterei. Természetesen megtartotta konferen
cia beszédeit, melyek továbbra is az értelmiség megnyerését szolgálták. Szerepelt a
katolikus nagygyűlések többségén, az Aquinói Szent Tamás Társaságban. 1911 és 1914
között gyakorlati tevékenységében a korábbinál is nagyobb szerepet kapott az Országos
Pázmány Egyesület és a Katolikus Sajtóegyesület.

Nézetei a munkáskérdést, a munkásmozgalmat illetően 1911-14 között még nem
változtak. A baloldallal szembeni ellenséges fellépés első jele a Kultúra és terror volt, mely
1918-ban jelent meg. A püspöki kar tagjainak tekintélyes részével továbbra is ellentétben
volt. Főrendházi szereplése - mely a társadalmi haladás kérdéseit is érinti - bizonyíték
erre.

Félreérthetetlenül szemben állt a kormányzattal a kivételes katonai intézkedések
tárgyalásának idején: " ...a magyar törvényhozás háza és színtere végre is olyan színtér,
amelyet ki kell vonnunk mindenféle erőszak beavatkozásától. .. En ettől a dekadenciától
irtózom. - Álljunk meg a biztos elveknek talaján és mondjuk ki: egy lépést sem tovább
abban az irányban..." - mondta, mire Hosszu Vazul szamosújvári görög katolikus
püspök kijelentette: Prohászka konzekvenciáit "nem vonhatom le a magam részéről is...
a jelen viszonyok között kénytelen vagyok megszavazni a törvényjavaslatot, mert abban
az állami gépezet zavartalan munkálkodásának és előremeneteiének egyik biztosítékát
kell látnom." A kormány javaslata mellett szavaztak a jelenlévő püspökök, de Prohászka
ebben már nem vett részt, mert beszéde után rögtön eltávozott.P A véderőjavaslat

vitájában a kormányra szavaztak a jelenlévő főpapok, csak gróf Batthyány Vilmos
nyitrai püspök szavazott az ellenzékkel. Prohászka nem volt ott az űlésen.i"

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásánál Cser
noch "nagyban-egészben megelégedését nyílvánította";" Székesfehérvár püspöke újra
hiányzott. Az okokról a Népszava 1925-ben (!) a következőket írta: "A politikában híve
volt Prohászka Ottokár az egyenlő, általános, titkos választójognak is. Mint főrend,

amikor a Tisza-féle javaslatot tárgyalták, szót is akart emelni mellette a főrendiházban.

Föl is iratkozott. De fölszólalása elmaradt. Meggondoltatták vele szándékát.'?"
Ezekben az években a keresztényszocialista mozgalommal szervezeti kapcsolata már

nem volt. Keresztényszocializmusát azonban megőrizte,amit jelzett az is, hogy harminc
éves írói jubileumán az Igaz Szó köszöntötte: "Nemcsak névleg védnökünk ő, hanem
tényleg szerető atyánk és felkent vezérünk, aki sok csüggedt és szomorú óránkat mulasz
totta el gyújtó szavaival és írásaival. .. Ha nem is volt kőztünk, szeretetének kisugárzását
mindig éreztük onnan, Székesfehérvár felől. .."27
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Továbbra is a társadalom különböző rétegeit, de elsősorban az intelligenciát szerette
volna megnyerni a szociális feladatnak. A Magyar Társadalomtudományi Egyesületben
Széchenyit mint a valláserkölcsi alapokon álló, szociális eszmékért küzdő politikust
mutatta be: "Valláserkölcsi érzületének nemessége kitűnik abból is, hogy ő a szociális
reményekben s törekvésekben is látta Isten gondolatait... Gondolta, hogy nem a sze
génység vezeti a népeket tökélyre, s hogy egyeseket éppúgy, mint a népeket erkölcsi
kultúrára képesebbé tesz a jólét, mint a szenvedés s a keserves nélkülözés. S e nagy
szociális eszmék s irányzatok érvényesüléséért küzdőtt és dolgozott. .."28 A Szociális
Missziótársulatban - a szervezet összetételének, jótékonyságra alapozó céljainak megfe
lelően - azt hangsúlyozta, hogy a szociális munka össztársadalmi feladat. A Missziótár
sulat tagjainak valláserkölcsi kötelességévé tette, küldetéssé eszményítetette azt. 29

A szociális kérdéssel, a munkásmozgalommal kapcsolatos nézeteit gyakran a Kelet
Népe közölte. Bár már jobban vigyázott gondolatai megfogalmazására, de a reformert
ekkor sem tagadta meg.

Eljutott oda, hogyamarxista történelemszemléletnek részben igazat adott: "A terme
lés adja meg' az osztályalakulás típusát. E részben valóban az úgynevezett történeti
anyagelviségnek - historische Materialismus - igaza van. A termelés hordozza elsősor- .
ban a társadalmat, a termelés módozataitól függ a társadalom alakulása."30

A fejlődést továbbra is a szociális irányban látta, melyet kétféle "túlzás" veszélyeztet.
Az egyik a régihez való ragaszkodás, mely nem érti meg az idők sürgetését, arcán a
marazmus kifejezése ül. Ez az irányzat semmi újat nem akar; ideáljait a múlt ban keresi,
a múltat eszményíti egészen az utópiáig. A konzervatívabb egyházi irányzatot próbálta
újra és újra ráébreszteni a valÓságra; az igazságosabb, szociálisabb állapotokat "a
fejlődés kivasalja. : .rajtunk, akár akarjuk, akár nem".31 Ök azok, akik "revolúciónak,
jogfosztásnak, erőszakoskodásnakbélyegzik a fejlődést, nyilván azért, mert nincs fogal
muk az életről".32

Figyelemreméltóak a főpap további megállapításai. Az osztályharcot immár a szociá
lis küzdelmek velejárójának tekintette, melynek hevessége csak ideiglenes, később a
szociáldemokrata mozgalom "lehiggad", "elfogadhatóvá" válik: "Ne féljünk ... (a szoci
ális) mozgalomnak erőszakosságától. ..az árvíz mindig zavaros, de amikor medrébe
visszatér, megtisztul: a modern szociális mozgalom is ott pezseg, ott habzik, zavarog és
tajtékzik a szociáldemokráciában, mely a mozgalomnak szenvedélyességét képviseli; meg
lehetünk róla győződve, hogy a szociáldemokrácia is vedlik; demagóg téziseit, ezeket a
véres kakastaréjokat egymás után lehányja magáról, traktabillisabbá válik. "33

E toleranciát tanúsító, messzelátó gondolata mellett azt is felismerte, hogy a XX.
században a "szociális átváltozások és intézmények is radikálisak lesznek".34Meggyőző
dött arról is, hogy a szociáldemokrácia komolyan veszi a művelődést célzó feladatát;
"alkalmam volt tüzetesen tájékozódni iránya és munkája iránt s mondhatom, hogy a
tudományos művelődést tartja evangéliumának't.v'

A kedvező jelek ellenére a másik "túlzást" a szociáldemokráciában látta. A túlzások
fölsorolásában a korábbiakhoz képest új vonást nem találunk. A szociáldemokrata
elképzelésekben nincs történeti érzék; a nemzeti és vallási tényezőket lebecsüli, a jövőt

illetően utópiákba fullad, s mindent csak erőszakkal akar elérni, "katasztrófák által
akarja a világrendet megfejelni't.>"

A két túlzással szemben a keresztényszocialista irányé az egyedül járható út: nem
hirdet földosztást, nem vonja kétségbe a tulajdonjogot, "nem tanít lázadásra". Jogos,
hogy az alsóbb néprétegek "több jogban és jóban részesittessenek", de ezt csak fokozato
san lehet megvalósítani. Prohászka nem tartotta lehetetlennek, "hogy idővel az egyes
termelési ágak társadalmi üzembe átvétessenek't.>?

Egyházának szólt az üzenet: a szociáldemokráciával csak úgy lehet eredményesen
megküzdeni, a vallás csak úgy nyerheti vissza befolyását, úgy kerülhető el a "katasztró
fa", ha az egyház felismeri: helye "ott van, azoknak részén, kiket szeretnie kell, hogy
igazaikért hevülve, jogaikért küzdve, ne a rombolás napszámosaivá, hanem a haladás
úttörőivé váíjanak't.>" Bár a-nyilvánosság előtt arról beszélt, hogy az egyház felismerte
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feladatát, naplójában nem áltatta magát. Tudatában volt, hogy az addig történtek csak
szociális cseppek a tenger felszínén.39

A világháborút közvetlenül megelőző évek eseményei; a szociáldemokrata mozgalom
nak már-már a forradalom gondolatáigjutó megerősödése,a polgári radikálisok pártala
pítása beláttatták vele: itt az utolsó lehetőség arra, hogy az egyház szociálissá válva
hozzájáruljon a társadalmi robbanás megakadályozásához, és elkerülje a pusztulást.
Ezért próbálta még egyszer drámai hangon felrázni az egyházat, liz egész katolikus
közvéleményt: "Itt már az alapokat fúrják és ássák; pedig ha azok megrendültek, a
leomló falak el fognak minket temetni. Ez már a mi igazi nagy felséges kultúránknak
lélekharangja. Itt már halálra csendítenek ... Tehát álljunk bele a munkába. Itt már nem
II az óra, hanem % 12 múlt 14 perccel, itt az utolsó pillanat. .."40

Mindez hiába volt. A Néppárt a közjogi kérdés hínárjába bonyolódva 191O-ben
elvesztette csaknem egész politikai befolyását; a szociális kérdés az egyházi politika
perifériájára szorult.

lu egyházban az ellentéteket konfrontációval megoldani akaró integráns vonal jutott
végleg vezető szerephez.

(Foly tatjuk)

Jegyzetek. i Prohászka Ottokár pásztorlevele = Fejénnegyei Napló, 1911. júl. I. - 2 Prohászka levele gr. Majláth
Gusztáv Károlyhoz. Alba, 1911. VI. 29. = Vigilia, 1974/12.83. o. - 3 Prohászka levele "Méltóságos Uram!"-hoz.
Alba, 1911. VI. 15. = Országos Széchényi Könyvtár Levelestár - 4 Prohászka: Soliloquia 1913. nov. 22. =
Prohászka Ottokár ÖsszegyűjtöttMűvei (a továbbiakban:PÖ) 23. köt. 255. O, - s Prohászka levele gr. Majláth
püspökhöz = PÖ 23. köt. 830. o. - • Esztergomi Prímási Levéltár (a továbbiakban EPL) Vasz Cat. Da. V.
Püspökkari Konferencia jegyzőkönyve, 1911. nov. 9-10. és PÖ 23. köt. 25t. o. - 7 Prohászka: A modernizmus
= Katholikus Szemle, 1912. 974. kk. II. (PÖ 15. köt. 270. o.) - 8 Gergely Jenő: A politikai katolicizmus
Magyarországon 48--49. o. - 9 EPL Vasz Cat, 44. fasc. 7. No. 4512/1911. - 10 EPL Vasz Cat 44. fasc. 7. No. 75171
1911. - II EPL Vasz Cat Da V. Püspökkari Konferencia jegyzőkönyve, 1911. nov. 9-10. - 12 EPL Vasz Cat da.
V. Széchenyi Miklós levele (Nagyvárad, 1911. dec. 26.)- 13 Mehr Klarheit! Gedanken überden Prohászka-kultus
in Ungam Von. dr. Tatrai 1913. - 14 Keményfy K. Dániel: Tátrai pamftetje és Prohászka = Esztergom, 1913.
okt. 5. és Figyelő. Aknamunka főpapjainkellen = Igaz Szó, 1913. okt. 5. - 15 Fejénnegyei Tanító Egyesület évi
közgyűlése 1911. jún. 29. - l. EPL Csernoch Cat. Da. 1913. A Katholikus Sajtóegyesület fölterjesztése. Prohászka
levele. _17UO. -'. Uo. Csáky hozzászólása. - 19 A hercegprímás beszéde = Alkotmány, 1914. márc.20. _ 20

Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon. 61. o. - 2. Uo. A szerző egy katolikus álláspontot idéz.
- 22 Tisza és Csernoch kapcsolatára ld. Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata. - 23 A
főrendiház ülése = Alkotmány, 1912. dec. 15. - 24 Alkotmány, 1912. jún. 16. - 2' Alkotmány, 1913. márc. 15.
- 2. Prohászka Ottokár = Népszava, 1925. okt. 18. - 27 Igaz Szó, 1912. dec. 22. - 28 PÖ 12. köt. 289-290. o.
- 29 PÖ 8. köt. 214-215. o. - 30 Prohászka Ottokár: A XX. század szociális irányzata': Kelet Népe, 1912. 9.
o. - 3. Uo. 200. o. - 32 Uo. 6-7. o. - 33 Uo. 200. o. - 34UO. 199. o. - 35 Uo. 102. o. - 3. Prohászka Ottokár:
Keresztényszocializmus = Kelet Népe, 1913. 143. o. - 37 Uo. - 38 Uo. 147. o. - 39 PÖ 23. köt. 244. o. -:; 40 PÖ
22. köt. 102. o.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (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
Jás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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HAJNAL GÁBOR versei

Idegen ég alatt

A fehér papírlap előtt

Tandori Dezsőnek

A fehér papírlap előtt

ott ülök reggelente
nézem mint havas tág mezőt

hol porhót visz a csendbe
vinnyogva szél dühvel a szél
s nincs dombja völgye útja
mint ki vénen vacogva fél
megáll s indulna újra -
de merre? hova? cSönd van itt
a belső hang ma hallgat
a havat viharok viszik
s nincs hangja ma a dalnak.

A fehér papírlap előtt

itt ülök reggelente
a belső hang ma versbe szőtt

hálát az énekembe.

A réten hemperegnek ködmanók
arasznyi deres és fakó füvön
szilajon összevissza gomolyognak
mögöttük szálasan vörösfenyők

zöld szemüket a reggelben kinyitják
előttük vékony fehér nyitfák dideregnek.

A csöndbe tárul ártási színpad
és megszólalnak ősrégi legendák
a fényt a világosító beadja
a táj fölött vörösen áll a napkorong.

Köszöntsd a napot vége rég az éjnek
a ködmanókat felszívja a fény
új munka vár és újabb feladat.
Idegen ég alatt is az maradsz
ki otthon voltál. Szikár sorsodat
a sejtjeidben hordozod.

(Berlin, 1982)

Holt ág a földön

Talán a szél talán a szélvihar
törte le rég
most korhad lent a földön
és őzfejként fordul felém
sötét üreg
mered rám a szeme helyén.
Fölötte felhők jönnek s messze tűnnek

körötte fű burjánzik és a nyárfa
amelyről leszakadt csonkultan áll ma
egymásra néz a holt ág és a fa.
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Cserháti József püspök

A LELKIPÁSZTORKODÁS HELYZETE
HÚSZ ÉVVEL A ZSINAT UTÁN

A LELKIPÁSZTORI REFORMZSINAT. A jubileumi megemlékezések általában al
kalmat adnak az ünnepélyes, elvi megnyilatkozásokra. A II. vatikáni zsinat megnyitásá
nak 20. évfordulójáról emlékeztünk meg az elmúlt év október ll-én. A tárgyilagos
felülvizsgálás és az önvizsgálat kettős mércéje kötelez bennünket arra, hogy megválaszol
juk, mit adott a Zsinat a magyar egyháznak, milyen szempontokat biztosított a lelkipász
torkodás új megalapozásához és célkitűzéseihez? A Zsinat lényegesen hozzájárult a
magyar egyházi helyzet konszolidálódásához, korszerűbb szintre emelte a lelkipásztori
munkát, és ezek eredményeképpen szerényen, de mégis reálisan beszélhetünk hazánkban
is zsinati megújulásról.

XXIII. János pápa zsinata 1962-1965 között négy ülésszakban az újkori egyház
legnagyobb reformműve lett, alapdöntései ma is meghatározzák az egyház életét, habár
máig sem alakulhatott ki egyöntetű közmegegyezés a zsinati eredmények értékeléséről

és valóraváltásáról. Még mindig akadnak olyanok, akik a Zsinat igazi célkitűzéseit nem
fogadják el, sőt tévesnek vagy kihívóan túlzónak minősítenek néhány döntést. Igy nem
csoda - mondják 'itt is, ott is -, ha az egyház várva várt "tavasza" elmaradt. Sokkal
nagyobb azok száma, akik a Zsinatra készülődve ma is a Zsinat által meghirdetett
reformok hívei, ugyanakkor azonban a Zsinat utáni időszakkal szemben meglehetősen

kritikusak, E jó szándékú bírálók egy része úgy véli, hogy a Zsinat megállt a félúton, csak
feltépte az eddigi szoros összefüggéseket, s mivel ezután a szükséges újítások végrehajtá
sában hiányzott a következetesség, a korábbi problémák még jobban kiéleződtek. Meg
kell mondani, hogy nem kevesen a zsinati nyitottság és nagyvonalúság ürügyén szubjek
tív és önkényes kalandozásokba kezdtek, a pluralisztikus értelmezések azelőtt érinthetet
lennek vélt területeket is ingásba hoztak, s a kritikai szabadság elismerése és dicsérete
nemegyszer szinte azonos a hit lényege elleni támadással.

Mindezek ellenére a jubileumi megnyilatkozások pozitív és elismerő hangon szóltak.
A Zsinat tanítása iránti érdeklődés valójában azért nem veszített semmit "állandó
aktualitásából", mert a püspökök római tanácskozása véget ért ugyan, de a zsinati
munka tovább folyik, az "Ecclesia semper reformanda", az egyház mindig reformra
szorul elvének megfelelően, egyre inkább közmeggyőződéslesz, hogy a Zsinaton felvetett
kérdések halaszthatatlanul megoldást sürgetnek. A Zsinat munkájában pontosan három
fő vonal elemezhető ki: l. az egyházról szóló hagyományos tanítás biblikusabb megala
pozása és felfrissítése; 2. a "metanoiában" megjelölt reform lelki meghirdetése és megva
lósítása után a többi keresztény felekezet megkeresése és ökumenikus testvéri egységre
hívása - ez is mutatja, hogy a Zsinat elsősorban pasztorális jellegű volt -; és végül 3. az
összemberiség mai nehézségeinek megoldásában való részvétel, vagyis a világgal való
dialógus. l

Az egyház lényegének és fogalmának új körülírására volt elsősorban szükség: az
egyház a Krisztusban hivők közössége, mint ilyen Isten népe és a történelemben tovább
élő titokzatos Krisztus teste. Az egyházi hivata/vise/és nem jelenthet hata/omgyakor/ást,
hanem mindenki szalgálatát. A vi/ági hivők is Krisztus papságának részesei, szerepük van
a hit megértetésében. megva/ósításában és továbbadásában. A liturgia, az istentiszteleti
rend, a szentmise és a szentségek megújítása a személyes és tevékeny részvételt hangsú
lyozta. A helyi egyházak nagyobb önállósága és függetlensége új életerőt jelentett. A
katolikusok között is lehetséges olyan törvényes pluralizmus, amely nagyobb nyitottsá
got, párbeszéd- és segítőkészséget eredményezhet a többi keresztény, továbbá minden
vallásos és nem vallásos ember iránt. Oöpfner bíboros szerint a Zsinat megteremtette a
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statikusan önmagában álló, a kor szellemi mozgalmaitól magát élesen elkülönítő egyház
és a dinamikusan jelenlévő és cselekedni kívánó, az emberiség egészével kapcsolatot
kereső egyházi valóság szétválasztását.

A Zsinatot kétféle szemlélettel lehet megközelíteni. Ha mint kiindulópontot és egyszeri
eseményt nézzük, akkor célját abban kell látnunk, hogy határozatai a régi tartalmakat
új értelmezéssel kívánták rögzíteni, tehát megújulásról volt szó, de a fejlődést kifejező

formulák nem annyira új struktúrákat, hanem inkább normalizáló rendet, egységet és
zártságot kívántak biztosítani a megújított egyházi életben. De nézhetjük a Zsinatot mint
folyamatot, amely máig sem zárult le és az egyház életében valójában új korszak elindítá
sát jelentette. A kor kihívására az evangélium mai értelmezésével kellett válaszolni, ez
pedig a kor problémáival való bátor szembenézést, új alkalmazkodás és új tanulás
vállalását is szükségessé tette. 2

A Zsinat időszakávalegybeesik hazánkban a második világháború befejezésével való
ra vált nagy történelmi, társadalmi és politikai átalakulás konszolidációja. A hívek
cselekvő hozzáállása is segítette az új magyar demokratikus népi állam, a szocialista
Magyar Népköztársaság megerősödését. A beilleszkedés nehézségeivel a papságnak és
a hivőknek is meg kellett küzdeniök. Ebben a különleges helyzetben a Zsinat, mínt
legilletékesebb és legkorszerübb eligazító tényező játszott szerepet: mit kell tennie a
papságnak és a híveknek ebben a megváltozott társadalmi és kulturális helyzetben? a
válasz ez: az egyház küldetése az emberekhez, a hivőkhöz szól, és az evangéliumi tanítást
politikamentesen, minden más külső meghatározó nélkül, tisztán kell továbbadnia. A
második tétel pedig így hangzik: minden történelmi és társadalmi helyzetben megmarad
az egyház sajátos evangéliumi alapon álló történelmi küldetése, és minden korban
teljesíteni is tudja e lényeges rendeltetését. A hazánkban előállott új helyzetet, amely a
régen várt társadalmi egyenlőséget, az anyagi, kulturális felemelkedést jelentette, most
már világnézeti szempontból sem kellett tovább magyarázni a hivőknek, hanem egysze
ruen az egyház tanítása szerint értelmezni.

Ma úgy látjuk, hogy a papságnak, de elsősorban a püspököknek többet kellett volna
foglalkozniuk a zsinati határozatok és döntések ismertetésével, és kezdettől fogva hiány
zott, hogya megreformált keresztény tanítást és célkitűzéseit nem elemeztük kellően és
érthetően a hivőknek. Igaz, a zsinati szövegek első olvasásra szokatlannak, elvontnak
és valóban nehéznek tűntek. A zsinati dokumentumok az első években csak apránként
láttak napvilágot, és csak tíz évvel a Zsinat befejezése után adtuk ki többé-kevésbé
sikerült kommentárokkal az eredeti szövegeket. Többen ma úgy vélekednek, hogya
Zsinat három fő vonalának, az egyházkép mélyítésének, az ökumené radikális meghirde-

, tésének és a világgal való párbeszéd elszánt vállalásának dolgában sok minden történt
ugyan, de máig sem jutottunk el a megoldandó kérdések egybefogásához. Sok pap
napjainkban sincs teljesen tisztában azzal a célkitűzéssel, hogy a Zsinat az új egyházkép
megrajzolásával végeredményben új emberformálást kívánt elérni: az egyén világára
helyezett életberendezkedés helyett a közösségre, az embertestvériség valóságára kívánta
építeni egész szemléleti rendszerünket, .etikánkat és társadalmi felelősségvállalásunkat.

Hányszor hangzott el a papság részérőla kívánság: mondják meg már végre püspökeink,
miben áll a zsinati szellem? Allandóan erre hivatkoztunk anélkül, hogya Zsinat tanításá
nak lényegét eszmei összegezésben kifejeztük volna.

A zsinati szellem első alapkövetelménye a konkrét élethez, benne a valláshoz való.
egzisztenciális kapcsolat, melynek jegyei: a nyitottság, a korszerűség keresése, a valós
emberi és társadalmi problémák megérteni akarása, az emberi, demokratikus hangvétel,
a radikális személyes hitbeli kiállás, egymás szolgálata a krisztusi tanúságtételben. A
döntő követelmény, amivel a zsinat minden keresztény emberhez fordult, a metanoia,
a belső átformálódás, a belső átalakulás keresztényi és evangéliumi parancsa, egyszóval
a megtérés volt.

A zsinati szellem második követelménye a keresztény küldetés mellett a radikális
személyes kiállás. A püspökök római találkozója annyi reformhatározatot hozott, olyan
mélyen nyúlt a dolgok folyásába, oly hangsúlyozottan követelte a keresztény élet átalakí-
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tását, hogy mindezeket csak azok vállalhatják, akik le tudják vetni korunk félelmét. A
félelem, különösen a század politikai, hatalmi és világnézeti szembenállásából eredő

szorongás végső soron a gyökértelenség, a feleslegessé válás és a tétlenségre ítéltség
érzetéből ered. Csak szellemi és eszmei valóságok képesek új radikalizmus sugalmazásá
ra, mert erkölcsi talaj ba ereszthetik gyökereiket; "öröm és remény" az egyház kiáltása
az aggódó világ felé.

A zsinati szellem harmadik vonása: az új emberi és keresztény közösségi tudat kiemelé
se. A zsinati szellem több kollegialitást, nagyobb és felelősségteljesebb testvériséget
kíván. Mindhármat - a metanoiát, a félelemnélküliséget és az összefonódást - elsősorban

a papságnak kell megvalósítania, majd a saját példájával közvetítenie a hívőknek is.

REFORMTÖREKVÉSEK AZ EGYHÁZI ÉLET HÁROM TERÜLETÉN. Az igehir
detésben, a liturgiában és a hívek egyházi tevékenységében. Első kérdésünk: vajon mai
igehirdetésünk mindenben megfelel-e a Zsinat kívánalmainak? Hozzá kellene segíteni
híveinket, hogy jobban elmélyülhessenek az evangélium szellemében, a keresztény hit
igazságok üdvösségrendi összefüggésében. De kérdés, lehet-e elmélyüini a Zsinat által
alapnormaként állított "kinyilatkoztatási szó", az Isten szavának teljesebb ismerete
nélkül? A Zsinat egyik legfontosabb törekvése az volt, hogya katolikus egyház számára
visszaállítsa a Szentírás, az Ószövetség és az Újszövetséget magába foglaló Biblia hitelét,
mint ama forrást, amely teológiailag egyedül képes korunk problémáira is választ adni.
Nem lehet elmélyüini az evangéliumokban gondolkodásunk keresztény átformálása és
a keresztény emberkép.átélése nélkül. Segítenünk kell híveinket a szószékről abban, hogy
igazi, haladó keresztény állásfoglalást alakítsanak ki a világról, a társadalmi, világnézeti,
kulturális helyzetváltozásokról, nem mindezek politikai vagy csupán társadalometikai
vonatkozásáról, hanem mint az emberi sors alakító erőiről, amelyek szükségképp evan
géliumi megvilágítást is igényelnek.

A liturgia terén történt a legkonkrétabb, a legfoghatóbb reformmegvalósítás a szent
mise felépítésében, a szentségek tartalmi mélyítésében és mindezek új formai megjelente
tésében. A Zsinat egyik döntő pillanata az volt, amikor az istentisztelet reformjával, a .
csodálatosan mély és sokszínű liturgikus konstitúció megteremtésével kezdte munkáját.
Ha a négy évig tartó Zsinat mást nem tudott volna felmutatni, mint az istentisztelet, a
keresztény kultusz ilyen nagymérvű átformálását, máris elérte volna célját. Miről van szó
tulajdonképpen? Arról, ami olyan nehezen és még most sem kielégítően ment át a magyar
papság és híveink tudatába. A Zsinat egyháztanával ismét a biblikus és patrisztikus
alapon felújított .Krisztus-mísztéríumot'' állította vallásos életünk középpontjába, ami
annyit jelent, hogy a .Kriezrus-történés" minden mozzanatával azonosulnunk kell a
történelmi és a ma is köztünk élő titokzatos Krisztussal, az Istenemberrel, akinek életére,
szenvedésére, halálára és megdicsőülésére nemcsak emlékezve, hanem ezek istenemberi
tartalmával egyesülve kell elérnünk a mennyei Atyától Krisztusban elrendelt üdvössé
günket.

Eddig is az evangéliumokban elénk lépő Jézus Krisztusról beszéltünk, de a Zsinat azt
akarta, hogy úgy beszéljünk róla, mint élőről és jelenlevőről, aki ma is bemutatja
keresztáldozatát a papság és a hívek közösségében. Ez az átalakított liturgia lényege! A

. szentmisén többé nem imádkozunk külön imakönyvből, nem morzsoljuk a rózsafüzért,
hanem együtt éljük át a krisztusi áldozat üdvőzítő mozzanatait. Ugyanez az üdvösség
közvetítés történik a szentségekben is.

Kérdés, mit tettünk eddig a liturgia reformja, e nagy átnevelő és új formálásokat
elősegítő célkitűzés érdekében? Kétségtelen, a liturgia nyelvezetében történt változást, a
magyar nyelv bevezetését a hivők hamar megértették, sok helyütt szívesebben és gyorsab
ban, mint maga a papság. Mindannyian érezzük, hogy a liturgia területén még sok kérdés
vár megválaszolásra: hogyan tegyük vonzóbbá és személyesélménnyé a liturgikus cselek
ményeket?

Sajnos, a liturgikus szövegek körül általában két nagy hibával viaskodunk még
mindig: egyrészt csak szöveget olvasunk fel az üdvösségközvetítő tartalom hangsúlyos
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mondása nélkül; másrészt bántóan gyorsak vagyunk ritmikus tagolás nélkül. További
feltétel, hogy elevenebbé, életszerűbbé tegyük igehirdetésünket is. De talán egyre jobban
haladunk a mindannyiunk számára oly lényeges megoldás felé: mintha már túl lennénk
a felszínes moralizáláson, az érzelmekre ható példafelsorolásokon, és mélyebbre kívá
nunk menni az említett Krisztus-misztérium igazi feltárása és megértetése érdekében.
Prédikációink kezdenek evangéliumi hirdetéssé és a keresztény élet indítójává lenni.
Örvendetes, hogy templomaink szentélyeiben a külföldiektől is sokszor csodált változa
tos liturgikus térkialakítás, a valóban ízlésesművészi oltárokkal együtt nagyban hozzájá
rul a szentmise lényegének, a központba helyezett üdvösségi misztérium megértéséhez.
A nemzeti nyelv bevezetésével együtt a néppel szembefo,dított oltár lett a liturgikus
megújulás legkifejezőbb jelképe.

A liturgikus reform végrehajtásában van szükség arra, hogy átadjuk papjainknak és
hivőinknek egyaránt a zsinati lelkiséget, a zsinati szellemben való gondolkodást. Még
színesebbé, még vonzóbbá kell tennünk az eukarisztia ünneplését. Legyen a húsvéti titok
kegyelmi átélése hitünk, imádságunk, áhítatunk és lelki életünk középpontjában álló,
kisugárzó erő és az Isten világába hívó szó. Sokat tettünk eddig. Imádságaink, énekeink
többetmondók lettek. A jelenlevő néppel együtt imádkozunk, együtt mondjuk a válaszos
zsoltárt a legtöbb helyen. Már megsejtjük, miért kívánta a Zsinat az első keresztény
századok imavilágába visszavinni a mai hivőket.

A harmadik terület az egyházi élet, a hivők és a papság viszonyának, a hivők egymás
közötti és az egészvilággal való kapcsolatának a zsinati irányvonal szerinti újjáalakítása.
A keresztények a kor sugallatának és követelményeinek megfelelően közösségi kapcsola
tokra törekszenek. Ellenállhatatlan erővel vonzza őket a Krisztusban megvalósult
embertestvériség gondolata. Az evangélium kijelentését komolyan veszik: annyit éruux
amennyit a másikért tehetünk; annyi a súlyunk Isten előtt, amennyi lemondással és
áldozattal mindenki sorsát, de különösen a szegények, a nyomorultak, a betegek, az
elhagyatottak, a megvetettek sorsának javítását vállaljuk. Nézetem szerint a papság és
a hivők kapcsolata még mindig túlságosan formalisztikus és külsődleges. Hiányzik a
pásztor körüli csoportosulás, a nyitott - elváró és adó - lelki érintkezés, az egymásra
hallgatás.

Közelebb kerülni egymáshoz! E téren mind határozottabban lépünk előre: A hivők

valláserkölcsi alapon egyre tudatosabban vállalják népűnk: és nemzetünk egységének szoci
ális, kulturális és gazdaságpolitikaifelemelésének ügyét. Eppen a mai társadalmi elkötele
zettségben élő hívek között alakultak ki azok a csoportok, amelyek elszánta n, tudatosab
ban és cselekvőleg kívánnak az egyház életében részt venni, egyrészt mert a világiak
általános papságának birtokában érzik a felelősséget a hitélet alakulásáért; másrészt
pontosan tudják, hogy nélkülük nincs egyház, lehetetlen a szentségek kiszolgáltatása, a
vasárnapi liturgia, az evangéliumi oktatás és a keresztény szeretetszolgálat. Az egyház
a világi hivők és apostolok - s többé nem a klérus egyháza! A hivők a papság partnerei
kívánnak lenni.

JELEN ÉS JÖVŐ A MAGYAR EGYHÁZ BELSŐ ÉLETALAKULÁSÁBAN. A
Zsinat után az egyház megváltozott magatartással emberibb arculatot kíván felmutatni
a világnak. Nem keres semmilyen feltűnést, de benne él a vágy és eltökéltség, hogya
zsinati tanítás és megújulás folytán milliók, legalábbis a keresztények bízzanak az egy
házban, egymás hitében és reménységében. Az egyház más lett! A parancsoló, "uralkodó
egyház", az Isten akaratát .minden eszközzel" érvényesíteni akaró egyház visszavonult
és szolgáló egyházzá vált. "Mindenkinek mindene lenni" - ez a Szent Pál-i mondás került
minden helyi egyház és a világ felé forduló nagy egyház homlokzatára. Az egyház feladja
hatalmát, gazdagságát, hogy az egymással törődök, az egymásra rászorulók, vagyis a
szegények sorába lépjen. Igy lesz az egyház újból az evangélium kovásza, amely az
igazság, az igazságosság, a szeretet és a béke átalakító erejével Krisztust akarja az
emberek közé vinni. Az egyháznak ma fenntartás nélkül a szegények oldalán kell állnia.
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Az egyháznak is fel kell figyelnie a kulturális forradalomban élő ifjúság helyzetére és
alakulására. Korunk sorsváltásának körvonalai itt bontakoznak ki! Az ifjúság jobbjai
nak alapbeállítottsága szerte a világon egyre tisztultabb nyitottság az eszmei tartalmak
felé, mert boldog és szép életet akarnak élni, az ifjúság nem kíván a hatalom rabja lenni.
Irtózik az erőszaktól és mindentől, ami ezzel összefügg, leginkább a háborútól. A fiatalok
szenvedélyesen érdeklődnek a társadalmi igazságosság és a béke kérdései iránt. Olyan
életteret kívánnak formálni maguk körül, ami boldoggá teszi őket, de képes felemelni
embertársukat is.

Szeretnék igazat adni annak a megállapításnak, amely szerint a magyar ifjúság nagy
egészében - bár sok vonatkozásban értékválságban van -, még mindig objektív erkölcsi.
ítéleteiben, és saját magával szemben is igényesebb. A fiatalok cselekedni akarnak,
sajnos, nem mindig találják meg, vagy nem jelöljük ki számukra a megfelelő helyeket.
E diagnózis nézetem szerint még akkor is elfogadható, ha a szexhullám már nálunk is
erősödik, ha a nyugati fogyasztói társadalom anyagiassága, könnyelműsége és felelőtlen

sége, a tömegkultúra és a szellemiértékek alábecsülése, az alkohol mértéktelen fogyasztá
sa, a rombolás és kártevési hajlamok elburjánzása, a munkamorál csökkenése, az őszin

teség és a becsületesség tűnése környezetünkben is egyre kirívóbb. Fiataljaink értékkrízi
se, a szerelem, a házasság, a család, a gyermek, a barátság, a munka, a becsület, az
őszinteség, a kötelesség fogalmainak sajnálatosan negativ átszíneződése - fájdalommal
állapítjuk meg - erősödő tendenciát mutat.

Az egész társadalom és az egyházak felelőssége az ifjúság morális támogatásában a
helyzet súlyossága folytán napról napra sürgősebb lesz. Az eddig elért eredmények arról
tanúskodnak, hogy következetes és előítéletektől mentes munkára van szükség, amely
nek középpontjában első helyen még mindig az idősebbek, a szülők, a pedagógusok, a
papok, az elöljárók, a főnökök példaadása áll. Csak ily módon, a vonzó és értékeket
mutató példán keresztül lehet elhinteni ama kritikai állásfoglalás magvait, amely a jobb
ember, az erkölcsi többletet képviselő dolgozó és a tökéletesebb társadalom szolgálatát
tartja szem előtt.

A magyar papság a lelkipásztori munka Zsinat utáni megtervezésében és kivitelezésé
ben nem tud. csodákat felmutatni, de azt sem lehet állítani, hogy semmi sem történt
nálunk. A legtöbb területen fel tudjuk becsülni, mi mindenen jutottunk túl, és mi az új
cél, amit el kellene érnünk. Szembe állíthatjuk tehát a régit mint túlhaladottat és elavultat
azzal az értéktöbblettel, amelytől előrejutást várhatunk.

Kimondottan előreléptünk a katekézis külső keretének továbbfejlesztésében. Erről a
püspöki kar római "ad limina" látogatása alkalmával a Szentatyának is beszámolhat
tunk. E téren az utóbbi években nemcsak annyiban jutottunk előbbre, hogy rendeződtek

az iskolai hitoktatás elvi és gyakorlati feltételei, hanem a kölcsönös megértés keresése,
az állami hatóságok részéről tanúsított türelem és nagyvonalúság valósággal nyugvó
pontra tudta hozni a korábbi vitákat. Az iskolai hitoktatást, sajnos, csak nagyon kevés
gyermek veszi igénybe - nem egészen 10 százalék -, részünkről az a döntő, hogy
biztosítsuk a méreteiben sokkal fontosabb templomi hitoktatás kereteit és külső körül
ményeit, főleg alkalmas világi hívek besegítésével.

A gyakorló keresztények szám szerint kevesebben lettek - bár az önkéntes anyagi
hozzájárulást fizető katolikusok száma még ma is több mint hárommillió -, de ez a
marginális tudat nem zavarja azokat, akik a Szentlélek karizmatikus meghívására hall
gatva a kevesek, a "kicsinyek" csoportjaiban kívánnak találkozni egymással. Az a tény,
hogy a magyar egyház belső élete a kiscsoportokat is kitermelte, világegyházi szintre
emelte a szemléleti átalakulást, és biztos reményt ad a továbblépésre. A csoportmunka
igazi ellenzői azok, akik ma is tömegkategóriákban gondolkodnak és tervezgetnek, akik
szemében az öt vagy tíz "báránykát" felmutató "kisded nyáj" csak elhanyagolható
mennyiség, pedig a holnap és a jövő az ő kezükben van, mert túljutottak az önérzetből

vagy az erősek tudatából cselekvők vízióján. A protestáns egyházakban ugyanezek az
alapvető törekvések megtalálhatók; nálunk icginkább karizmatikus bázisok keresik az
új élet kibontakozását a horizontális emberi találkozásban.
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A katolikus egyház átéli és átérzi annakjelentőségét, hogy az új emberkép kialakításá
ban a többi felekezettel is összefoghat. Az egyház igazi belső tartalmának és rendeltetésé
nek felismerésével összefügg az ökumenizmus körüli álláspontok kialakításának ilyen
vagy olyan intenzitása és színezete. E téren mindkét oldalon vaskos előítéletek gátolják
az előrelépést, és szerény nézetem szerint oly kevés történt, hogy külföldön nemegyszer
az a benyomás, hogy ezt a nagy horderejű kölcsönös kihívást mi csak mellékesen
kezeljük, holott enélkül nem vállalhatjuk a világgal való párbeszédet.

Milyen szomorú, hogy az ősi magyar bűn, a külön utakon járni akarás, a pártoskodás
a csoportmunkákban meginduló zsenge egyházi hajtás virágait nem engedi gyümölccsé
érni. A mindenki külön igaza nem ugyanaz, mint a mindannyiunk igaza! Akik széthúz
nak, azok rombolnak és ártanak. A kellemetlenné vált "bázis-vita" eddig is sokat ártott
a magyar egyháznak. Amit mindannyian akarunk, biztosan jó, "dum praedicetur Chris
tus", viszont ahogyan egyesek akarják, a másoktól, a nagy többségtől elkülönülten, talán
nem okvetlenül rossz, de szubjektív, konok emberek külön szektás útja lehet csupán - még
ha meg is vannak győződve igazukról-, mely az egység kegyelmi erejétől fosztja meg az
egyházat. Megnyugtató, hogy Lékai László bíboros a magyar püspöki karral és a papság
nagy többségével egyetértésben eltökélten felelősségetkíván vállalni az isteni kinyilatkoz
tatáson és ahagyományon nyugvó egyházi tanítás tisztaságáért és evangéliumi hitelessé
géért. Ezért hangsúlyozza szüntelenül, hogy a köztünk élő titokzatos Krisztust és egyhá
zát csak ugy szolgálhatjuk, ha a hivők és a papság csorbítatlan egységben maradnak,
lévén az egység Krisztus Urunk egyházának alapvető és legbiztosabb jele. Mindannyian
a Szentlelket hordozzuk magunkban, hinnünk kell abban, hogya Lélek fénye és ereje
egyesít bennünket!

Ha nem a mennyiség, hanem a minőség lesz a lelkipásztori munka értékjelzője,akkor
a fokozódó és egyre nagyobb tömegeket érintő szekularizációtól sem kell félnünk,
nemcsak azért, mert kisebb-nagyobb mérvű visszatérés, megtérés mindig akad, hanem
mert· elvi jelentőségű a kérdés: a világ természeténél fogva pluralista, és mindig voltak
és mindig lesznek hivők és nem hivők. Idősödő papjaink közül többen a pluralista
nyitottságot, a nem hivők elismert jelenlétét és sokaságát viselik el legnehezebben; a
Zsinat előtti egyházfogalomban gondolkodnak, melyben az egyház mint jogilag körül
bástyázott, sajátos társadalmi, kulturális, sőt nemegyszer politikai szövetség vagy intéz
mény jelentkezett. A papság kétségtelenül kisebb hányada - sokszor nem is az idősebbek

- ma is az egyház vélt azonosságát, a "régi biztos hitet" védő tradicionalizmusba és
bizonyos fajta klerikalizmusba burkolózik, nehezen fogadja el a ökumenizmus szüksé
gességét, és többé-kevésbé laikus-ellenes beállítottságú. Népünk vallásos rétegei is első

sorban tradicionalista alapon ragaszkodnak az egyházhoz, hagyománytisztelő hitmaga
tartásuk az alapvető keresztény erkölcsi normák megőrzésével rendkívüli nagy értéket
jelent a nézetek és elvek zűrzavarában. Reméljük azonban, hogy az uj egyházszemlélet
és a keresztényemberkép felragyogtatásával egyre jobban sikerül majd a megmerevedett
és retrográd csoportokat is megmozgatni és személyesebb bekapcsolódásra indítani a
megujult egyházi közösség egymásért cselekvő dinamikájában.

Ugyanakkor örömmel állapítjuk meg, hogy vannak a korhatárhoz közelálló vagy ezen
is tuljutott papjaink, akik ma is képesek továbbvinni az egyházi azonosság hitélét, és ha
nem tudják is már elsajátítani a zsinati teológiát s vállalni a fiatalabbak közötti apostoli
munkát, mégis elszántan helyben maradnak, és öregségük viselésével, a szenvedés és a
betegség elfogadásával az egyházat építő krisztusi szenvedés részesei. A lelkipásztori
újraszervezés ma szükségessé teszi, hogy több plébániát összevonjunk, viszont bizonyos
nagyobb jelentőségűhelyeket mégsem lehet feladni, és így sokszor fiatalok is olyan helyre
kerülnek, ahol nagyon kevés a tennivaló, más helyen pedig roskadoznak a munkától. Az
egyház eme krízisállapotát tetézi a papnevelésben előállott uj, kritikus helyzet. Nem
osztozom számos pap nézetében - bár lehet igazság benne -, hogy országosan, néhány
kiváló nevelőtől eltekintve, nem rendelkezünk megfelelő papnevelő gárdával, s ez okoz
za, hogya fiatalok közül többen szinte indokolatlanul hagyják ott a szemináriumot, sőt

első lelkipásztori helyüket is. Véleményem szerint nem a teológiai tudás tálalásában, nem

354



is a példaadásban rejlik a hiba, hanem egy korunknak megfelelőpapi eszmény felragyog
tatásának hiányában, amelynek természetesen itthon a társadalmi ambienst is jobban
figyelembe kellene venni. Az utóbbi három évben kevesebben jelentkeztek a szemináriu
mokba, mint korábban.

Az utóbbi években katasztrofális földindulásként hatott a házasságok felbomlása, a
családok szétesése. Megközelítő adatok: 1981-ben az újonnan kötött 96 ezer házasságból
35 ezer bomlott fel, ugyanebben az évben törvényesen szétválasztottak 18 ezer kötést.
E téren harmadik helyen állunk a világon! Eme aggasztó társadalmi megpróbáltatás
orvoslásában az egyházak segítségére is szükség van. Kimutatható, hogy az egyházi
házasságok tartósabbak. A szétesés okai alapjában véve mind morális természetűek: a
túlságosan önző, számitó anyagiasság, a jólét utáni hajsza fokozódása, a lelki éretlenség
és felelőtlenség, a kielégíthetetlen, hatalomra törő érvényesülési vágy, a mértéktelen
alkoholfogyasztás és végül a felfokozott szexualitás. Az egyház e téren képtelen mást
tenni, mint menteni és erősíteni a családi élet eszményét. A sebet a társadalomnak kell
begyógyítania!

Megnyugtató számunkra és közéletünk belső alakulására társadalmunk etikai érzüle
tének és ítéletének fejlődése. Társadalmi tisztulás nélkül nincs előbbre jutás! Tágabb teret
kellene biztosítani a közéletben az egyházaknak, a hivőknek. Nagyon sok rejtekben élő

hivő már régóta megérdemli, hogy felfigyeljenek rá, kiemeljék és némaságából feloldják.
Meggyőződésem, hogy anyagi és szellemi fellendülésben lévő hazánk polgárai többsé
gükben túl akarnak jutni azon, hogy továbbra is hivők és nem hivők között tegyenek
különbséget, az egyházakat mint társadalomépítő tényezőt kívánják elfogadni. Ma az
élet egységre és azonosságra szólít fel bennünket, így az egyházak erkölcsi erőtartalékai

sem nélkülözhetők.

Az új egyházi reform alapja, mint eddig mindig a történelem folyamán, a Szentírás.
Az lsten igéjéért elsősorban a püspökök felelősek: gondoskodjanak a papi továbbképzés
alapos és nívós megszervezéséről, szorgalmazzák a Szentírás újabb kiadásait, a Szentírás
alaposabb ismeretére támaszkodó igehirdetést, a templomi szentírási magyarázatokat,
a Biblia szélesebb körökben való olvasását. A laikusok számára megindult teológiai
kurzus nagy ígéret, különösen ha arra gondolunk, hogy a teológiai mélyebblátás világi
hivőket, férfiakat és nőket hozhat közelebb az oltárhoz és az egyház belső életéhez. Igy
a hivők is az ige hirdetői és hordozói lehetnek. Külön kiemelhetjük, milyen jó érzéssel
tölt el bennünket a nagyon értékes katolikus sajtó tevékenysége, mert korszeru és bátran
hallatja az lsten és az egyház szavát. Megnyugtató a katolikus könyvkiadók gazdag
termése is, külön öröm a Vigilia hagyományos könyvkiadási tevékenységének felújítása.
Az utóbbi években választékos és tartalmas művek láttak napvilágot az eddig közel
kétszázezer példányszámban megjelent teljes Szentírás mellett. Oszinte elismerés illeti a
Szent István Társulatot széles skálájú, az igények nagyvonalú kielégítését biztosítani
kívánó kezdeményezéseiért.

Amit a Zsinat megnyitásának huszadik évfordulóján itt felsorakoztathattunk, az
annak jele és bizonyítéka, hogy a magyar katolikus egyház él és cselekvőképes, mert sem
lelki struktúrájában, sem társadalmi szerepében többé nem retrográd, hanem előbbre

lépett, és a jövő ígéreteit kémielheti a jelen magyar sorsalakulás egén. Úgy érezzük, hogy
ezzel közelről sem mondtunk el mindent. De hogyan is lenne ez lehetséges, amikor az
elmúlt húsz esztendőt annyi rendkívüli körülmény és annyi szubjektív próbálkozás
inkább formálta, mint céltudatos tervek szervezettségében végrehajtott pasztorációs
munka. Nincs szégyenkezni valónk! Jól vizsgáztak azok a lelkiismeretüket követő papok
és az egyházhoz hűséges hivők, akik azt is tudták, hogy az egyháznak a zsinati leckéből
jól kell felelnie éppen abban a magyar hazában, ahol az egyház továbbhaladása, építése
csak a zsinati elvekhez és határozatokhoz való hűségben lehet gyümölcsöző.

Jegyzetek. l. W. Seibel: Zwanzig Jahre Aggiornamento. Stimmen der Zeit, Oktober, 1982. - 2. W. Zauner: 20
Jahre II. Vatikanum, Wie führt man ein Konzil durch?, Diakonia, November 1982. - 3. Y. Congar: Die
Theologen, das Pastoral-Konzil und die Theologie, Diakonia. November 1982.
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FÓRUM

PAPOK ÉS VILÁGIAK

Szennay András pannonhalmi főapát Papok és világiak testvéri közössége cimű tanulmá
nya (Vigilia, 1982. augusztus) élénk visszhangot váltott ki olvasóink körében. Több tucat
levél érkezett szerkesztőségünkbe,sokan személyesen kerestekfel bennünket, mások telefo
non mondták el gondolataikat a tanulmány megállapításaival kapcsolatban. A vélemények
kivétel nélkül osztották Szennay András nézeteit. Itt most négy levelet teszünk közzé a
hozzánk érkezettekből, melyek híven tükrözik a levelek általános mondanivalóját. Ezzel
szerkesztőségünk lezártnak tekinti a Szennay András írása nyomán kialakult polémiát.

Szennay András Papokés világiak testvériközössége cimü cikke sok kollégámat és kolleganőmet

mérlegelésre késztetett, akik elvégeztük a Hittudományi Akadémia levelező tagozatát.
Az utóbbi időben sok cikket olvashattunk a Teológiában, a Vigiliában, valamint az Új Ember

ben arról, hogy miként alakul a magyar papság létszáma és válik ennek nyomán szűkségesséa vi
lágiak lelkipásztori alkalmazása..

A teológiai tanárok budapesti tanulmányai napjain (1982. január 23-26.) foglalkoztak a ma
gyar papság feladataival és jővőjével, s ezzel összefüggésben a világiak bekapcsolásával a lelki
pásztori munkába.

Nagyon meggondolandók Nyíri Tamás professzornak a vitaindító előadásában elhangzott
szavai: "I978-ban megindult a Hittudományi Akadémia levelező tagozatán a laikusok tömeges
teológiai képzése, nem utolsósorban azért, mert Lékai biboros tisztában volt az elközelgő súlyos
paphiánnyal. Pár év múlva százszámra: kapcsolódhatnának bele az egyház tevékenységébe jól
képzett teológusok, nők és férfiak. De hogyan?

Mindenekelőtt döntenünk kell: csakugyan akarjuk-e a világiak közreműködését, vagy csak
beszélünk róla? Olyan érzésem van, mintha a papok félnének a világiak tól, kiváltképpen a nők

től. Ma még hallgatnak ránk a világiak, legalábbis azok, akik hajlandók az evangéliumot szol
gálni. Ma még vonzóbbá lehetne tenni a papi életet. Holnap már késő. Holnap a szekták jönnek.
Mit fognak kezdeni a püspökök, ha nem lesznek papok és nem lesznek világi munkatársak
sem?"

Kemény beszéd. Nagy igazság van benne.
A teológiai tanulmányaimat befejezve, ősszel jelentkeztem a püspöki helynök úrnál. Bemutat

tam leckekönyvemet és arra kértem, segítsen abban, hogy tudásomat a gyakorlatban hasznosít
hassam. A maga részéről megígérte, hogy pártolja kérésemet, de mivel mi vagyunk az első fecs
kék, nincs tájékozódva, hogy mit lehet velünk tenni?

A csoporttársaimmal tartom a kapcsolatot. Szép számmal vannak, főleg nők, akik katekéták,
a férfiak felnőttoktatást végeznek stb. Van már olyan is köztünk, aki főállásban hitoktató.

A székesegyházi főplébánia engem karácsonytól alkalmazott templomi hitoktatásra ...
Januárban volt az ökumenikus hét. Ezen három felekezet papjai vettek részt. Engem is felkér

tek két alkalommal szolgálatra, a Szentírás olvasására.
Az utolsó évben a Vas megyei evangélikus levelezős teológusoknak is azon a napon voltak a

konzultáció;' mint a katolikusoknak. A vonaton egy fülkében utaztunk haza. Őket már teológus
korukban beosztották rendszeres szolgálatra a papok mellé. Ha végeztek, akkor még több szol
gálatra lesz módjuk. Ez náluk természetes.

Kora tavasszal találkoztam a megyei egyházügyi titkárral, akivel hosszú időn át munkatársak
voltunk. Csak annyit kérdezett, hogy János, hol működsz? Mondtam, hogya székesegyházi fő

plébánián. Hát csak dolgozz becsületesen. Ennyi volt a válasza, és ment is tovább ...
Tomka Ferenc - volt professzorom - a közelmúltban két alkalommal is cikket írt az állandó

diakonátus fontosságáról a/o Új Emberben "A diakónus helye az egyházban" és "Az állandó dia-
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konátus az egyházban" címmel. Nem én lennék sem ai első, sem az utolsó állandó diakónus
Magyarországon.

Tomka Ferenc professzor számos értekezésében a számok törvényszerűsége alapján mutatta
ki, miként alakul a papság létszáma. A papság létszámában világszinten a második legrosszabb
helyen állunk. Ez elgondolkodtató. Nem elég a misében a könyörgések között papi hivatásokért
imádkozni. Tenni is kell, de minél előbb!

Pár héttel ezelőtt találkoztam egy jó barátommal, aki az egyik nagy plébánia lelkipásztori ta
nácsának elnöke. Panaszkodott, hogy milyen nagy paphiánnyal küzdenek. Az egyik kisegítő lel
kész meghalt, a másik meg súlyos beteg volt. Már működik, de még nincs egészen rendben, úgy
hogy vasárnaponként a szentbeszédet helyette a káplán vagy a plébános mondja.

- Látod, nálatok is mennyit segítene az állandó diakonátus vagy a hitoktatásban a katekéták
beállítása - mondtam. - Hogyan képzeled - kérdi a barátom -, ki vállalja ezért a felelősséget?

Ilyet nem kívánhatunk a plébánosunktól. - Sajnos, az a baj, hogy így gondolkodtok - válaszol
tam. - Az én főnökömnek sem lett semmi baja, mivel - elsőnek az egyházmegyében - mert önte
vékenyen kezdeményezni, és világi teológust bizott meg lelkipásztori feladattal. Úgy tudom
azonban, elkerül a plébániáról, és még kérdéses, az utóda mer-e felelősséget vállalni az ügyem
ben.

A Teológiai Tanulmányi Napon előadásainTomka professzor a magyar papság helyzetére vo
natkozó téziseket fogalmazott meg: l. A lelkipásztori igényeket a magyar papság nem tudja to
vább kielégíteni. - 2. A magyar pásztorkodás jövője csak az aktív világiak bekapcsolásával old
ható meg. - 3. Ma még a papság - aktív közreműködésével - be tudjuk állítani a világiakat a
munkába.

Ezek a világiak három éven át a napi munkájuk mellett éjszaka tanultak. A szabadságukat
vizsgákra, tanulásra vették ki. Az ország legtávolibb helyeiről utaztak saját költségükön Buda
pestre, és komoly anyagi áldozatot is vállaltak.

Szennay András főapát foglalta össze a konferencián elhangzott beszédeket a "papok és a vilá
giak testvéri közössége" nézöpontjából. "Az elkötelezett világiakat be kell kapcsoini az aktív
munkába - hangsúlyozta -r-, A papság szorongó érzéseit azzal győzhetjük le, hogy rámutatunk : a
fejlődés az élet velejárója. Püspökök, papok és világiak a keresztény testvériség újraélesztésével
adhatnak közösen új, helyes irányt egyházunk életének."

SIMÁNDI JÁNOS

A Vigilia utóbbi számaiban több egyházi személy foglalkozott annak a helyzetképnek felvázolá
sával, amely-a katolikus hivők gyakorlati életét jellemzi. Szennay főapártúr cikke - melyet au
gusztusi számukban közöltek - szélesebb körű hozzászólast igényel.

Mint világi hivő szeretném a gondolataimat kifejteni, mert nem elég a helyzetfelmérés, hanem
világosan meg kell foglalmazni az egyes kérdéseket és a megoldásukra vonatkozó utat is.

l. A legnagyobb baj, hogya katolikus közösségek között a kommunikáció hiányzik. Főleg a
városi templomokban a szentmisén résztvevők nem ismerik egymást, vadidegenként ülnek egy
más mellett. A prédikációk csak egyirányú közlést tesznek lehetővé a pap részéről, de a hivők

visszajelzéseire nem teremtenek lehetőséget.

2. A megoldás módja: a plébánia híveinek kisebb közösségekre kellene bomlania, amelyek
mint a teljes egyházközség részegységei,közülük választott vezetővel, de a plébános felelős ellen
őrzése rnellett müködnének pontosan meghatározott keretek között, "ügyrenddel", működési

szabályzattal.
3. Meg kellene teremteni a papság és a hivők közti kölcsönös, rendszeres információáramlást.

Ennek érdekében szükséges harmóniát teremteni a plébános és hivei között. Új szemlélet szüksé
ges a papság részéről, hogy ne .félténykedjenek", hanem a terheket megosszák híveikkel.

4. Az egyházközségben is nagyon sok "rejtett tartalék" van. A hivők körében minden korosz
tályban, de leginkább a nyugdíjasok körében élnek olyanok, akik szeretnének és tudnának is se
gíteni az egyházközség munkájában, fel kellene keresni és megkérni őket erre.
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5. Minden egyházközségben tevékeny egyházképviseletet és egyháztanácsot kellene létrehozni
a példás katolikus életet élő-hivökből. akik nem az ismeretlenség homályában "reprezentálnak"
egy-egy körmenetnél, hanem mindenkinek olyan megbízatása van, amelyet a papság nem ér rá
elvégezni (pl. pénztáros, karitásvezető, oltárdiszitő, könyvtárvezető. és még számos tevékenységi
kör ezen kívül).

6. A kisközösségek a békés egymás mellett élés szellemében működjenek. Ezek nemcsak a he
lyi egyházközség szabályos életét biztosítják, de egyben a társadalom számára is hasznosak szi
lárd erkölcsi alapjuk következtében, amelyet a tagok példamutatóan képviselnek.

7. Egyházunk túlságosan konzervatív volt és nehezen alkalmazkodott a természettudományi.
biológiai, politikai és műszaki fejlődéshez. Folytassuk tovább XXIII. János pápa elgondolását,

aki a II. vatkiáni zsinaton "kitárta az egyház ablakát", hogy egészséges, friss levegő áramol
jék be.

8. Sok minden tapadt az idők folyamán az egyháznak főleg adminisztratív jellegű rendelkezé
seihez, amelyek nem krisztusi eredetűek. Ezeket le kellene végleg hántolni róla, és nem szabadna
"struccpolitikát" folytatni, ha meg akarjuk akadályozni egyházunk lassú elsorvadását.

9. Fontos napjainkban, hogya hivők papjainkkal igazi szeretet-munkaközösségben forrjanak
össze, amelynek célja a hit és erkölcs példamutató művelése. Fontos, hogy bátran kezdeményez
zünk, használjuk ki a hivőkben levő rejtett tartalékokat és elevenné, lüktetővé tegyük a hitéletet.
Legyen bennünk élő hit és lelkesedés, hiszen Krisztus Urunk azt ígérte, hogy "veletek vagyok a
világ végezetéig!"

SZABÓ B. KÁROLY

Egyházi sajtónkban, elsősorban a Vigiliában és a Teológiában az utóbbi egy-két évben
számos cikk jelent meg, melyek szerzői neves egyházi személyiségek - Szennay András
főapát, Nyíri Tamás professzor, Cserháti József püspök, Tomka Ferenc tanár, Marosi
Izidor segédpüspök és mások - egyre nagyobb nyomatékkal hívják fel a figyelmet a
papság létszámának rohamos csökkenése folytán a világiaknak az egyházi szolgálatba
való bevonására, az egyházi közösségeknek az egyházközösségi életbe való bekapcsolá-,
sára, ennek sürgető szükségére.

Számomra - az egyházi életben benne élő, képviselőtestületben tevékenykedő egyszerű

hivő számára - úgy tűnik, hogy az említett cikkekben kifejezett kívánalomnak a gyakor
lati egyházi életbe való átültetésének, megvalósításának még nagyon a kezdeti stádiumá
ban vagyunk, a gyakorlati megvalósítás érdekében még igen sok a tennivaló, méghozzá
sürgetően fontos tennivaló.

Minden egyházközségben van képviselőtestület, melynek tevékenysége sokszor csak
formális. Ismerek képviselőtestületeket, melyeknek tagjai rendszeres segítséggel a papjuk
mellett állnak, de ezek is főként a templom és a plébánia tatarozásánál, fizikai munkával,
anyagi, műszaki kérdésekben stb. Sok olyan egyházközség is van, ahol a képviselőtestület

egy évben egyszer ül össze, fejbólintással jóváhagyja a zárszámadást és a költségvetést,
s ezzel tevékenysége ki is merült.

A képviselőtestületet legalább negyedévenként egyszer szükséges lenne összehívni és
konkrét feladatokkal ellátni, majd a feladatok végrehajtását megbeszélni, beszámolni.
E feladato k sokrétűek: irodai ügyelet a plébánián, hogy a plébános ideje felszabaduljon
híveinek látogatására. Besegítés az adminisztrációba, könyvelésbe az ahhoz értő tagok
részéről, hogy a plébánosnak több ideje maradjon a lelki életre. Fontos volna az egyház
községek hivő seregének figyelemmelkísérése: támogatásra, lelki vigaszra, betegek szent
ségére szoruló magánosok, betegek, öregek felkutatása és jelzése a plébánosnak, segítség
adás ezek támogatásában, látogatásában.

Másik ilyen lehetőség mind az ifjúság, mind a felnőtt hívek részére rendszeres hittani
továbbképzés - bibliaóra, Szentírás olvasás, közös ima biztosítása. A fiataloknak heten
te, a felnőtt híveknek legalább havonta egy alkalommal. Lényeges, hogy ez a továbbkép
zés megbeszélésre, a hívek megszólalására, kérdéseik felvetésére, megválaszolására lehe-
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tőséget adjon, tehát ne abból álljon, hogy a pap beszél, a hívek pedig hallgatnak. A Zsinat
szellemében élő maí hivőnek - fiataloknak és idősebbeknek - egyaránt igénye van arra,
hogy megszólalhasson, gondolatait, véleményeít elmondhassa, kérdéseire választ kapjon.
Természetes, hogy a teológiai, szentírási kérdésekben a helyes álláspontot, általában az
összefoglalást a pap adja meg.

A fiatalok hittanoktatása a templomban általában megvalósult, de kevés helyen
megbeszéléses, a fiatalok megszólalási, kérdésfeltevési, véleménynyilvánítási lehetőségét

biztosító formában. Ennek széles körben elterjesztése indokolt, hiszen ez a tartalom tudja
vonzani és megtartani a fiatalokat az egyház számára, felébreszteni és erősíteni bennük
az annyira szükséges papi hivatásokat.

A felnőtt hívek havi hitbeli továbbképzése, bibliaórája szűkebb körben honosodott
meg - különösen a fentebb jelzett megbeszéléses keretben -, bár biztató kezdeményezés
is van az általam eléggé ismert székesfehérvári egyházmegyében. Nagyon javasolható
mind a fiataloknál, mind a felnőtteknél a közös ima, valamint az egyéni hangos ima
lehetővé tétele is, mert a korszerű imaéletet élő mai hivőnek erre is igénye van, erősíti

az Istenhez és testvéreihez való lelki kapcsolatát. Célszerű lenne a fiatal és idősebb

házaspárok részére havonta külön hitbeli továbbképzést biztosítani, ahol központi helye
lehet a keresztény családok közös gondjainak, gyermeknevelésnek, imaéletnek. A csalá
dok egymást is segítve és erősítve válnak az egyház erős. alapsejtjeivé és papjuk támaszá
vá.

A hangsúly azon van, amit Szennay András is kiemel cikkében: Az anonim, névtelen,
jó szándékú, de csak egyéni hitéletet élő hivőseregből, a pappal és egymással személyes
kapcsolatot teremtő, az egyházközségért, a plébánosért és egymásért felelősséget érző és
vállaló közösséget létrehozni és kifejleszteni, hiszen a jézusi küldetés alapján az egyhá
zért, annak jövőjéértpapok és világiak egyformán felelősek vagyunk. Természetes, hogy
ez egyénileg, külön-külön utakon nem oldható meg, csak az egymást támogató, erősítő

testvéri közösségben. Az egyház jövőbeni helyzetéből csak egyet kiemelve példaként:
egyre több falusi egyházközségben kerül sor arra, hogy a plébános halála után, vagy
nyugdíjazása esetén a nyomasztó paphiány miatt helye nem lesz betölthető, hanem
valamelyik közeli helység plébániájához csatolják. Ha az ilyen önálló plébános nélkül
maradó egyházközségekben, a korábbi plébános kiépítette személyes kapcsolatban élő,

a szükséges segítő teendőket rendszeresen ellátó hivő közösség marad, a hitélet a plébá
nos elkerülése után is nagyobb zökkenő és törés nélkül folytatódhat. az aktív egyházi
közösségre az a pap is biztosan támaszkodhat, akinek vállára most már több egyházköz
ség terhe nehezedik. Ilyen közösség hiányában viszont a pap nélkül maradás miatt az
egyházközségekben a hitélet szükségszerűen visszaesik, amelyért a felelősség Isten előtt

papot és világi hivőt egyaránt terhel. .
Ugy vélem, hogy papjaink nem csekély része idős kora, ebből eredő megfáradása, az

idézett cikkben is említett bizalmatlanság, aggályok miatt a világiakkal szemben nem
tudja, vagy nem kívánja kezdeményezni a hozzászólásomban említett intenzív együttmű

ködést, sok munkával járó rendszeres, segítő közösségi élet kialakítását. Ugyanígy
papjaink nem csekély része az egyházi közösségi mozgalom egészével szemben bizalmat
lan és elutasító, holott a közösségek be kívánnak és be tudnak kapcsolódni az egyházköz
ségek életébe, ezek keretében kívánják és tudják sok gonddal és nehézséggel küzdő
egyházunkat szolgálni, csak befogadásra és feladatokkal való megbízásra várnak, melye
ket készek vállalni.

Egy székesfehérvári egyházközségi képviselőtestületi tag

Szennay András azzal kezdi cikkét, hogya papi hivatások száma folyamatosan csökken,
viszont a világiak mindinkább több feladatot vállalnak az egyházban. Ezek a tények
valóban egymás mellé állíthatók (van egy rossz hírem, vagy egyjóhírem...), de tulajdon
képpen egymástól függetlenek, más-más okok következményei. Erdekes módon ellenke-
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ző előjelű, egymásnak ellentmondani látszó okokról van szó: az egyházias érzület megfo
gyatkozásáról (paphiány), illetve az egyházhoz való tartozás tudatának az izmosodásáról
(világiak fokozódó tevékenysége).

Mivel a világiak fokozódó tevékenysége (vagy legalábbis ennek igénye) csökkenteni
látszik a másik tendencia (a fokozódó paphiány) káros hatását, úgy tűnik, mintha az
előbbit az utóbbi miatt kellene jóváhagyni, sőt elősegiteni. Az igazság azonhan az, hogy
miként a paphiány nem a világiak aktivizálódásának a következménye, erre az aktivizá
lódásra sem a paphiány miatt került sor és nem is elsősorban azért van rá szükség. A
tevékeny világiak tevékeny papokra várnak, a tevékeny papoknak pedig tevékeny világi
akra volna szükségük. Hogy a két igény megvalósulása ellenkező tendenciát mutat,
valamilyen torzulásra hívja fel a figyelmet.

A' cikk jól tapint rá, nézetem szerint, erre a torzulásra, amikor okát az egyház
küldetése, alapfunkciói, célkitűzése, önértelmezése problémáinak sokfelé tapasztalható
zavaros voltában látja. Es a cikk legfőbb érdeme, hogy rámutat az orvosságra is: a
testvériség megvalósításának feladatára, arra, hogy ennek kellene uralkodnia papok és
világiak kölcsönös és egymás közti (belső) kapcsolatában egyaránt. Az egyház mi va
gyunk, szoktuk mondani, s akkor mondjuk úgy is: mi egyház vagyunk. Vagyis hogy nem
egy szervezet (az egyház) kisajátításáról van szó (általunk), hanem hogy közösségi lények
vagyunk, s hogy közösségünk - Krisztus rendelése folytán - különleges jellegű (egyház).
Es hogy ez a szó, Krisztusra lévén vonatkoztatva, nem akármilyen gyülekezetet jelent,
hanem testvériséget, s nem akármilyen emberi testvériséget, hanem az Atya akaratából
Krisztusban létesült és a Lélek erejéből fennálló testvéri gyülekezetet, melynek törvénye
a szeretet. De .nemcsak az emberé, hiszen az egyház alapítója, Krisztus Urunk, így
parancsolta: szeressük egymást, amint O szeretett minket, és O úgy szeret minket, ahogy
Ot az Atya szereti. E nélkül a testvériség nélkül hitünket sem tudjuk megőrizni. Ideológia
lesz belőle, filozófia, politika, harci zászló, elvont gondolat vagy csoportönzés. Pedig a
vallás lényegéhez nemcsak Isten és a hit megvallása tartozik, hanem elsősorban a
szeretet. Es ez a szeretet nem ismerhet határt. Ahogy nem korlátozódhat pusztán az
ember szeretetére (ez megrekedhet az Isten nélküli humanizmusban), úgy nem vonhatja
el az istenszeretet mellől a testvéri szeretetet.

Az 1982. évi Düsseldorfi Katolikus Napok egyik rendezvényének ez volt a témája:
Bruderunser im Vaterunser, azt hirdetve, hogy a Miatyánk nem lehet teljes és igazi a
"mitestvérünk" belefoglalása nélkül. ~z Atya csak akkor lesz Miatyánk, ha nemcsak én
recitálom, hanem mi imádkozzuk az Ur imáját. Es ez a Bruderunser minden embertársat
kell hogy jelentsen. Hiszen Ö, az Atya, a bűnösnek, a nem kereszténynek, a pogánynak
is Atyja, és emberekre, ránk is, bízta, hogy ezt tudatosítsuk testvéreinkben, akikben
sokszor ott lappang már ennek sejtése. Legszebb példa erre Szent Pál prédikációja
Athénben az Ismeretlen Istenről. Ahogy Szennay András cikke mondja: az első keresz
tény generációk megtalálták a módját, hogy a korabeli társadalmi-kulturális környezetbe
épüljenek. Ez tette lehetővé, hogy érthetően és hatásosan mutassák fel ennek a környezet
nek hitüket, reményüket és főleg szeretetüket. Igazi keresztényeket látva, a környezet
bizonyára nemcsak ezt mondta el: nézzétek, hogy szeretik egymást, hanem azt is elmond
hatta: nézzétek, hogy szeretnek minket!

Hadd említsem ismét a Düsseldorfi Katolikus Napokat. A kongresszus jelszava:
Térjetek meg és higgyetek - újítsátok meg a világot! A világ megújításának valóban
előfeltétele, hogy megtérjünk - Istenhez mint Atyához, egymáshoz mint testvérekhez,
Miatyánkhoz, mitestvérünkhöz - és higgyünk. Akkor külön térítő cselekvésre szinte
nincs is már szükség, szétsugárzó példánk nyomán fog megújulni a világ.

S persze elsőnek megújul az egyház. A püspököket, papokat, világiakat egyként ölelő

testvéri szeretetben megszünik a klerikusok féltékeny gyanakvása a világiakkal szemben
(ahol még van ilyen), s a világiak sem tőlük idegen elemet gyanítanak majd a klérusban,
át fogják érezni, hogy az belőlük sarjad ki és értük van, vonzóbbá válik majd a papi
hivatás, amely így nem fog magányosságot jelenteni, hanem állandó testvéri együttmun
kálkodást, közös felada tok közös vállalását: egymást szolgálni, s együtt azokat is, akik
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még nem tartoznak Krisztus egyházába, megújítani a világot. Megújítani, azaz kivezetni
abból a válságból, amelyet a cikk oly találóan jellemez a "szorongó érzés" kifejezésével.
Olyan feladat ez, mint az ószövetségi választott nép kivezetése volt az egyiptomi fogság
ból, ha most általában nem is valóságos láncok, csak a félelem láncai tartják is fogva
az embereket. Düsseldorfban az egyik előadó .Angstgesellschaft't-nak, vagyis a szoron
gás, a félelem társadalmának nevezte a mai nyugatnémet közösséget, de bátran általáno
síthatjuk ezt a kifejezést az egész mai emberiségre. A testvériség megvalósítása nélkül
mind mélyebbre süllyedünk ennek a szorongásos válságnak egyiptomi rabságába, s minél
jobban belesüllyedünk, annál' nehezebb lesz a menekvés. Nincs hát idő a késlekedő

fontolgatásokra. Ahogyan Goethe figyelmeztet A Nagy-Kofta másik dalá-ban (Vas
István fordítása):

Élj okosan, élj, ne álmodj, föl kel/ szál/nod vagy leszál/nod,
jó, ha ezt korán megérted, nyerned kel/ és úrrá válnod,
ime, itt egy jó tanács: vagy szolgálni, hogyha vesztesz,
ing a nagy szerencse-mérleg, Jöntened kel/ - győzz vagy reszkess,
nincsen nyugtonmaradás, ül/ő légy vagy kalapács.

A feladat óriási, de mitől.féljünk, ha a mi Urunk, aki egyúttal testvérünk is akar lenni,
így szól hozzánk: Ne féljetek, én legyőztem a világot! Legyőzte, de megújítását mégis
reánk bízta. Hogy kezdjünk hozzá a munkához? Először önmagunk megújításával. De
már ehhez is igénybe kell vennünk testvéreink segítségét, s nekünk is segítenünk kell az
ő megújulásukat. Nincs helye a válság okai elkendőzésének. A kritika azonban legyen
építő dialógus, s az irányító parancsszó és tilalomfa váljék óvó testvéri szeretetté. A
kettőből együttes döntéseknek kell születniök. Világiak, szolgálati papság, püspökök
szeretettel nyújtsunk testvéri kezet egymásnak s így haladjunk előre a Krisztus Urunk
által mutatott úton. A cikk végül is felteszi a kérdést: hol található ez a keresztény,
krisztusi szellem? Talán nem túlzó merészség azt felelni, hogy sokfelé. Sokfelé, de csak
csírában, kis csoportokban, egyes személyekben. Működnek mindenfelé jó bázisközössé
gek (ha igaz is, hogy vannak sok tekintetben félresiklott közösségek is). De persze, ezek
bázisok, ezek a csírák még fejlesztésre várnak s ez nem kis feladatot ró pűspökeinkre,

papjainkra, világi hivőinkre. Ha nem vállaljuk, ezek a bázisok is elsorvadnak vagy
eltévelyednek (ki mondja meg, melyik a nagyobb veszély?). Mindenesetre már ma azzal
fenyegetnek eddigi mulasztásaink következményei.

A nézeteltéréseket együtt tárgyalni és megoldani kell, nem elfajulni hagyni! Ma mintha
fent és lent (klérus és világiak közt) volnának olyan magatartási jelenségek is, amelyek
elzárkózásra mutatnak. Krisztus tanításából nekünk mást kell megtanulnunk. Térjetek
meg! Találjátok meg egymást! (Üdvözülni nem lehet egyedül, amit Michelangelo sixtusi
oltárképe is pregnánsan szemünk elé tár.) És ennek a testvéri egymásra találásnak
keressük a konkrét útjait. Ilyen út a jó bázisközösségek kiépítése is. Vigyünk életet az
egyházközségi tanácsokba. Alakítsuk meg az egyházmegyei világi tanácsokat, s mielőbb
az országos tanácsot is, mert munkára kész világi hivők vágyva vágynak találkozni
papjaikkal, püspökeikkel. Ha pedig feladatainkat teljes szélességben akarjuk vállalni,
akkor arra is szükség lenne, hogya világi hivők a papság mellett az eddiginél tevékenyeb
ben kapcsolódhassanak a népfrontbizottságok munkájába, ami az egyháznak éppúgy
javára válnék, mint a nemzeti egység ügyének. Es persze, amit legelőbb kellett volna
említenem, ápolni, erősíteni kellene a családi közösségeket, megint csak nem egy-egy
család belső életére gondolva, hanem több keresztény család összefogását, családi közös
ségét építve.

Vannak már ilyen közösségeink, és ez a biztató! Vannak, és van vonzásuk is! Mégis
csak születőben, újjászületőben van az a keresztény testvériség, melyből az embertestvéri
ségnek is ki kell nőnie. Szerencsém volt meglátni - itthon és külföldön - olyan kőzőssége

ket, ahol a teljes bizalom és a testvéri kapcsolat létrejöttéhez elegendő volt a Krisztushoz
való tartozás kölcsönös tudata, ahol az első perctől megérződött a testvéri szeretet
légköre. '

GÚTHY ANDOR



Pólyavivők

Sziklák mögül alkonyatra
ránk hajol az Isten arca.
Bundájával betakargat.
Kíván mézes nyugodalmat.

GALAMBOSI LASZLO VERSEI

Zsoltár

Simulj hozzám. Hajnal felé
minden álom az egeké.
Szunnyad,j, hogyha fölébredünk ,
Máriához zöldben megyünk.

Napot nyit a ringó rózsa.
Kapaszkodunk nyergelt lóra.
Dúdolgatunk. Göngyölt selymek
oltalmából néz a gyermek.

Csodálja a pillangokat,
lombrál lombra suhanákar.
Kék kötényű madarat lát,
fias fészket-őrző barkát.

Muzsikálunk Miasszonyunk.
Hajlékodig vándorolunk.
Küszöbödön kopogtatunk.
Zsámolyodhoz kuporodunk.

Halálba-fáradt ágak közt madár-papok,
varjak indulnak a ködbe.
Könyörögnek a fuvolát őrző tollpalástosak,
hogy forgasson tápláló .sugarat
a Nap fehérizzású ökle.

Hol vagytok már zöldzászlós virágtrombiták?
Tüllök örvényében siklana felém
az alkonyatlila ravatal:

Ne a betegség ólomlapja suhogjon köröttem.
Szökkenj bizalmam katedrálisábál, fohász!
Növesszek örömet a magamratalálás magvatbál.
Jöjjön az ölelő asszony.
A bölcső,

a szantálfák csipkéit őrző

lábunknál lebegjen.
Ringassuk, ringassuk a tűztipró babát;
ha megnő,

a fegyvert összetörje.
Teljenek a Törvény kaptárai:

lombokkal futtatott házaink
hódoljanak az Úrnak.
A bölcsesség tornyán
a szövetség lámpái lobognak.

362



Lengyel Balázs

A BELSO NYÁR FELÉ
A költói önmegvalósítás története

II. Kénytelen vagyok megismételni: a formált, a harmonikussá tett élmény a Rónay-vers
alapja. A megnemesített élmény, ami művé nemesedhet. Visszapillantva a korántsem
alakulások nélküli lírai oeuvre-re: kezdettől fogva ez determinálta a költő és a teremtése
kapcsolatát. E determinációból származik, innen ered-az annak idején elhagyott fiatalko
ri versek pasztelles dekonkrétsága, klasszicizáló hűvössége; innen van - ezen belül - a
Te mondjel engem-ben- éppen a hűvösség ellen a hatékonyság fokozására magára öltött,
és romantikusnak tűnő intellektuális feszítettség. S még egyre ezen belül az 1945 utáni
változás is, a konkrétumok tágabb versbe áramlása, előbukkanó realizmusa, a természeti
és táji látvány: az életérzés mozdulását kiváltó külső esemény spontánabb megéneklése.
S még továbbra is ezen belül áll, egyre a belső választékosság törvényei szerint alakul,
lírai művének az összefoglaló, a Kakucsi rózsák-kal kezdődő, emelkedő periódusa. A
mindig nemes, tökéletes zenéjű, megragadó versek sora után Rónay György költészeté
nek kiteljesedése.

A Szerápion-legendák

De mielőtt e nagyszabású záró periódusra rátérnénk, egy kitérőt kell tennünk, Minde
nekelőtt szögezzük le, hogy Rónay György élményformálása, az írás előtti szűrés,

tisztítás, harmonikussá humanizálás (a mű mint szobor, és éppen a jobbik énünké)
korunk lírai tendenciáinak ellentmond. Mi még egyre a romantikus feltárás korát éljük,
a lemeztelenítések idejét. Nagy vonulatban még egyre a gáttalan megismerni akarás
periódusát. Tudjuk persze, hogya formabontással, az avantgard fellépésével roppant
lendületet kapott megismerésfolyamat, mely a spontán lelki mechanizmus műbe iktatá
sát is kivívta (lásd dadaizmus), a klasszicizálás dialektikus visszahatásaival haladt előre.

Hogy a XX. századi líra nagy robbanásait, melyek egyként új formák és új tartalmak
felé nyitottak utat, periodikusan nagy rendcsinálások követték. S néha a bontás nagyjai
maguk a rendcsinálók, mint például Bretonnal és Tristan Tzarával szemben Apollinaire.
Vagy líránkban József Attila. Semmiképpen se képzeljük azt - botor feltételezés volna
-, hogy Rónay Györgyöt a világlíra alakulásának ez a lényével ellentétes tendenciája ne
,érintette volna. (Elsők között fordította Apollinaire-t, elsőként adott ki fordítás
antológiát az Apollinaire utáni francia költőkből; legkiválóbb - eszmélkedésünkben
mérföldkőnek számító - tanulmányai Rimbaud-ról, Éluard-ról, Supervielle-ről szólnak;
Kassákról, József Attiláról ő írta mind ez ideig a legmélyebben megközelítő életmű

elemzéseket.) Ne képzeljük azt sem, hogy mindez az új, amelyet oly mélyen megértett,
átélt, és olykor saját szavával tolmácsolt, ne hatott volna lírai művére. Ne késztette volna
arra, hogy az újítók bizonyos újságait - bár tompított formában, a maga diszkrét módján
-líránkban kezdeményezőlegne szóltatta volna meg. Tudnivaló és számbaveendő tények
ezek. Mit sem változtattak azonban a fentebb kifejtett költő és mű viszonylaton, Ismere
tükben annyit kell csupán állításunkhoz hozzáfűznünk, mint magától értetődő kiegészí
tést: Rónay György a korunkban jellemző dialektikus harcban klasszikus és formabontó
tendenciák között úgy volt klasszicista, hogy "fogta" a romantikus bontás eredményeit.

A kísérletezve feltáró vagy lemeztelenítéssel önmegismerő alkotásmódot azonban
sohasem követte. Sőt megfordítva; költészete csúcsához akkor ért, amikor azt a bizonyos
harmóniaigényt, melyet a mű (a művészet) feltételének tartott - legalábbis a maga
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számára - önnön mindennapi életében létre tudta hozni. Amikor egy idősebb kori
békével és belátással már nem kellett "magából száműznie magát"; amikor - hogya
továbbiakban is célozzunk a már idézett versre - léte gyümölcseit egyszerre növelte
nemes tökélyre művében és magában. Amikor nemcsak a saját, de a mások poklát is
kioltva önnön pokla megszüntetésével, "sebeiből lett vérttel felvértezve", az agorák
zsivajától távol, harag nélkül, csak irgalommal telten, úgy szólhatott, mint aki tanú és
áldozat volt egyszemélyben. A létet és a küldetést egyetlen látomásba foglaló nagy költői

vállalkozásból, a Szerápion-legendák-oot valók ez utóbbi idézetek. Az infarktus utáni
időkből, melyet, mint létérzetét érintő személyes tényt, már költőileg számba vesz,
művébe emel, úgyis mint önmegvalósításra sarkalló végső sürgetést, mint mellkasán
belüli hívást, angeluszt az utolsó összegezésre.

Igen, a Szerápion-legendák-tiú és a már posztumuszként megjelent Kantáták-téú kell
itt végül legfőként beszélnünk. Nemcsak egyszerűen mint a Rónay-életmű csúcsáról,
klasszicizmusa új változatáról, hanem olyasféle kivételes minőségről is, amely visszahat
va a korábbiakra, megváltoztatja egész eddigi minőség-képzetünket. Megváltoztatja, ha
nem is annyira, de olyasféleképpen, ahogy Radnóti művével tették eklogái.

E betetőzés előtt is azonban látni vélek egy újabb alkotáslélektani fordulópontot, és
ezt a Christus Frasobliwy című verssel tudom leginkább tetten érni. A vers l965-ből való

Az én kínjaimat
már nem lehet tetézni.

Én már mást se tudok,
csak ülni, nézni.

Nézni, magam elé,
ebben a feneketlen,
fekete szenvedésbe.

Kopár fa, melybe
a világ minden
bűne belevésve.

Ülök és nézlek,
ahogy viszed a terhed.

Gondolj rá néha,
hogy én viszem a nehezebbet.

A Megváltó szenvedését képzelettel nyomon követő, erőteljes, megrázó vers. Hol itt
a fordulat? Ott, hogy ebben a már nem formai ékítményekkel élő, tömör, csupasz, ízig
vérig mai versben elbizonytalanodik a költőnek és a költemény tárgyának: Rónaynak
és a fából készült Krisztus-szobornak a viszonya. Bizonytalan, hogy a versben ki beszél
kihez. Vajon nem a költő mondja-e: "én már mást se tudok, csak ülni, nézni...ebben
a feneketlen fekete szenvedésbe"? Az objektív költészet, mely tárgyra vetiti rá (ezúttal
egy Krisztus-szoborra) belső világát és így találja meg felidézésére a lehetséges költői

formulát, mindig is alany és tárgy érzelmi egységén, belső azonosságán alapul. Esztétikai
lag szerfelett evidens - ami talán meghökkentőnek, egy pillanatra még blaszfémikusnak
is tűnhet fel, pedig nem az -, hogy a vers zárása kettős értelmű: úgy is igaz, hogya szobor
Jézus mondja az élőnek, és úgy is, hogy az eleven, szenvedő ember, a költő, a fából
készűlt szobornak: "Gondolj rá néha, - hogy én viszem a nehezebbet". Bárhogy is van,
az átélés hőfoka, a látszatra eszköztelen szuperhitelesség olyan mély bepillantást enged
Rónay belső világába, melyet eddig nem hagyott versnek. Pillantást arra, amit folytono
san kiszűrt, mint "nemes tökélyre" méltatlan anyago t. Itt a fordulat. Mintha, egy a verse
és személyesléte között álló közeg, mely a természetes közlekedést mindeddig akadályoz
ta, felszakadt, kiiktatódott volna. Feneketlen fekete szenvedés - soha ilyen erős és
köznapi nem tolult a szájára; legföljebb csiszolt, formás szavak az ilyen vagy olyan
szenvedésről. Ez a felszakadás, ez a gáttörés kellett a Szerápion-legendák-hoz s a
Kantáták-hoz. Pedig ezek, mint ahogyan az imént, látszólag ellentétben a fentiekkel,
mondtam is, nem lemeztelenítő, sem nem vívódó versek. De a legmélyebb lelki rétegekből
fakadók.

A Szerápion-legendák dehogy is Szerápionról, az ókori, hierapoliszi sztoikus bölcselő

ről szólnak, s nem is a hitetlen belenyugvás filozófiájáról. Az egykori ifjúkori témához
tér vissza Rónay: a mű és az önmegvalósítás kérdéséhez. S lényegében itt sem mond mást,
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mint egykor fiatalon, a Szerb Antalnak ajánlott Talán című versben: dalolni kell "sz~tre
pedt torokkal, tán arabul, csak az isteneknek". Csakhogy az önmegvalósító dalra füg
gesztett élet nem a véletlen adta, ilyen vagy olyan társadalmi-történelmi körülmények
miatt kiszolgáltatott és magányos (a Talán 1941-ből való és az is benne van datálólag:
Inter arma silent Musae), hanem az emberi egzisztencia áll itt pőrén, magában a véletle
nektől független örök létezésben az önmegvalósítás magasabb parancsával. Ott, azon a
madártávlatból tekintett, jelképes léttájon, ahol előttünk végtelen víz, mögöttünk végte
len homok, mindkettőenyhén fodrozódva, éppen csak annyi különbséggel, hogy a tenger
mozgékonyan s a homok mereven. Es ahol a két tenger közt egy hullámsáv van, félig
még fodrozódó, félig merev már: ezek vagyunk, az Átmenet hullámai "a mindig éppen
változó öröklét". S mi vagyunk, akik állva haladunk. Hová? De kategorikusabb itt a
kérdés: merre kell haladnunk? A titkos Cél felé. De mi vagyunk a cél: "saját magába ér,
ki célhoz ér". Saját nyarunk szabadsága felé haladunk, egy önmegvalósító Nyárban, hol
ki mindig magányban élt, sosem magányos, hol semmitől sem lehet megfosztani a
semmiért sem törekedőt, a semmihez sem ragaszkodót ("akármit vettek el, minden
hiánnyal én lettem gazdagabb"), hol fegyvertelen a láng, ha nincs mit égessen, hol- már
idéztem is, de kulcsfontossága miatt ismétlem - "nincs pokol, ha magadban kioltod: a
másokét is."

Az imént emlegetett felszakadás következtében azt érte el Rónay, hogy egy köznapi
egyszerűségű, erős igazságú költői áttételrendszerrel - az adott irodalmias rendszereket
félretolva - tud önmagáról beszélni, méghozzá az örökkévaló lét szemszögét, etikáját és
metafizikáját se hagyva figyelmen kívül. Tud beszélni arról, ami legbelsőbb, legszemélye
sebb ügye. Hihetetlen munkatempójú lényének költészete számára eddig megközelíthe
tetlen, ólompáncélzatba zárt energiaforrásáról. Hite és hivatása magfúziójáról, melynek
titkait mindig is kerülgetve járta körül, vallomásra ajzva, de vallani képtelenül.

A Szerápion-legendák párja, kiegészítése a már csak posztumuszként napvilágot látott .
öt Kantáta. Rónay búcsúja az élettől. Félelmes dolog a költők előérzete. Az öt kantáta
pontosan a halálát megelőző nyáron keletkezett. A Kert című nyár végén. Olvassunk
bele:

Szeretnünk kell a kerteket. A kezdetét, ahonnan
elindultunk, s az utolsót, ahova majd megérkezünk.
Az már, ez még nem létezik. Ámbár ki tudja, .
nem máris az utolsó ejti rozsdás gesztenyéje
sodrott leveleit körém, vagy fönt a hegytetőn

nem az utolsó érlel-e !!iilllh(nrma [áin sárguto
levele közt törpe almákat gyümölcsre éhes
gyerekeknek , miközben magam is lassan megérlelődö

gyümölcsként nézek majd a ritkás lomb közén át
túlnan kéklő földemre, eltűnődve rajta,
hová ejt majd, ha ejt az ág.

Ahogy Babits a Mint különös hírmondó-ban vagy az Ősz és tavasz között-ben, Rónay is
a legősibb szimbólum: a természetváltás jelképén beszél:

De azt aki őszébe lépett,
életre tanítja az ősz, mélyebbre, gazdagabbra
minden zsúfolt tavasznál. Ahogy rövidülnek,
úgy válnak napjaink mind teljesebbé.

Arra is
méltó vá kell érnünk, hogy majd ha kell.Lehulljunk.

De a babitsi viaskodással szemben, Rónaynál megszólal egy ritka szólam (és milyen
fényes íveléssel), az emlékező öregség dicsérete:

365



Minden Paradicsomban kigyó vagy darázs
lakik. S minden Paradicsom veszendő.

Előbb-utóbb kiűzetünk, vagy kiűzzük magunkat.
. . . Csupán az emlék

maradandó, csak onnan nem lehet kiűzni

senkit, amíg ő maga ki nem űzi.

Belső

édenünkben élünk, ameddig akarunk.
S minél tovább, annál szebben, ameddig élünk.

Ebben a nem pogány derűjŰ, nem Philemon és Baucis-i idillben (a Kantáták sora a
Kedveshez szól, vele beszél), hanem keresztény elfogadással végbevitt búcsúzásban, a
belső éden emlékképeit idézve, megint csak szóra talál a Rónay-versben valami olyan,
ami igazán sohasem tudott a felszínre jutni. A Szerápion-legendák személyességét túllép
ve, megszólal az életrajzi elem, az alanyi történet, amely néhány ritka és említett pillanat
kivételével csak itt és a versciklus környezetében ért költészetté. Megszólal emlékké
váltan, az emlékezésfájdalmas-édes, kinzóan gyönyörködtető folyamatában s veleegyütt
elevenedik meg a személyes létezés kerete: az egykori világ. Az, ami az igény és forma
zárjain csak ritkán tudott eleddig keresztül törni, s inkább csak a kontempláció, az
eszmélkedés mellékes anyaga volt. A világ, a múlt, tárgyi és személyi gazdagságában úgy,
ahogyan csak ritka, boldog költők képesek észlelni, s ahogy eddig Rónay soha.

Az ötödik, a befejező kantátából idézek, melynek utolsó mondatában az angyal - a
halálelőérzetnek megfelelően - már megkapja a költőről a végső parancsot.

Ki boldogtalanabb a gyermeknél? Ő azt se tudja, hogy
boldogtalan, csak éli néma, hozzáférhetetlen
boldogtalanságát, gazelláknál vagy őzeknél ártatlanabbul.
Emlékszel a kislányra, amint egy kora nyári reggelen
kilép a rozsdás vaskapun, megnézi mégegyszer a házat,
ahova nem fog visszatérni többet, hátán iskolatáska.
szívében fájdalom, talán közöny; ránt egyet a szíjon s elindul.
Nem hívja vissza senki. Két utcával az iskola előtt

jobbra tér, bandukol a porban, afoghíjas kerítések között
a gyér füvű kis domb felé, hol csenevész akácok gyűrűjében

áll az öreg kápolna, melyben már csak néhanapján miséznek.
Ez itt a világ vége. Gabona hullámzik a szélben,
s valahol gyár dudál, lüktetve mint a süllyedő hajók.

Akkor, a kápolna tövében, ahogy az akácok alatt ülsz,
ialálkoznám veled. Matrázruhában, csikófrizurásan
melléd űlnék, néznénk a hullámzó rozsot, s egy szót se szólnék.
Tudod, mint születik két szomorúság szorzatából
a boldogság?

Egy nagyszabású vers töredék részévél nehéz alátámasztani a bizonyítandókat. Hiszen
a kompozíción belül a motívumok vissza-visszatérnek, s amin itt az első olvasásra még
átfut a szem, az az előző részek miatt már nyomatékos, már jelképi erejű, már hatékony
érzelemmel telített. S amit itt teremt meg a költő, az később je1képpé válva, felerősödve,
fokozza a további lírai hatást. Merem remélni azonban, hogy így is kiviláglik: talán
sohasem írt Rónay ilyen mélyről jövő nyílt érzelmekkel, s egyben ilyen telten-testesen.
Sohasem írt ennyi meleg életközelséggel, ennyi áradó életszeretettel, az emlékezésnek
részletekbe menő, fájdalmasan eleven rajzával, mint a Kantáták-ban.
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Pontos és egyszerű, de átfűlt szavakkal emeli itt jelképivé azt az eltűnésre ítélt egyszerit
és egyedit, ami csak az övé, s ami így a költészet ritka sikere által "megmenekül" .S mivel
e mindennel leszámolt harmóniában már nem akar példázni sem arányt, sem formát, sem
utat, e tetőponton a kegyelemerejévelmégis azt példáz; vitathatatlant, végérvényesebbet.
A fegyelem után az elengedettség klasszicizmusát példázza, örök-közeli szívhangjaival.

Néhány szó A Mester tanítványai-hoz

A szépirodalomnak megvan a maga szabadsága ahhoz, hogy a történelmet egyéni
szempontok szerint kiszínezzevagy átalakítsa, mint Kodolányi János az Én vagyok-ban,
Dobraczynski a Nikodémus lévelei-ben, vagy Kazantzakisz az Akinek meg kell halnia
című regényében tette. Hogy az apostolok egymás között miről beszéltek vagy vitáztak
Jézus halála és feltámadása között, arról semmi adatunk nem maradt fenn. Annyi biztos,
hogy féltek, letörtek voltak és nem várták a Mester feltámadását. A valóság egyéni
szinezetéhez azonban néhány megjegyzést kell fűzni.

Először is Mária Magdolna alakjához. A népies vallási hagyomány a húsvét reggelén
szereplő Mária Magdolnát szívesen azonosítja a bűnbánó nővel, aki Lukács 7,36-49-ben
szerepel, és Simon farizeus házában mutatja ki bűnbánatát. Lukács azonban sem a
helyet, sem a nő nevét nem említi. Ellenben a 8,13-ban beszél azokról a galileai asszo
nyokról, akik valamilyen jótéteményért hálásak voltak Jézusnak, s tanító-útjain őt és
tanítványait segítették, azaz "vagyonukból gondoskodtak róla". Itt van szó a magdalai
Máriáról, "akiből hét ördög ment ki". Az evangéliumban azonban a "tisztátalan
daimon"-tól, vagy a "betegség daimon"-jától való megszabadítás mindig egyszerű gyó
gyításra utal. Ez a megszállottság a betegség korabeli megnevezése, de sohasem a bűnös

életé. A kifejezés, hogy "hét ördög (daimon) ment ki belőle" csak azt jelenti, hogy súlyos
betegségből gyógyította ki Krisztus, és ezért volt neki hálás. Amellett bizonyára jómódú
asszony is, aki nemcsak a tanító körutakon segítette Jézust és a tanítványokat, hanem
a temetés után is az első azok között, akik illatszereket vásárolnak, hogy legalább utólag
megadják Jézus testének a végtisztességet. Ezért maradt meg ilyen elevenen az emléke
az apostoli egyházban. Ezek az adatok nem illenek egy megtért prostituáltra, akinek a
nevét sem tartotta fenn az evangéliumi hagyomány, s nincs is semmi alapja annak, hogy
a két nőt azonosítsuk. Jézus evangéliuma húsvét reggelén csak Mária Magdolnát szere
pelteti. A három másik evangéliumból tudjuk, hogy a többi galileai asszonnyal együtt
járt kint a sírnál és tanúj a volt Krisztus megjelenésének (Mt 28,1-10). János evangéliu
mában ő már szimbólum. Jelképe azoknak, akik keresik Jézust, és akik az egyház
közösségében a kegyelmi adományok révén meggyőződhetnek arról, hogy Krisztus
valóban feltámadt és él.

Mátyás akkor még nem volt az apostolok között, bár mint galileai férfi jelen lehetett.
Jakab, az Úr rokona vagy unokatestvére szintén nem azonos az ifjabb Jakab apostollal,
tehát eredetileg nem tartozott a választott "tizenkettő" közé. Később azonban ő is úgy
szerepelt, mint a feltámadás tanúja, mert neki is megjelent Jézus (IKor 15,7). Ö az, aki
mint Jeruzsálem püspöke hallatta szavát az apostoli zsinaton is (ApCsel 15,13).

GÁL FERENC
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Szentmihályi Szabó Péter

A MESTER TANíTVÁNYAI
(Egyfelvonásos dráma)

Szereplők:

András
Jakab (az idősebb)

Fülöp
Bertalan
Tamás
Jakab (az ifjabb)

Júdás~Tádé

Simon
Mátyás
Máté
János
Péter
Márk
Mária Magdolna

Történik Jeruzsálemben, Jézus Krisztus kereszthalála után, a harmadik napon.

Összetolt, durván ácsolt asztalok mellett egyelőre csak András, Tamás, Fülöp, Júdás- Tádé,
Simon, Máté és Márk ül. A kor szokásának megfelelően, de annál is szegényesebben
öltözve, riadtan és gondterhelten üldögélnek , és egy cserépkorsóból felváltva isznak, felte
hetőleg bort. Mögöttük, mellettük szegényes rongykupacok: hálóhelyek vannak. Az egész
helyszín nyomasztó, mintha börtön vagy valami ostromlott helyiség lenne. A szűk ablak
mögül időről időre vad kiáltások és egyszerre masírozó, dobbanó léptek hallatszanak: a
római csapatok, őrségek vonulnak el.

MÁRK. Halljátok? Állandóan mennek. Minket keresnek. És ha megtalálnak...
FÜLÖP. Fogd be a szád, fiú! Ha jönnek, majd elszaladsz. Úgyis neked van a leggyorsabb

lábad, és nem is csináltál semmit. (A többiek gúnyosan vigyorognak) Te csak ne félj
a rómaiaktól. Nem ők fognak minket feljelenteni, hanem a zsidók!

SlMQN. Zsidók soha nem tennének ilyesmit.
JUDAS-TADE. Jöhetnének már. Ha Pétert és Jánost elfogják... Még rágondolni is

rossz! (Panaszosan) Ilyenkor a vezetőknek a köznép mellett a helye!
FÜLÖP. (jelhorkan) János nem vezető!
SIMO~. Es mi nem vagyunk köznép. Egyenjogúak vagyunk.
TAMAS. (kedvetlenűl, inkább önmagának mormogja) Ennek a némbernek sosem volt

meg a rendes esze. Most már majd azzal töltjük az időnket, hogy némberek babonasá
gaival törődjünk?!

ANDRÁS. (idős, mélabús, nagyszakállú férfiú, a szakállát simogatja) Hallgass! Össze
kell tartanunk. A Mester szerette Mária Magdolnát, ne firtassuk, miért. A Mester
szerette, hát én is szeretem.

TAMÁS. Bertalan tudja, miért szerette a Mester. Hol van Bertalan? És egyáltalán, hol
vannak a többiek? A két Jakab, meg Mátyás? Talán megléptek?

MATÉ. Jönnek, Tamás, ne vádaskodj. Nem esne jól neked sem, ha...
FÜLÖP. A Mester túl sok mindenkit szeretett. Az iskarióti csak egy volt a sok közül.

Érdemtelenekre pazarolta a szeretetét!
JÚDÁS-TÁDÉ. Mi is érdemtelenek voltunk. De őelőtte nem voltak érdemtelenek.
MÁTÉ. Miért beszéltek róla mindnyájan múlt időben?
TAMÁS. Mert meghalt.
FÜLÖP. Ezért kerülünk majd mi is a Szinhedrion elé. Nem baj, majd én is tanítványokat

fogadok magam mellé, hogy elmúlásom gyötrelmeit rájuk hagyhassam.
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JUDÁS-TÁDÉ. Ne káromold őt, mert hall és lát téged, selszomorítod.
SIMON. A nép velünk van, csak gyávák, szörnyen gyávák. A Mester halála nem volt

híábavaló: a rómaiakat kell kiverni, ők ölték meg a Mestert.
FÜLÖP. Úgy van! De őt is a Szinhedrion adta át nekik, és a nép Barabbást kiáltott.
~ vére rajtuk van.

MATE. Nem a nép: a tömeg. A csőcselék. Nekünk nem a tömeget kell vezetni, hanem
a népet.

JÚPÁS-TÁDÉ. Nem a népet: a lelkeket.
MATE. A Mestert mi öltük meg, mi, valamennyien. A féktelen kívánságainkkal, titkos

reményeinkkel. Belehajszoltuk a Mestert a halálba. Ö nem volt közülünk való.
TAMÁS. Mennyi pénzünk van, vámos?
MÁTÉ. Nem sok. És többet nem várhatunk. Kérlek, ne nevezz engem vámosnak.

Tanítvány vagyok, akárcsak te.
FÜLÖP. Így igaz. De a közös pénzt jobb volna szétosztani. Ha szöknünk kell hirtelen,

a pénz sokat segíthet. Lovat tudunk venni, útlevelet vásárolhatunk. Még a városkapu-
nál sem tudunk fizetni az őröknek, ha majd. . . I

MÁTÉ. Péter döntött így. A pénz együtt marad, és mi is.
TAMÁS. Nálad van a pénz? Vagy Péter magával vitte?
MÁTÉ. Nálam van, he aggódj.
MÁRK. Máté, azt akartad az előbb mondani, hogy értelmetlen volt a Mester halála?
MÁTÉ. A halál mindig értelmetlen. Ezt te nem tudhatod: nagyon fiatal vagy még. De

aki sokakat látott meghalni, az tudja.
MÁRK. Én hiszek benne! A csodák, amelyeket elbeszéltetek, mellette szólnak! Talán

mégis igaza van annak az asszonynak... Ha a test eltűnt, akkor..
TAMÁS. Elvihették a rómaiak is.
MÁRK. De Tamás, gondolj Lázárra! Te ott voltál vele! Csoda történt, akárcsak Lázár

ral.
TAMÁS. Nem, én nem voltam vele, János volt akkor ott. Különben is: az ember csak

másokért tehet csodát. Lázár feltámasztása nem ugyanaz, mintha az ember önmagát
támasztja fel.

JÚDÁS-TÁDÉ. A Mester nem ember, hanem Isten fia, és az ember fia. Ö a kapocs a
két világ között. Nem gondolkodhatsz felőle emberi ésszel.

SIMON. Jairus lányát is visszahozta az élők közé. Az idősebb Jakab látta. Nekünk is
meg kell halnunk, akárcsak őneki. Példát kell adnunk, nem az életre, hanem a halálra.
És ha sokan meghalunk, az felvirágoztatja ügyünket.

TAMÁS. No persze. Minden ügy érdekessé válik, ha sokan meghalnak érte. Tekintet
nélkül arra, mi is voltaképpen maga az ügy.

HÍ.o1S-TÁDÉ. Az ügy a sze~etet. . '
FULOP. Ostobaság. En ellensegeinket nem tudom szeretm. Es szeretet az, hogy magunk

meggyilkoltatására, vagyis bűnre késztetjük felebarátainkat? Szeretet az, hogy nyíltan
kimondjuk, amit mindenki tud, s ezáltal lehetetlen helyzetbe hozzuk testvéreinket?

TAMAS. Igy igaz. A Mester csupa olyasmit mondott, amit mindenki tud. Nem mondott
,seII!mi újat, ,És elhagyott bennünket.

JUDAS-TADE. Mi elhagytuk a Mesterért családunkat. Ki tudja, mi történik most
velük. A nagyobb szeretetért áldoztuk fel a kisebbet. Az örökkévaló szeretetért a
mulandó szeretetet. De a Mester halála most felszabadított minket. A mulandó
szeretet is lehet az örökkévaló' forrása. Nekem asszonyom van, és gyermekeim. Én
hazarnegyek Kánába, őhozzájuk. Ott most nagyobb szükség van rám. (Fe/áll)

MATE. (fe/ugrik, vállon ragadja Júdás-Tádét) Nem mégy sehová, Júdás-Tádé! Szeret
néd, ugye, menteni a bőrödet? Amíg a Mester velünk volt, bezzegte voltál a legáhítato
sabb!

JÚDÁS-TÁDÉ. Nekem családom van. (LeN)
ANDRÁ~. (higgadtan) Várd meg ifjabb Jakabot, a testvéredet.
SIMON. En is a testvére vagyok, de szégyellem, hogy ilyen gyáva vérem van. Mit számít
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· most a család? Mindenki a maga lelkévelszámol el.Senki nem megy sehová, míg nem
döntünk.

MÁTÉ. Miről?
SIMON. Arról, hogy mihez kezdünk. Vezetőt kell választanunk.
MÁTÉ. Péter a vezetőnk. A Mester őt választotta.
TAMÁS. A Mester halott.
FÜLÖP. Olyasvalakit kell választanunk, akiben megbízunk. Péter megtagadta a Mes

tert.
MÁTÉ. De a Mester előre tudta, mégis őt jelölte ki. Talán te akarsz lenni a vezérünk,

Simon?
SIMON. A Mester unokatestvére vagyok. Példás életet éltem mindig. Ismerem a tör

,vényt. , ,
JUDAS-TADE. Jakab is a Mester unokatestvére. Együtt játszott vele, és nazír - sem

italt, sem nőt nem érintett soha.
SIMON. Ellenem beszélsz, öcskös? Talán te akarsz a vezérünk lenni? Csak azért, mert

a te menyegződön volt olyan kevés a bor?
ANDRÁS. Elundorít a beszédetek. Vagy megmondjátok, mit tegyünk, vagy hallgassa

tok! Nekem is van feleségem, nekem is van családom. Ha Júdás-Tádé hazamegy, én
is vele tartok.

MÁTÉ. Meg kell várnunk a többieket. Csak együtt dönthetünk.
MÁRK. Elszomorít, hogy így veszekedtek. Ti ővele voltatok kezdettől fogva: ilyen

hamar elfelejtitek?
FÜLÖP. Most majd a hozzád hasonlók fogják továbbvinni a hírét, úgy látszik.

Elég volt a kegyesprédikációkból. Nem vagyunk barmok, hogy egymás után engedel
mesen ballagjunk a vágóhídra! Ha akkor mindnyájan kardot rántottunk volna, mint
Péter a getszemáni kertben, akkor most itt lenne közöttünk a Mester.

MÁTÉ. Nem volt kardunk.
FÜLÖP. Hát most majd lesz! És megszervezzük az embereket. Ez a föld itt a miénk.

Megölték a vezérünket. Meg kell bosszulnunk.
ANDRAS. Azzal bosszuljuk meg, ha nem állunk bosszút.
MÁTÉ. A Mester egyszer elmondta nekem, hogyan lesz a jövő. Sok-sok emberöltő

múltán nem lesznek itt rómaiak. Es zsidók sem. Csak emberek lesznek, újabb népek
újabb szolgaságban, aztán újabb szabadságban, és megint szolgaságban. De sohasem
lesznek boldogok. Sírni fognak, és reménykedni.

SIMON. Ostobaság. Miért csak neked mondta volna ezt el? Akkor mi végre mindez,
ami] csináltunk együtt?

MATE. (vállat von) Azt nem tudom.
FÜLÖP. Azt mondta, övé minden hatalom égen és földön. És hagyta magát megöletni.

Miféle logika ez? A tömeg üvöltötte: "Szállj le a keresztről!" En is üvöltöttem, csak
közben sírtam. De ő nem szállt le. Ha akkor földre sújtja ~ katonákat és a csőcseléket,

mindenki mellé állt volna. Igen. Akkor nem lehetett volna bennünket megállítani
Rómáig.

MATE. ,Es ha Rómába értünk? Ott mihez fogunk?
AND RAS. Kihirdetjük az egyetemes szeretet törvényét.
FÜLÖP. És aki nem akar szeretni minket, azzal elbánunk.
TAMÁS. (nevetni kezd) Hát ez remek! Öröm benneteket hallgatni! Olyan ostobák

vagytok, hogy az már egyenesenmulatságos! Tartsatok nyilvános vitákat, és meggaz
dagodtok! A mímesek, a vásári csepűrágók sem csinálják különbül! Hahaha! Osztoz
tok az örökségen, és hipp-hopp: kiderül, hogy nincs is örökség! Csak levegő, üres
levegő! .

FÜLÖP. (Fe/ugrik, leken egy csattanós pofont Tamásnak) Nesze!
ANDRÁS. Hagyjátok abba! (Lefogja az ütni készü/ő, elfehéredett Tamást} Ő már bűnt

követett el. Ne engedd, hogy téged is rávigyen ugyanarra a bűnre! Tartsd oda a másik
orcádat is, avagy nem ezt tanította a Mester?
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TAMÁS. (Birkózik önmagával, aztán egész teste elernyed, lehajtja fejét. András engedi.
Tamás odaáll Fülöp elé, és szótlanulfelkínálja másik orcáját. Fülöp dühösen és zavartan
elfordul.)

SIMON. Fülöpnek igaza volt: az ő haragja szent harag, akárcsak a Mesteré volt, amikor
kikorbácsolta a templomból a kufárokat. Tamás megsértette a mi Urunk emlékét.

TAMÁS. Nem igaz! Titeket sértettelek meg.
SIMON. Vezetőt kell választanunk, amint mondottam. A jó vezető nem hagyja el a

. nyáját., ,
JÚDAS-TADE. A Mester is elhagyta nyáját, mégis jó vezető volt.
ANDRÁS. Ha öcsémre, Péterre célozgat sz ilyen sandán, emlékeztetlek, hogy a Mester

öt jelölte ki a vezetésre, és a mi ügyünkben van távol.
SIMON. Demokratikusan kell döntenünk. És össze kell hangolnunk az akciókat.
ANDRÁS. Hagyd ezeket az idegen szavakat, zelotész. Politikai dumák ezek, nem ide

valók. Menj a farizeusok közé, őket talán megszédítheted ilyesmivel. Minek.ide a
demokrácia, ha egyszer az igazságról van szó?

FÜLÖP. Én továbbra is amondó vagyok, osszuk szét a pénzt, és menjünk, ki merre lát,
s valahol, később találkozzunk. Nincs értelme a hösködésnek.

MÁTÉ. Mondtam már, hogy Péter másként rendelkezett.
SIMON. Péter, mindig csak Péter! Talán az ésszerűségre nem kell adni? Nem akarok

nevetségessé válni! Ha elfognak, nem imádkozni, hanem harcolni akarok!
JÚDÁS-TÁDÉ. Aki fegyvert fog. . . .
SIMON. Ne ájtatoskodj, Tádé, mert nem tudom, mit csinálok!

(Odakintrőllábdobogás, izgatott beszéd hallatszik. Simon ruhái alól tőrt húz ki. Aztán
a jeladqsnak megfelelően, négyszer megzörgetik az ablakot.)

MATE. Ök azok! Mit mondtam? Ök azok!
ANDRÁS. Hát persze, hogy ők. (Kinyitja az ajtót)

(Betódul, valósággal berobban Péter, János, a két Jakab. Bertalan és Mátyás, akit
sorshúzással választottak az Iskarióti Júdás helyett.)

PÉTER. (még lihegve) Valóban eltűnt. Mária Magdolna igazat beszélt! A nagy követ
elhengerítették a bejárat elől. Ott voltak a vászonleplek, ott volt a fehér ruha, amivel
bekötöttük a Mester fejét. Szépen össze volt hajtva, külön.

ID. JAKAB. Én mentem be másodiknak, minden pontosan így volt. És azt a követ nem
is hengerítették oda, megfigyeltem alaposan anyomokat! Egyszerűenodább tették, és
úgy áll ott, besüppedve a nedves talajba.

BER1'ALAN. A rómaiak ellopták a testet.
MÁTYÁS. Vagy a Szinhedrion rendelkezett így.
PÉTER. Senki nem tudott a Mester tetemének hollétéről. Visszafelé bementünk Arima

teai Józsefhez, Csak néhány szót váltottunk, be sem eresztett. Nagyon fél a farízeusok
tól. Azt mondja, Nikodémusszal együtt késő este kérték el a testet Pilátustól, és a
legközelebbi üres kriptába helyezték el, aztán Nikodémusz hozott egy csomó mirrhát
és áloét, és bekenték a holttestet, begöngyölték, ahogy illik. Virrasztani nem mertek
mellette.
(A megérkezett tanítványok is elhelyezkednek az asztal körül. Simon mogorván átengedi
a főhelyet Péternek. János közvetlenül mellé ül.)

JÁNOS. (keserűen) Miért, mi hol voltunk? Itt. Lapítottunk.
TAMÁS. A tanítványok. A leghűségesebb tanítványok.
PÉTER. Nem lett volna okos, ha mi kérjük ki a holttestet Pilátustól. József és Nikodé

musz nem érintkezett velünk közelről. Ök ezt nyugodtan vallhatnák bármikor. A
cselekedetüket emberséges tettnek könyvelhetik el, ha nyomozni kezdenek utánuk.

FÜLÖP. Hogy is volt azzal a kővel? Ki hengerítette oda, a kripta bejárata elé? .
JÁNOS. Hát József és Nikodémusz.
FÜLÖP. Na hát akkor! Miért lett volna lehetetlen elvinni onnan bárkinek is azt a követ,

amit két ember hengerített oda? Nyilván követték Józseféket Pilátus házától kezdve.
Ha volt egy kis eszük, megtették. Megfigyelték, hová vitték a testet, aztán elvitték.
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Valószínűleg elhantolták valahol másutt, talán ugyanabban a temetőben. Nem akar
nak feltűnést. Mindenki azt szeretné, ha vége lenne az egésznek, az emberek begyullad
tak, alázadásnak befellegzett.

MATYAS. (szerényen) Tegnap, mielőtt megválasztottatok volna Júdás helyett, amit
ezennel megköszönők mindenkinek, váltottam néhány szót egy rabbival, akinek a

,bátyja a Szinhedrion tagja.
JANOS. (hevesen) Hogyan vetemedhetsz ilyesmire? Egyetlen szó, egyetlen rossz szó, és

minden a Szinhedrion fülébe jut!
MÁTYÁS. Vigyáztam. Nem volt feltűnő az érdeklődésem: mindenki rólatok beszél. Vad

hírek terjedtek el. Sokan azt állítják, hogy már Jeruzsálemen kívűl vagytok, és sereget
toboroztok a rómaiak ellen.

SIMON. Ahogyan kenene is tennünk! Kiverni a megszállókat, és ezt az áruló csürhét,
amelyik néhány jobb falatért kiszolgálja őket! A Mester is csak ezt akarhatta!

PÉTER. (nyugodtan) A Mester nem ezt akarta. Kár elkezdeni a vitát. Folytasd, Mátyás.
Ne szóljatok közbe.

MATYÁS. Nos, a rabbi azt mondta, azért kellett keményen elbánni a Mesterrel, nehogy
a rómaiak ürügyet találjanak a beavatkozásra. Ha viszont a csőcselék kezdi el értel
mezni a Mester tanítását, akkor vér fog folyni, sok zsidó vér, és csak kevés római. A
rómaiak nehéz fegyverzetével szemben nem sokra megyünk. Ezt mondta.

SIMON. Még hogy csőcselék! Egy rabbinak mindenki csőcselék, aki nem akarja nyalo
gatni a rómaiak... talpát, vagy a hasát otthon melengetni! Jeruzsálem kiválóan
alkalmas utcai harcokra. Az igaz, hogy nyílt terepen nem tudjuk megállítani még a
római gyalogságot sem, de ha bekerítjük őket az óvárosba, és agyonkövezzük őket?

No?
PÉTER. Akkor újabb római egységeket vezényelnek ide, hadigépeikkel lerombolják a

,várost, felgyújtják, és mindenkit megölnek.
JANOS. Megtették ezt már más városokkal is. Ki hallott közületek Karthágóról? Senki.

Nos, annak a nagyvárosnak még a helyét is felszántották, sóval hintették be.
SIMON. Hagyd ezeket a meséket! A rómaiak itt nem otthon vannak. A Mester az Írás

szerint azért jött, hogy helyreállítsa Dávid királyságát. Most viszont keresztre feszítet
,ték, akár egy rabszolgát, és megölték.

PETER. Ö akarta így. A Mester a Getszemáni kertben világosan megmondta, nem fogja
segítségül hívni az angyalok légióit.

FÜLÖP. (keserűen) Pedig a római légiósok ellen elkelne néhány angyali légió is!
TAMÁS. Amíg élek, szégyenkezem, hogy elhagytuk őt, nem osztoztunk a sorsában.

Micsoda hitványság! Meg kellett volna mentenünk.
JÁNOS. Nem gondoljátok, hogy komolyan gondolta, amit mondott: "Harmadnapon

feltámadok". Ma van. a harmadik nap.
(Némiképp meghatott és' kényelmetlen csend támad: János sokak titkos gondolatát
mondotta ki, de akik kételkednek, azok viszontfélnek kételyeiknek nyiltan hangot adni.)

TAMÁS. Bár úgy lenne, De ne áltassuk magunkat. A Mester halott. Úgy halt meg, mint
minden ember. Ugy élt, úgy szeretett, úgy evett-ivott, mint mi. Különb volt nálunk,
,de... meghalt, Meghalt, tehát... ember volt.

PETER. O maga mondta, hogy Isten fia.
TAMÁS. Valamennyien azok vagyunk. De azért, mert ő mondta... nyilván nem szó

szerint értette.
JÁNOS. Emlékezzetek Lázár feltámasztására. Emlékezzetek Jairus leányának feltámasz

tására. A Mesternek hatalma volt a halálon, ki is tagadhatná?
TAMAS. De akit keresztre szegeztek, lándzsával oldalba döftek... Nem olyan egysze

rű...
FÜLÖP. Kár ezen vitatkoznunk. Vissza kell mennünk Galileába, amíg lehet. Ott aztán

eldönthetjük, hogyan tovább.
ANDRAS. Egyik testvérünk azt is felvetette távollétetek alatt, hogy... vezetőt kellene

választanunk. De hát, mondtam nekik, te vagy a vezetőnk, igaz-e, öcsém?
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PÉTER. Szívesen átengedném e tisztséget nálam érdemesebbeknek, de, tudjátok jól, ez
volt az Ö akarata. Letehettek engem a vezérségről, de akkor vállalnotok kell, hogy
ővele szálltok szembe.

BERTALAN. (sóhajt) Szőrnyű ez a bizonytalanság. Szörnyű volt hallani pénteken az
ünneplő tömeget, ahogyan késő éjszaka kiözönlöttek az utcákra, siettek a templomba.
Mintha mi sem történt volna ... Hallani, ahogy a szomszédban éneklik a pászkaünnep
zsoltárait. .. Kinyitják az ajtókat, hogy be tudjon hozzájuk menni Illés próféta... Mi
pedig... itt kucorogtunk, mint a szűkölő állatok...

JÁNOS. Miért, ölettük volna meg magunkat? Ilyen könnyű örömet szerezzünk a rossz
embereknek? Miért nem hisztek benne jobban?

MATYAS. Az a rabbi azt is mondta, hamarosan meg fogják találni annak a Jézusnak
a tanitványait. Heródes Agrippa és Pilátus katonái átfésülik egész Jeruzsálemet.
Házról házra mennek, mindenkinek passzust adnak, akit már ellenőriztek.

SIMON. Az ünnepekre rengeteg idegen is feljött, akik nem tudják igazolni magukat.
Nem tudják megcsinálni. Mi is azt mondjuk majd, hogy az ünnepekre jöttünk, Beth
szaidából.

M,ÁRK. Mi történik velünk, ha mégis...?
PETER. Megkínoznak és megölnek. De te ne félj. Te nem voltál velünk.
JÚDÁS-TÁDÉ. Én nem csináltam semmit. Én nem akartam semmi rosszat.
FYLÖP. Ezt majd mondd nekik, ha vallatnak.
PETER. Persze, nem lenne rossz, ha sikerülne elterjeszteni a városban, hogya Mester

feltámadt. Ez megzavarná a főpapokat.

SIMON. Nem rossz ötlet. Egy kicsit inukba szállna a bátorságuk. A köznépet pedig
mellénk állítaná.

FYLÖP. Ha mindnyájan ugyanazt vallanánk... hiszen úgyis eltűnt a test. ..
J~NOS. Ez undorító hazugság.
PETER. Ez politika, kedves János. Az ellenséggel szemben nem élhetünk kegyes eszkö

zökkel. De ez nem is hazugság. Te például magad mondottadi hiszel a Mester feltárna
dásában. Akkor te hazudtál?

JÁNOS. Más kérdés a hit, más a puszta valóság.
JÚDÁS-TÁDÉ. Én szeretnék hazamenni Kánába. Ne haragudjatok, testvérek. Elfárad

tam.
SIMON. Itt senkinek nincs joga elfáradni!
IFJ. JAKAB. Miért, Tádé megtette a magáét, kitartott, amíg volt miért kitartania. Nem

azért védem, mert az öcsém, de gondoljátok meg: ő a menyegző óta nem látta
asszonyát. Te, bátyám, megértem, hogy nem sietsz annyira haza: a feleséged már nem
mondható fiatalnak, és...

SIMON. Hallgass, mert elveszítem a türelmem! Te mindig hátramozdító voltál csak, én
mindezt nézzem el neked, mert együtt játszottál a porban a Mesterrel gyerkőcként?
Hát nem! Még ha ezerszer is nazír vagy, akkor sem. Különben is, az effajta aszkétiz
musnak semmi köze a Mester tanításához.

T~MÁS. Megható családi perpatvar. De ezt intézzétek el egymás közt.
JANOS. Arra gondoljatok: a Mester halála pillanatában a templom kárpitja tetejétől

aljáig kettéhasadt, a föld megindult, a kősziklák megrepedeztek. Megnyíltak a sírok,
,sok elhunyt szent teste feltámadt. Bejöttek a városba, többeknek megjelentek.

PETER~ Jól van, jól. Valóban beszélik mindezt, de főleg az asszonyok.
ANDRAS. (némi megvetéssel hangjában) Hát persze, a nők. A nők és a kamaszok

(Mqrkra néz). Ök, ők aztán mindig rajongtak aMesterért.
_ T~MAS. Szép arca volt, magas homloka, sima, fényes haja, lágyan csillogó szakálla.

PETER. Milyen költői.

TAMÁS. És a nőket mindig vonzzák az önmegtartóztatók. Szeretnék lerántani, bemocs
,kolni, hogy ne legyen olyan fölényes és tiszta.

JANOS. O egyszerre volt alázatos és fölényes. Nem. Inkább büszke.
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(Bertalan közben az asztalra borulva elaludt. Fülöp sűrűn kortyolja a bort, a közös
kancsót egészen maga elé veszi.)

FÜLÖP. (tompa hangon) Én sajnálom az Iskariótit is. Még aznap éjjel. .. igen. Én
megbocsátok neki. A Mester tudta, mit akar, Júdás csak· eszköz volt. .. S így, ha jól
megnézzük, ő a halálba küldte a Mestert. Júdás pedig önmagát ítélte halálra. Nem hitt

,a könyörületben...
JANOS. (Péterre néz) Az árulás azért árulás marad, ha tudunk is róla.
PÉTER. (fészkelődik) Az volt a legszörnyűbb, hogy átadták a rómaiaknak. Jó. A

törvény szerint istenkáromlásért halál jár. A Mester magát Isten fiának nevezte. Ez
az ő szemükben halált érdemelt. Csakhogy akkor a hitközségnek kellett volna őt

halálra köveznie, a törvény szerint.
SIMON. Halálra méltónak ítélték, és kiszolgáltatták a jelenlegi "törvényes" hatóságnak.

Jeruzsálem kellős közepén, éppen a pászkaünnep előtt, ki az ördög látott már megkö
vezést? A római jog nem engedi az önbíráskodást.

JÁNOS. Az az egy vádpont éppen elég volt. Ök csak végezni akartak vele. Bérgyilkost
is fogadhattak volna, de akkor elmaradt volna a nyilvános megfélemlítés. Éppen ezért
nem vádolták a szombat megsértésével, a sátánnal való szövetséggel, nem vádolták,
mert a bűnök megbocsátásának igényével lépett fel, hogy védelmébe vette a házasság
törő nőt, hogy együtt evett bűnösökkel és pogányokkal, nem végezte el a mosakodási
szertartásokat.

PÉTER. Ejnye, de szép kis bűnlajstrom! De hagyjuk ezt. Mária Magdolna megígérte,
hogy szól az asszonyoknak, és szereznek ruhát és élelmet. Megpróbálunk egyenként
kijutnia városból. Majd az úton találkozunk, vagy legkésőbb Emmauszban bevárjuk
egymást, Lyddában még egyszer megállunk, mert Szamárián keresztül nem tanácsos
külön-külön menni. Most pedig, Máté, oszd szét egyenlőképpen a pénzt.
(Máté keblébőlegy kopott, piszkos vászonzacskót húz elő, és tartaimát az asztalra önti.

,A tanítványok legtöbbje előbbrehajol, úgy figyeli az osztást és a pénz mennyiségét.] .
JANOS. (visszalöki az elébe tolt néhány pénzdarabot) Nekem nem kell. En Jeruzsálem

ben maradok. Honnan akarjátok terjeszteni az ő igéit? A Tibériás tó partjáról, halászat
közben? S kiknek? A néma halaknak? Mindenki folytatni akarja mesterségét, vissza
megy családjához, nyakába veszi a mindennapi gondokat?

ID. JAKAB. (mogorván) Neked nincs se családod, sem pedig mesterséged, János.
Mindenki úgy cselekszik, ahogyan jónak látja. Itt, kettős kötésben csak meghalni
lehet. Galileában nincsenek rómaiak. Ott a mi törvényeink szerint élhetünk.

JÁNOS. A Mester nem gyűlölte jobban a rómaiakat a farizeusoknál. Emlékeztek, mit
mondott arról a római pénzről, amelyen a császár képmása volt. Valamilyen császár
mindig lesz. Nekünk az emberek lelkével kell törődnünk, mindegy, zsidó, vagy római.
Belülről kell szabaddá tenni az embereket. A külső szabadság igen törékeny jószág:
valaki mindig el fogja törni.

PETER. Megparancsolom neked, hogy vedd el a pénzt, és engedelmeskedj; Nem te
felelsz az életedért, hanem én. Ha bűnt követnél el ezzel, magamra veszem. Igy látom

jónak.
JANOS. (sóhajt) Rendben van. Engedelmeskedem.

(Odakintről zaj hallatszik, megverik az ablakot, de nem a megadott jel szerint. A
tanítványok felugrálnak, Máté gyorsan egybesöpri a pénzt. s a zacskába teszi, Bertalan
felriad álmából a nagy felbolydulásban.)

Bt;:RTALAN. Mi történt? Itt vannak? Értünk jöttek?
~TER. Csendett (Odamegy az ablakhoz,fojtott hangon kiszól) Ki van ott?
HANG. En vagyok, Mária Magdolna. (Elcsukló hangon) Láttam! Láttam!

(Péter beereszti Mária Magdolnát, aki feketébe öltözött,feltűnőszépségű nő. Mária
'!1agdolna pihegve áll meg a tanitványok karéjában.)

M,ARIA MAGDOLNA. Láttam Ot! Saját szemmel!
PETER. Kit láttál, leányom? Beszélj értelmesebben!
JÁNOS. (csöndesen) A Mestert látta.
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MÁRIA MAGDOLNA. Igen! A Mestertl.
AND~AS. Asszonyi locsogás.
TAMAS. Képzelődés. Majd éppen ő látta!
FÜLÖP. Persze, ruhákat bezzeg nem hozott. ..
JÁ~OS. Hallgassatok! Mondd el, mi történt!
MARIA MAGDOLNA. (szaggatottan, minden ízében reszketve) Sírva álldogáltam még

ott, az üres sír előtt, amikor ti már elmentetek. Aztán nem tudtam ellenállni a vágynak,
hogy visszamenjek, és megcsókoljam legalább drága testének lenyomatát a gyol
cson...

ANDRÁS. Szentségtörő némber! .
MÁRIA MAGDOLNA. Igenis, meg akartam csókolni! Mi bűn van abban? És amint

beléptem, majd meghaltam ijedtemben, mert két tiszta fehérbe öltözött angyal ült ott,
azon a helyen, ahol a Mester feküdt, egyik a fejénél, másik a lábánál. Csak ültek, és
rám mosolyogtak.

SI~ON. Miből gondoltad", hogy angyalok? Láttál már angyalt?
MARIA MAGDOLNA. En... nem is-tudom. Csak ültek, csöndesen mosolyogtak, és

én tudtam, hogy angyalok. Ugye, odabent sötét volt, mert nálam nem volt mécs, ti
magatokkal vittétek, és akkor mégis világosság volt, mintha egyenesen belőlük áradt
volna, csak úgy sugárzott belőlük a csöndes, kékes fény, és a nyugalom. Es megszólalt
az egyik mosolyogva, de a hangját (mutatja) közvetlenül itt, a fejemben hallottam,
és azt kérdezte: Asszony, miért sírsz?

TAMÁS. (gúnyosan) Persze, ott a fejedben.
MÁRIA MAGDOLNA. És én ugyanúgy válaszoltam neki, gondolatban, de mintha csak

kimondtam volna mindent, megértett.
PETER. Vagyis olvasott a gondolatodban.
TAMÁS. Ostobaság.
JÁNOS. Miért, nem ez bizonyítja leginkább, hogy angyalok voltak?
PÉTER. Folytasd.
MÁRIA MAGDOLNA. Azt kérdeztem tőlük, így belülről, hogy elvittétek az én Ura

mat, és nem tudom, hová. Vagy mások vitték el? Ekkor ... (itt hangja megbicsaklik)
ekkor megéreztem, hogy valaki áll mögöttem. A nyakamon éreztem a pillantását.
Megfordultam, és akkor láttam, hogy egy, az angyalokhoz hasonló, de még inkább
sugárzó férfi áll ott csöndben és néz. Az is megkérdezte, de a saját hangján, hogy
"asszony, miért sírdogálsz?" En csak álltam ott, megzavarodva, mire megint kérdezte:
"Kit keresel?" Én akkor már teljesen össze voltam zavarva, és egy pillanatra azt
hittem, a temető kertésze vagy a sírásó és azt mondtam neki: "Ha te vitted el a
holttestet, jó uram, kérlek, mondd meg, hová vitted, és vezessoda!" Erre az a férficsak
nézett rá~ merően és valahogyan lecsökkent az a szemkápráztató sugárzás, és mégis
mertem. 6 volt. Könny szökött a szemembe, és azt mondtam: Rabboni! Mester! O
pedig csak ennyit mondott: Mária. És ott álltunk, és akárha egy örökkévalóság telt
volna el. Közelebb léptem, meg akartam érinteni, mert egy pillanatra azt hittem,
álmodom.

SIMON. (szárazon) Nyilván úgy is történt.
MÁRIA MAGDOLNA. De nem! Nem! A Mester azt mondta: "Ne érints engem, mert

még nem mentem fel az Atyához. De te menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik
helyettem, hogy felmegyek hozzá, aki az én Atyám és a tiétek, az én Istenem és az
övék." En meg csak álltam ott, és ő eltűnt. Visszafordultam. Az egyik angyal még ott
volt, mosolygott, az arcomon végigcsorogtak a könnyek, és ő megint megszólalt
idebenn, és azt mondtar.A Mcster még ma este megjeleniktestvéreidnek is. Vigasztald
meg őket." És ezzel ő is eltűnt. Igy történt, és én idefutottam.

SIMON. Nagyszerű.

PÉTER. No, hát akkor ülj le, leányom.
(Mária Magdolna leül, mindenki elhúzódik tőle, Jánost kivéve, aki tüntetőleg közelebb
húzza székét. Nagy csönd szakad az apostolokra.)
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FULOP. (fejét vakarva) No, most aztán... mit tegyünk? Én ugyan... tisztelem
becsülöm Mária asszonyt, mert... a Mester kedvelte, de fel nem foghatom, miért

.éppen őneki jelent volna meg, ha már...
SI~ON. Nyilván egyikünket sem találta méltónak erre, csak ezt a bűnös személyt.
MARIA MAGDOLNA. (csendesen) Ö megbocsátotta az én bűneimet.
PÉTER. (zavartan) Hagyjuk ezt, Simon. Most fontosabb dologról van szó. Ugyan

nekem is kicsit különösnek tűnik, hogy így történt, de végül is... az angyal szerint még
ma nekünk is megjelenik a Mester.

JÁNOS~ Pontosan így van.
ANDRAS. Akkor hát ülünk és várunk?
BERTALAN. De akkor nem tudunk kijutni a városból. Miért nem hoztál ruhákat?
MÁRIA MAGDOLNA. Én azt hittem...
SI,MON. Mindig ez a vége, ha nőkre bíznak valamit. ,
PI;:TI~.R. Ha éjfélig várunk, azzal még nem veszítettünk semmit. Ugyis így terveztük.
FULOP. Helyes. Ejfél után már holnap van. Ha éjfélig nem jelenik meg közöttünk a

Mester, akkor már holnap van.
TAMÁS. Vannak mindenféle érzékcsalódások. Szerintem hiába várunk. A felzaklatott

képzeletnek vannak ilyen játékai. Miért nem akkor jelent meg, amikor még Péterék
is ott voltak? Ugy ésszerűbb lett volna. Könnyebben hitelt adnánk több ember szavai
nak.

JÁNOS. De csak Mária ment vissza még egyszer. Mi egymás miatt szégyelltük volna
megtenni azt, amit ő akart. Mi tele voltunk kételkedéssel és rettegéssel. Most is tele
vagyunk. Ez az asszony... igazán szerette a Mestert. Szereti.

SIMON. (gúnyos célzássai) Sajnos, mi úgy nem tudjuk szeretni. Én nem akarok semmi
féle gyolcsot csókolgatni. En a Mester gondolatait szeretem...

PETER. (haragosan) Fogd be a szád, Simon! Farizeus módjára beszélsz!
MÁRIA MAGDOLNA. (felpattan a helyéről, dühösen Simonra ront, aki hiába probálja

megőrizni férfiúi méltáságát, egyre inkább hátrálnia kell Mária Magdolna elől) Es ha
szeretem, mi közöd hozzá, te buzgó férfiú?' Szerettél te valaha életedben?

SI~ON. Ú gy nem, tisztátalan némber, ahogyan te.
MARIA MAGDOLNA. (gúnyosan utánozza) Ugy nem, tisztátalan némber! Ez vagy te,

nem szerettél te senkit igazán, te csak magadat szereted, fésülgeted a szép hosszú
szakálladat, azt szeretnéd, mindenki rád figyeljen. Egész életedben féltékeny voltál a
Mesterre, a bátorságára, a gyengédségére, az eszére, a tekintélyére! De te gyáva voltál,
hogy igazi gazember légy! Pfuj!
(A tanítványok alig titkolt elégtétel/elfigyelik ajelenetet, nem túlzottan kedvelik Simont,
Márk alig bírja visszatartani nevetését, kezét a szája előtt tartja.)

PETER. (szigorúan) Most már elég! Ilyen jelenetekre egyikünknek sincs szüksége.
Mindannyian szeretjük a Mestert, mindenki a maga módján. Különben nem lennénk
itt. Ülj vissza a helyedre, asszony, és ne csúfolj meg tisztes férfiúkat. Te meg, Simon,
ne célozgass és ne kötözködjl (A férfi és a nő kelletlenül, de engedelmeskedik.)

JÁNOS. Ha mi így viselkedünk, a kiválasztottak, mit várhatunk más emberektől?
TAMÁS. Ugyan már! Kiválasztottak! Ne hízelegj ünk ezzel magunknak! A Mester útjába

kerültünk. Ennyi az egész. Mi vagyunk a minta az emberiségből. Csaknem családi
vállalkozás! András Péter bátyja. Jakab János bátyja. Ifjabb Jakab a Mester unoka
testvére. Júdás-Tádé ifjabb Jakab öccse, akárcsak Simon, aki szintén a Mester unoka
testvére. Máté vámos volt, Péter, Fülöp halász. Mi meg, Bertalan és én, afféle napl 0

pók. Mi lennénk hát a kiválasztottak?
JÁNOS. Egyszerre mondtad ki a jót és a rosszat, egyszerre vagy alázatos és gőgös. Így

van, ahogyan mondod. Ez családi vállalkozás, ez összetart bennünket. Ha mindannyi
an halászok lennénk, valószínűleg szintén Péter lenne a vezetőnk. De mi, ahogyan a
Mester mondta, emberhalászok vagyunk. En- már Keresztelő János tanítványa is
voltam, tudom, mit beszélek. Ha folytatni akarom a Mester munkáját, hasonlóképpen
kell cselekednem: ki kell választanom az első tucatnyi hűséges embert, aki akad.
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SIMON. Így hát te magad is mester kívánsz lenni.
JÁNOS. Azt hiszem, Ő is így akarná. Így akarja.
MÁRIA MAGDOLNA. Te hasonlítasz legjobban a Mesterre, János.
FÜLÖP. No, tessék!
ANDRÁS. Egyetlen asszonyi állat jelenléte felfordítja a megszokott rendet. .
TAMÁS. Hét démont űzött ki belőle a Mester, de még maradt benne egynéhány.

(Ismét elhalad egy őrjárat az ablak előtt, megint feszült csend támad.)
BERTALAN. Ez az utolsó őrjárat éjfél előtt.

IFJABB JAKAB. Lehet, hogy a gonosz lélek űzött csúfot ezzel az asszonnyal. Az
asszonyféléket szívesebben látogatják ,a káprázatok. Ezért is kerül ki közülük több
boszorkány.

MÁRIA MAGDOLNA. Ó, a nazír megszólalt! Ő is mindent jobban akar tudni mások
nál. Ő is mester akar lenni.

PÉTER. Szemtelen vagy, Mária. Nem beszélhetsz így egy tekintélyes férfiúval, aki
fejében hordja a teljes Szentírást.

MÁRIA MAGDOLNA. De legyen hely a fejében más dolgoknak is...
FÜLÖP. Mindig az övé az utolsó szó. A Mester túlságosan szabadjára engedte a nőket

és a fiatalokat! A régi időkben az ilyesmi nem volt lehetséges.
TAMÁS. (feláll) Elmúlt éjfél. Vagy mindjárt elmúlik. Én nem várok tovább. Szerzek

ruhákat. Körülnézek.
PÉTER. Itt maradsz! Vagy pedig ne gyere vissza többé. Aki nem tud engedelmeskedni,

miképpen akar másoknak parancsolni? Es éppen te, aki állítólag együtt akartál meg
halni a Mesterrel!

TAMÁS. (morogva visszaül) Nagyon beleélted magad a vezérségbe, Péter. Talán neked
lenne a legkellemetlenebb, ha a Mester visszatérne. Nem lenne kiknek parancsolgat-
nod, igaz? ,

MARIA MAGDOLNA. Es ti lennétek a Mester tanítványai? Ti akartok életetekkel
, .példát adni másodnak? Ti akarnátok az Ő nevében oldani és kötni? Ti?

JANOS. Nem a te dolgod, hogy kioktass minket. A szeretet törvényét kell elmondanunk,
még ha mi magunk nem volnánk is méltók a szeretetre. ..'

MARIA MAGDOLNA. Ti mintha őrülnétek. hogy megszabadultatok az O terhétől. Ti
mintha örülnétek, hogy eltemethettétek Ot. Nem akarjátok vállalni az ő rettenetes
terhét! Őt nem lehet külön-külön viselni, nem lehet tizenkétfelé elosztani! Ha eljön, ha
visszajön a Mester, vajon örültök-e neki? Beengeditek?

(Minden tanítvány a másiktól várja a cáfolatot. De egyik sem felel. A hallgatás egyre
mélyebb lesz. egyre többen kezdenek ásítozni, néhányan az asztalra borulnak, alszanak.
Péter elveszi az alvó Fülöp elől a boroskancsót, de már kiürült. A szín lassan elsötétedik.
Ekkor halk, de határozott kopogás hallatszik. Az ablak felől kékes fény árad be.
Mindenki felébred, egymást nézik, de senki sem mozdul.)

Függöny

NÉHÁNY SZERZŐIMEGJEGYZÉS A DARAB ELŐADÓ/HOZ.A darabban ábrá
zolt cselekmény nagyjából megfelel azoknak az eseményeknek, amelyekről az evangélis
ták beszámolnak, de kisebb eltérések is vannak - például Tamás valószínűleg előbb

távozott a színhelyről, de a cselekmény szempontjából lényeges volt, hogy valamennyi
számba jöhető személy a színen legyen a kopogtatás előtt. Nyilvánvaló, hogya darab
csúcspontja és egyben lezárása a kopogtatás, a feszültséget egészen eddig kell megtartani
és növelni. A darab semmiképpen sem tartozik a groteszk vagy a történelmi persziflázs
birodalmába, ezért az erre utaló rendezői törekvésekkel nem tudnék egyetérteni. Fontos,
hogya tanítványok igyekezzenek méltóságteljesek is lenni, miközben feltárulnak emberi
gyengeségeik és jellemük. Érződnie kell végig a félelem és az üldöztetés légkörének.
Erdemesnek tartanám, ha a korhűséget némiképp megközelítő öltözékben jelennének
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meg az apostolok, de legalábbis a tógaszerű fehér ruhát kívánatosnak képzelem. Ezenfe-·
Iül csak a hosszú asztal, a székek, néhány pislákoló gyertya és a boroskancsó tartozik
a fontosabb kellékekhez. A római őrség menetelésének hangja legyen felerősített, kato
nás, valódi félelmet ébresztő: érezze a néző is, hogya Hatalom, az Erőszak vonul el
fenyegető közelségben. A legnagyobb szerep kétségkívül a legkevesebbet szereplő Mária
Magdolnáé: az őfelé áradó kétkedés, megvetés és féltékenység légkörében kell hitelesen
mozognia, megmutatva. hogy Jézus iránti hite és szeretete bonyolult egységet alkot.

(Szentmihályi Szabó Péter)

DOKUMENTUM

KÁLDI GYÖRGY
BIBLlAFORDíTÁSÁNAK KÉZIRATA

Habent sua fata libelli! Az Esztergomi Szeminárium könyvtárában nemrégiben rendezés
közben egy igen megviselt állapotban lévő, régi könyv akadt a kezembe: Szent Atanáz
műveinek l 522-es strassburgi kiadása. A címlapon a tulajdonos nevének bejegyzése - "S.
J. ColL Poson, 1692" - tanúsítja, hogya mű a Pozsonyi Jezsuita Kollégium tulajdona
volt. A kötéstáblák már régen leszakadtak a kötetről, de szerencsére valaki zsineggel
átkötötte az egész könyvet, így egyértelmű, hogy a két tábla ehhez a műhöz tartozik. A
táblákat egy XIV. századi, Bolognában írt egyházjogi tartalmú pergamenkódex lapjába
kötötték. Ez csábított a kötéstábla restaurálására. A helyreállítás munkáját Szalai Vero
nika végezte el kiváló szakértelemmeL Ennek során a kötéstáblából néhány kisebb
nyomtatott papírszeleten kívül - közülük az egyik az 1631-es dátumot viseli - előkerült

15 teljes 31,5 x 20,5 cm nagyságú, kézzel írt papírlevél is. Ezek a Biblia magyar szővegét

tartalmazták XVII. századi írássaL
Az első hét levél a Sámuel I. könyve (= IKir) 12,8-22,8-ig terjedő részt, a 8. levél

a Példabeszédek 8,8-11,13-ig, a 9. levél a Példabeszédek 23,8-26,3-ig terjedő részt, a
10-15. levél pedig a Példabeszédek 31,24-!ől a Bölcsesség könyve 1,2-ig terjedő részt
tartalmazza a Prédikátor könyvének és az Enekek énekének teljes szövegéveL A szöveg
ben számos javítás található. A másolás két különböző kéz műve, az első hét levél
írásmódja jelentősen eltér a többi nyolc levélétőL A lapszélen piros tintával és irónnal
nyilvánvalóan a nyomdásztól származó jelek vannak. Ezeket is átjavították egyszer
kétszer. E jelek a sorok tördelésére, az oldalak és oszlopok kezdetére utalnak. A külső

lapszélen néhol újabb fordítási megoldások állnak, de olyan írással, mely eltérni látszik
a szöveg másolóinak, sőt még a szöveget kijavító kéznek az írásától is.

A kéziratot összehasonlítva Káldi György bibliafordításának első kiadásával kitűnt,

hogy csakis ennek nyomdai kézirata lehet. Még a nyomdász bejegyezte utolsó változat
oldalszámai és oldalkezdetei is nagyjából megegyeznek a kiadássaL Egy-két szavas
eltérések azonban megfigyelhetők.A szöveg szinte szó szerint azonos az első nyomtatott
kiadás szövegéveL .

A Káldi-féle bibliafordításról köztudott, hogy 1605 és 1607 közt íródott. Ez az első,

elejétől végig Káldi György által saját kezűleg írt kézirat teljes egészében fennmaradt,
s ma is megtalálható az Egyetemi Könyvtárban Budapesten. Ennek szövege is tele van
javításokkal, amelyek Káldi kezétől származnak. Am az így kijavított változat is jelentő-
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sen eltér a nyomtatott kiadástól. Ezért okozott problémát hosszú ideig a kutatás számá
ra, hogy milyen úton jutott el a szöveg végleges állapotába. Erre a kérdésre adta meg
a választ H oli Béla egy olyan kézirattöredék alapján, mely a Váci Egyházmegyei Könyv
tárból, ugyancsak kötéstáblából került elő. Ez a váci töredék szintén a Káldi-féle fordítás
nyomdai kéziratából való és ugyanazok az ismertetőjegyek jellemzik, mint a fentiekben
leírt esztergomi töredéket. Holl Béla szerint a Káldi-biblia a következő módon jött létre.
Az első magyar jezsuita, Szántó (Arator) István (1540-1612) lefordította a teljes Szent
írást. Erről a szövegről Káldi György másolatot készített, e másolatot őrzi az Egyetemi
Könyvtárban található kézirat. Néhány évvel később Káldi az átjavított másolatot újra
lemásolta és ismét javításokat eszközölt rajta. Ez a példány ment a nyomdába, s ennek
része a váci töredék. Bátran hozzátehetjük, hogy ugyanebből a kéziratból maradt fenn
az esztergomi töredék is.

A terjedelmes esztergomi töredék tüzetesebb vizsgálata lehetővé teszi, hogya Káldi
felé fordítás kialakulásának fenti leírásához néhány kiegészítő megjegyzést fűzzünk.

Szántó István fordítása már a XVI. század végén készen állt, de l 605-ben, a régebbi felté
telezések szerint, Znióváralján Bocskai hajdúinak dúlása következtében valószinűleg

elpusztult. Ha így történt. akkor ennek eredeti példányáról Káldi György 16üS-16ü7-ben
nem készíthetett közvetlen másolatot. Maga Szántó arról panaszkodik, hogy negyven
esztendei írásos munkásságának eredménye lett a lángok martaléka. Ezek után életének
hátralévő részét Olmützben - a rend megbízásából - a Szentírás fordításának szentelte.
Mivel pedig,Szántó a fordítását (?) még l612-ben bekövetkezett halálakor sem fejezte
be (épp az Uj szövetségen dolgozott), Káldi 1605-16ü7-es másolata nem készülhetett a
Szántó-féle fordítás feltételezett második változatáról. Ugyanakkor valóban lehetetlen,
hogy az igen rövid idő alatt készült 1605-16ü7-es Káldi-féle kézirat (az Ószövetség egész
fordítása 59 nap alatt íródott!) egy fordítás első munkapéldánya legyen. Ellene szól az
is, hogy a kéziratban a javítások csupán helyesírási és stilisztíkaijellegűek'Bbbőladódott
a szakértőknek az a feltételezése, hogy Káldi művéhezegy korábbi fordítást használt fel.

Az esztergomi töredék arról tanúskodik, hogya Káldi-fordítás második másolását
többen végezték. Ez akkoriban Káldi környezetében egyébként is szokás volt. Káldi
György beszédeinek 161l-ben leírt vastag kézírásos kötetén is sok kéz dolgozott, de ezek
közt szerepel magának Káldinak az írása is. Töredékünk javításai sem csupán egyetlen
kéztől származnak. A főszöveget feltehetően Káldi javította végig, tehát a helyesírás
következetes átigazítása is tőle való, ám a külső lapszélen önálló, új fordítási változato
kat közlő bejegyzések is találhatók, mégpedig más írással, s ezeket a nyomtatott kiadás
nem veszi figyelembe. Végül ajavított szöveg sem egyezik meg teljesen az első nyomtatott
kiadással. Ezt szemlélteti Példabeszédek 9,13 szövege:

a) Az esztergomi töredék javítás előtti szövege: "A bolond és fechegő asszonyállat, ki
tellyes hizelkedésekkel és tellyességgel semmit nem tud".

b) A feketével átjavított szöveg: "A' bolond és kiáltozó asszony, és rakva hizelkedések
kel, és tellyességgel semmit nem tud".

c) A nyomtatott kiadás: "A' bolond és kiáltozó asszony, és teli hizelkedéssel, és
tellyességgel tudatlan".

A nyomtatott kiadás eltéréseit magyarázhatja az, hogy még a kefelevonatot is alapo
'san átjavították stilisztikai szempontból. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a fordítás
szövege együttes munka és konzultáció tárgyát képezte a magyar jezsuiták körében, akik
ezt a vállalkozást közös ügyüknek tekintették.
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o A ViGILIA ARCH fvUMA

REMENYIK ZSIGMOND ÖNVALLOMÁSA
Remenyik Zsigmond ki
veszi családi örökségét,
elhagyja a derék magyar
életet , a nyugalmas
bizton ságos családi há
zat , a birtokot, par ipá
kat, jószágot , a szép ku
tyákat, az evést-ivást - és
Rotterdamban kirabol
ják .

"Ez igazán szemtelen
ség, ilyen csomaggal jön
ni Amerikába! Ilyet még
nem láttam!" - mondta a
vámőr, amikor Reme
nyik kiszállt a Brabanti a
nevŰ hajóról újságpapir
ba csavart csomagjával,
beszéd és gúny tárgyát
képezve a jól felszerelt
uta sok között. Kiszállt
Amerikában, hogy Per
nambuco, Rio , Santos és
Montevideo, az Őserdő ,
a Vész, a Kaland felé ve
gye útját. Közben azért
mégis kellett táskát sze
reznie, mert "nincs az a
balek, aki szállást adna
egy koffer nélküli utas 
nak".

Verne Gyula-i kalan 
dok tolvajbandában, ül
dözöttek közt. Csónak-

o kal lopják a hajókról az
áru t. Arta tlan pofával és
arc rándulás nélkül kel
lett vízbe fordítani nem
egyszer a csónakot, ha
közeledett a vámőrök

motorosa, reflektorral
kutat va a kikötőben a
sötét vizet.

A szállás nélküli, hon
talan csava rgás alatt fia
talon éli meg a kisernmi-
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zettek, a kiszolgáltatottak összetartását. Megismeri az elbukottak irgalmát. Végül már
annyi erő sincs benne. mint egy kutyában, de a kihányt ruhába- öltözött irgalmas hölgy
alamizsnáját mégsem fogadja el. ..

"Egyik templomból a másikba, egyik imádságot a másik után morzsolgatva... szerény
lettem nagyon ésalázatos - írja - ... Már messze kerültem a tételes hit gyengéd karjaiból,
mégis enyhülést leltem nyomorult állapotomban imádságokban és könyörgésekben."
Üresség. Rettegés. Sötét éjszakák. Kis indián gyermekének, indián asszonyának halála.
Nem szemlélte, hanem e~észen a szakadék széléig hordta az emberi nyomorúságot, amely
Simone Weil szerint kizarólagos forrása a mennyei boldogságnak.

És itthon? A híres európai rend már megbomlott. Rémület. kapkodás. Törvény,
biztonság - egy elmúlt kor rekvizitumai. Eszébe jut, hogy az édes otthont, apját soha meg
nem bocsátható nyegle búcsúval hagyta el. Nem jutott neki más, csupán egy intés.
"Hiába állt ott szegény a lépcsőn fényesre pucolt sárga cipőben, restelkedve, zavartan,
visszautasítva, kissé oldalt hajtott fejjel." Így szemlélte beteg kutyáit, szenvedő jószágait.

Remenyik Zsigmond 1900. július 19-én Dormándon született. Nagyváradon jogot
tanult. Regényciklusa az Apokalipszis Humana. 1920-tól I926-ig Dél-Amerikában, 1939
től 1941-ig az USA-ban élt. Publikált a Nyugat-ban, Kassák lapjában, a Má-ban és a
Hét-ben. 1962. december 30-án halt meg Budapesten. Itt következőön vallomását utolsó
napjaiban, erősen leromlott fizikai és idegi állapotban mondta hangszalagra.

A kortárs Colbert haláláról írta Racine: "Kétségbe esve halt meg".

VATTA Y ELEMÉR

1960. május. 6.

Szeretnék néhány mondatban ítéletet mondani életem és munkásságom fölött.
Hatvan éves vagyok, néhány hét választ el csak tőle, hogy rnegérjern, ha megérnem

engedélyeztetik, és be kell vallanom, hogy életem, amelyet mindig és minden körülmé
nyek között az üldözöttek, a kisemmizettek és az elnyomottak örök ügyének szenteltem,
teljesen összeomlott, és erőm ma kevesebb, mint egy csecsszopó, karonülő, ártatlan
gyermeké. Munkásságomra is úgy tekintek, mint amit hiábavaló erőfeszítéssel folytat
tam, minden eredmény nélkül. Hiába éltem és hiába dolgoztam - ez az igazság. Hogy
mi minden juttatott el a szakadék szélére, azt talán nem is lehetne elmondani. Nem
egyedül vagyok ebben a sorban; magyar írók, költők és gondolkodók évszázadok óta
vagy a bolondokházába, vagy az öngyilkosságba menekültek, de mindenképpen a sze
génységbe és a pusztulásba. Talán ez volt az adó, amit meg kellett fizetniök, hogy
szavukat úgy-ahogy meghallgassa a nemzet - természetesen csak hellyel-közzel és utólag.

Ha ez a sors, szívesen ha nem is, de készségesen és lázadás nélkül viselem ezt a sorsot
én magam is. Igyekeztem megtenni amit megtehettem, amire képességem és erőm futotta.
Igazán nem zsugoriskodtam lázadással, bőrömnek vásárra való hurcolásával, méghozzá
olyan korban, és olyan időben, amikor az nem kis kockázatot jelentett. Ebben sem
igyekeztem nagymúltú elődeim mögött maradni; micsoda hosszú névsor állana most
rendelkezésemre, ha nem tartana vissza a szemérem.

Így hát ezzel búcsúzok most tőletek barátaim, arra kérve benneteket, őrizzetek meg
jó emlékezetetekben, és ha módotokban áll, őrizzetek meg a magyar nemzet jó emlékeze
tében is, amelynek mindig hű és odaadó fia voltam és maradok még gyengülő erőmmel

is halálom pillanatáig.
Béke legyen veletek, és Istene éppúgy, mint jó sorsa óvja ostobaságtól éppúgy, mint

elvetemült gonoszságtól az élő emberiséget.
Ezt üzenem 1960. május 6-án betegen és kevés reménnyel, hogy jókívánságaimat

meghallgassátok. Mégis kötelességem volt ez, és mint a múltban, most sem mulasztottam
el a magyarság és az emberiség iránti kötelességemet. '
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NAPLÓ

A keresztény-zsidó párbeszéd megvalósulásáért

A magyar izraeliták lapja, az Új ÉLET 1982. december 15-i számában Domán István
ismertette a Vigilia novemberi számának tartalmát, mely zömében a keresztény-zsidó
párbeszéddel foglalkozott. A lap 1983. január 15-i száma "A keresztény-zsidó párbeszéd
megvalásulásáért" címmel tette közzé Salgó László főrabbi nyilatkozatát, aki a kérdéssel
kapcsolatban összefoglalta a magyar zsidóság álláspontját. Az alábbiakban a nyilatkozat
néhány, számunkra különösen fontos részletét közöljük.

Örömmel vettük a párbeszéd felveté'sétés folytatásának akarását. A magam részéről igen
nagy tisztelettel és szeretettel fogadtam a Paskai László püspök úr bevezető cikkében
írtakat: "Örömmel fogadjuk, hogy a Vigilia jelen számában vállalkozik a párbeszéd
fonalának felvételére. Bízunk abban, hogy ez a fáradozás nem lesz eredménytelen,
folytatódni fog, és a szeretet, megbecsülés, egymás értékelésének szelleme tanúságot tesz
Istennek arról a szeretetéről, amelyet az üdvösség történetében választott népén keresztül
nyilatkoztatott ki az emberiségnek."

A minden tekintetben az egyházak között legnagyobb jelentőségű Római Katolikus
Egyház részéről kezdeményezett párbeszédre felekezetünk pozitívan szeretne reagálni.
Tesszük ezt annál is inkább, mert a magyar Római Katolikus Egyház feje, Lékai László
bíboros prímás-érsek úr a nyugati országokban megnyilatkozott antiszemitizmussal és
zsidóellenes terrorcselekményekkel kapcsolatosan kinyilvánította ezek elítélését és a
magyar zsidósággal való együttérzését.

A Római Katolikus Egyház vezetőivel - érsekek, püspökök, vezető lelkészek - több
ízben voltunk együtt hazánkban tanácskozáson a Népfront keretében, valamint külföl
dön a Világ Vallásainak Békekonferenciáin, és mindenkor a közös cél: a béke, hazánk
jóléte az emberiség közös ügyei tárgyalásán az egymás iránti megbecsülés, tisztelet és
szeretet irányított mindannyiunkat.

A közeledés jele az is, hogy a magyar rabbikar egyik főrabbija is tartott előadást

felkérésre az Egri és a Győri Teológiai Akadémián - úgy tudjuk - nagy megelégedésre.
Biztosak vagyunk benne, hogy e sorok megjelenése után meg fogjuk találni a módját,

hogya Római Katolikus Egyház és felekezetünk illetékes vezetői dialóguson is találkoz
hassanak egymással. Része ez is annak a koncepciónak, amelynek lényegét államunk
vezetői úgy határozták meg: meg kell teremteni a nemzeti egységet a közös nemzeti célok
elérésére. Istennek hála, ez a célkitűzés az utolsó negyedszázadban meg is valósult.

A Vigilia idézett száma külön cikkben számol be Egyed András piarista tanár emberi
magatartásáról. A szörnyű fasiszta időkben sok embert mentett meg, nemegyszer élete
kockáztatásával is.

Különös véletlenje az életnek, hogy Egyed Andrással a felszabadulás óta egy házban
lakom, közvetlen szomszédom. Nap nap után találkozunk. Zárkózottsága és szerénysége
miatt soha nem említette előttem azokat a történeteket, amelyek bizonyságai annak,
hogy mit tett az üldözöttekért. A cikk megjelenése után beszélgettem vele. Egészen
sajátos tudománnyal foglalkozik: pszicholingvisztikával. Erről a témakörről több cikke
jelent meg hazai és külföldi tudományos folyóiratokban. Ö is foglalkozott és foglalkozik
a dialógus jelentőségével, amely alkalmas arra, hogy a társadalom legszélesebb rétegei
meghallhassák és megértsék egymást. Hazai problémáink megoldása, általános cselekvé
si eszménykeresésünk szolgálata és a különböző neveltetésű, gondolkodású emberek
egymásra találása válik ezzellehetővé.

Mint felekezetünk egyik felelős vezetője, kész vagyok arra, hogya kezdeményezett
párbeszéd mielőbb megvalósuljon.
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IRODALOM

A tények kö/tészete*

Ha indulása éveit tekintjük, Hajnal Gábor ah
hoz a költői csoportosuláshoz tartozott, mely a
Nyugat harmadik nemzedékével tartott rokon
ságot. Születésének időpontja (1912) is a folyó
irathoz laza szálakkal kapcsolódó lírai generá
ció tagjai között jelöli ki helyét. Részt vett pél
dául az Argonauták című folyóirat eszmeiés elvi
harcaiban is. Költészetének természete azonban
merőben más: hiányoznak belőle a lebegő, sej
telmes életérzések, s az olvasmányok, költői

minták sem termékenyitették meg képzeletét
olyannyira, mint kortársaiét. E különbségnek
egyik és nem jelentéktelen magyarázatát életkö
rülményeinek alakulásában kell keresnünk:
1940-től a háború befejezéséig kétkezi munkás
ként dolgozott, megtanulta az élet apró tényei
nek tiszteletét, sokszorosan átélve a munkás hét
köznapok élményanyagát. Legkorábbi versei
ben mégis ugyanaz az eltökélt sorsvállaló gesz
tus fejeződik ki, mely oly magasrendű szintézist
teremtett például Radnóti Miklós lírájában. Ne
ki is elválaszthatatlan, józanságra intő társa lesz
s marad a halál. Az elmúlás ténye természetes
életeleme volt ennek a generációnak. Azokban
a versekben, melyekben megidézték, mégis érez
ni cseppnyi kacérságot. Hajnal Gábor szemében
a halál volt az egyetlen .Jgazságosztó'', a törté
nelemnek olyan szükséges és kikerülhetetlen
realitása, melyet mindenkinek át kellett lépnie,
aki életvitelben és lélekben is meg akar újulni.
Ha e kifejezésnek nem volna szigorúan filozófiai
értelme, úgy is mondhatnánk: költészetének
egész első korszakát a halálra nyitottság jelle
mezte, létét az elmúlásnak rendelte alá -. A vég
tudata azóta is fontos eleme költészetének, anél
kül, hogy sötét vagy kietlen árnyakkal telítőd

nék általa.
Másik fontos jellemzője a pontosságra, a té

nyek iránti hűségre törekvés. A költői általáno
sítást soha nem emeli olyan fokra, hogy a kép
mögött ne éreznénk a látvány primér élményét,
hogy az érzés akár egy pillanatra is elszakadna
a valóságtól. Egyik 1942-ben kelt verse, a Len
gyel táj már teljes érettségében mutatja e mód
szert, melyet a modern líra sokszorosan megha
ladott anélkül, hogy a józan, az elsődleges ihle
tést bármikor elvetette volna:

• Hajnal Cib~r: Én vagyok az (Szépirodalmi, 1982)

Sötét felhők fölött a sápadó egen
arany és rózsaszínben lassan elpihen
a fáradt nap és jön az ősi nyugalom,
mely hűs mosolyt fakaszt a fáradt arcokon.

Amott a dombtetőn három fenyő

a pirosodó alkonyatba belenő,

arrébb kopár sziklák s fölöttük ragyogó
szivárványszínben szikrázik a hó. . .

Hajnal Gábor lírájában hiába keresnénk a lát
ványos fordulatokat. Élményei, tapasztalatai
folyvást gazdagították, s nyilván nem hagyták
érintetlenül azok a világirodalmi hatások sem,
melyeknek egyik legáldozatosabb közvetítőjét

tisztelhetjük benne. Elsősorban a modern német
lírának az a hangütése ösztönözte, amelyiktől

idegen minden fölösleges cicoma; a költő azt
érzi feladatának, hogy pontosan és a tényekhez
hűen adjon számot a világ jelenségeiről és saját
impresszióiról. Hajnal Gábor azonban úgy dol
gozta föl a maga számára ezeket az ösztönzése
ket, hogy lírájában megőrizte a személyességet.
Költészetének hőse a két világháborút megért,
azoknak pusztításait és szenvedéseit idegvégző
déseiben érző ember, aki tétova reménységgel
cipeli növekvő éveinek terheit a századforduló
felé. Ami különösen vonzó és rokonszenves eb
ben a magatartásban: a tények hiteles megjelení
tése közben is fel tudja idézni azt az érzéstőbble

tet, mely nélkül aligha születhet igazi költészet.
Hadd idézzük ennek bizonyságául a legújabb
versek közül a Még látni akart címűt:

Halála előtt még látni akart.
Szerelem s haragból csak szánalom
maradt bennem s másnap felkerestem
de annyi volt körötte a rokon
öreg fakó borostásarcú férfi
topogtak kinéztek az ablakon
aztán a beteg felé fordultak megint
csüggedt arccal figyelték örömét
és alig tudtunk pár szót is beszélni.

A haja ősz volt a teste csontsovány
szemében régi emlékek ragyogtak
ott ültem ágya szélén s megigértem
hamarosan jövök hozzá megint. ..

és piros rózsacsokrot
tettem a ravatalra.

Mi is jellemzi ezt a verstípust, amely mostaná
ban egyre többször, egyre gazdagabb változa
tokban jelenik meg, s amelynek Hajnal Gábor
mindig is művelője volt? Mindenekelőtt az,
hogy a kifejezés egységeiben nem grammatikai
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határokat tart, hanem egy-egyérzéstömböt ren
dei egy mondatba. Fontos eleme e szerkesztés
nek, hogy a tényekhez való hűség és a kihagyá
sok sajátos feszültséget teremtenek: az elhallga
tott, vagy el nem mondott epizódok költői több
letet tartalmaznak, s arra késztetik az olvasót,
hogy az azonosulásnak lehetőleg minél maga
sabb szintjén törekedjék kiegészíteni a versben
nem ábrázoltakat.

De maga a költő sem objektív kívülállóként
jeleníti meg élményeit és benyomásait ebben a
versszerkezetben! Hajnal Gábor újabb verseit
olvasva újra meg újra az az érzés keríti hatalmá
ba az olvasót, hogy a költő voltaképp tükröt
tart elénk, s e tükörből egyrészt önmagunkra
ismerhetünk, másrészt azonban aki nagyon ala
posan belenéz, megláthatja a jelen mögött a
múltat, a ráncos arc mögött a hajdani fiatalét.
Az emlékekkel való szembesülés természetesen
nem lehet mentes némi nosztalgiától sem, ez
azonban kezdetektől jellemezte költészetét, ver
seiben mindig volt fájdalmas moll hangzat, an
nak tudata, hogy az örömökre mindig csömör,
a boldogságra szomorúság következik. Az egyes
érzéskörök ilyesformán feleselnek egymással,
ugyanakkor azt az életteljességet is kínálják,
melyben jelen van jó és rossz, és az embemek 
jelen esetben az olvasónak - szükségszerűen vá
lasztania kell közöttük. Ez a választás természe
tesen csak erkölcsi síkon valósulhat meg, hiszen
a múló éveket nem tudjuk megállítani, és a sors
csapásait sem kerülhetjük el. De bármilyen meg
próbáltatásokat szenvedjünk is végig, ebben a
költészetben az ember mindig megtalálja a 010

rális jó üzenetét, az igazi életértéket, melyet az
igaz irodalomnak sugároznia kell.

A modern költő majdnem mindig magával
cipeli keresztjét, mely az évek múltával és a világ
eseményeinek összetorlódásával mind nehe
.zebb, Hajnal Gábort gyakran kísérti meg az
érzés: "tömbsötétben" jár egyedül, s ezen nem
hatolnak át szavai, "a sziklák visszadobják" .
Valóban nem lehet kőnnyű annak a lírikusnak
a dolga, akiből eleve hiányoznak a szélesgesztu
sok, a hangos szavak, mert egész életében meg
szokta a csöndes beszédet, a "parlando"-t. Mi
ért tagadnánk, a modern világban a sokkal han
gosabb költői üzeneteknek sincs sok becsületük!
Ráadásul Hajnal Gábor sokszor azáltal költői,

hogy hiányzik belőle minden költőiség! Bár e
baljós helyzetértékelést sok keserű tapasztalata
látszik igazolni, mégis azt kell mondanunk,
hogy az író olyan hűséges tükröt tár elénk,
amelyben talán nem látunk ragyogó színeket, s
nem tekint vissza ránk tündökletes arcmás. De
a fájdalom és a szomorúság, a halk, csöndes
szavak mégis arra késztetnek, hogy fokozott
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érzékenységgel igyekezzünk azonosulni az üze
net küldőjével. Neki természetesen aligha jósol
hatunk látványos sikereket vagy elismeréseket.
Ezekre talán nincs is szüksége annak, aki a szá
zadvég közemberének életéről, érzésvilágáról,
szándékairól és rejtett vágyairól rajzol bensősé

ges képet.
A legújabb versek egy szívszorító négysorossal
fejeződnek be:

Mint aki kivándorolt s idegen
körötte mindenki csupán magára
számíthat így élek közöttetek
itthoni ég alatt ilyen magam vagyok.

Kőnnyű volna most arra inteni az olvasót, ossza
meg a költővel magányát. Ilyen élethelyzetben
születnek azok az üzenetek, melyek híven s hite
lesen fejezhetik ki egy korszak érzésvilágát, vagy
legalábbis egy rétegét. A ráismerés örömével
olvassuk hát a hetvenedik életévén már túllépett
Hajnal Gábor költeményeit, s e halk melódiák
hallatán eszünkbe jut: közel már a tél. ..

RÓNAY LÁSZLÓ

•
Petófi és Ady között
Rónay Györgyre leginkább a poeta doctus elne
vezés illenék. Ezt látszik megerősíteni az életmü
sorozat egyik legizgalmasabb kötete, a Petőfi és
Ady között is, amely először 1958-ban jelent
meg. Tudós költő írta a könyvet; olyasvalaki,
aki a költői látásmódnak, a történelmi és az
irodalomelméleti ismereteknek, valamint az esz
széírói képességnek egyaránt birtokában van.
Tudós költő írta a könyvet: elénk tárul a XIX.
század második felének irodalmi élete, az áram
latok és irányzatok küzdelme, a klasszicista köl
tészet csöndes hanyatlásának és a jellegzetes szá
zadvégi spleen-líteratura megszületésének folya
mata. Ha nem lenne tudós, nem mutatná be
ilyen hitelesen az adott korszakot minden, az
irodalom szempontjából lényeges társadalmi
momentumával együtt; ha nem lenne költő, nem
ismerné fel ilyen pontosan a nemzeti költészet
elavulásának okait, nem érezne rá a nagyvárosi
ihletésű, újromantikus líra reveláló hatására, s
arra a szerepre, amelyet Ady indulásának előké

szítésében játszott.
A könyv műfaját sem könnyű meghatározni.

Szellemtörténeti tanulmány? Irodalmi korrajz?
Esszéregény? Valamennyi! Rónay szellemtörté
neti hajlandóságát kár lenne kétségbe vonnunk,
a kort ábrázoló leírásainak autentikus voltához
nem fér kétség; s mindezt olvasmányosan, a



jelenségek szinte regényes összefonódásában
mutatja be. "Abban a pillanatban szerettem vol
na meglepni az írót, a költöt, amikor nekiül
művének, a tollfogását, a keze remegését, a
skandálását, ihletének néma, benső hanghordo
zását szerettem volna ellesni; egyszóval megra
gadni: hogyan éli át a világot, milyen élmény,
milyen hangulat tör kifejezési formába lelkében,
hogyan tör, és milyen kifejezési formákba, miért
úgy, ahogyan tör, és miért éppen olyanokba"
írja az előszóban. S a megragadás sikerült, való
ban tetten érjük a szabadságharc bukása és a
millennium közti fél évszázad legjobb, illetve
legjellemzöbb műveinek születését. Választ ka
punk arra a kérdésre, hogyan fordult az irodal
mi közfigyelem a klasszikus realizmustól és a
petőfieskedéstől az eksztázisok, az álmok, a
világszínház-érzések felé. Megtudjuk, miért és
miképp alakult ki nálunk a pesszimizmus művé
szete, hogyan hullott alá a polgárosodó társada
lom viszonyai között a nemzeti költészet csilla
ga, s kiknek a személyében jelent meg az új
költőtípus? Milyen illúziókat kergetett Jókai
Mór, s mi célt szolgált Bródy Sándor, Justh
Zsigmond "igazi naturalizmusa"? S végül: ho
gyan ívelt az út Petőfitől és Vajdától Reviczky
Gyulán, Komjáthy Jenőn át Ady Endréig.

Rónay nem ért egyet Gyulai Pállal, aki még
az l 88o-90-es években is a magyar társadalom
nemzeti-klasszicista ábrázolását kérte számon

TUDOMANY

Az érte/emig és tovább
Aligha van értelmes gondolkodás némi filozó
fiai igény nélkül, hiszen bármiféle általánosítás
- legyen szó közéleti kérdésekről és teendőkről,

vagy magánéletbeli helyzetekről, szakmai hoz
záállásokról, erkölcsi áilásfoglalásokról - rá
kényszeríti az igényes elmét a fogalmak tisztázá
sára, az összefüggések áttekintésére, a véle
ményalkotás érthető formájának megtalálása.
Ez és az afféle értelmi tevékenység máris filozó
fia. És ha ki-ki akár ennenmagától, akár kőr

nyezetétől elvárja a vélekedések és magatartá
sok megnyugtatóan következetes rendszerét.
annak a külvilág és a belvilág egységes szemléle
tére - vagyis világszemlélet re - van igénye és
szüksége. A világszemlélet pedig - amennyiben
megfogalmazzuk - filozófiai rendszer.

Márpedig minden véleményalkotó, tehát filo
zófiai jellegű elmemunkánál az ismereteket és az
önismeretet is megkönnyíti, ha tudatvilágunk-

kortársaitól. "Gyulai, mint a dogmatikus kriti
kusok általában, klasszikus realista elveit képvi
selve csupán egyet mulasztott el: még csak kísér
letet sem tett annak megvizsgálására, vajon a
maga szempontjából nincs-e némi igaza az »el
lenfélnek«is, vajon az új nemzedék kárhoztatott
új elvei nem természetes folyamatai-e az élet, a
valóság megváltozásának - olvashatjuk a
könyvben. - Bíráljátok a társadalmat, rajzoljá
tok erkölcseit - mondja Gyulai, de azt is hozzá
tette: legyetek az eszmény őrei. Csakhogy mi
lyen eszményéi? - kérdezhették volna a kor írói.
Egyáltalán összeegyeztethetőnek tarthatták-e a
két követelményt: a társadalom hű ábrázolását
és az eszmények őrzését?" Ismerve a dualizmus
ellentmondásokkal terhes világát, a kapitalizá
lódás olykor fájdalmas tüneteit, igazat kell ad
nunk Rónay bírálatának: az újszerü életmód, a
megváltozott társadalmi körűlmények újfajta
alkotói eszközöket kívántak az íróktól.

A sértett nemzeti érzés és a világon változtatni
akaró szándék, a mámorélmény és a totális sze
relem követelése, a forma és a tartalom zakla
tottsága Ady költészetében egyesül. Rónay
György könyve ott fejeződik be, ahol a XIX.
század véget ér; de még kihalljuk belőle az új
idők új dalainak feicsendülését. (Magvető Ki
adó. 1982.)

BÁLINT B. ANDRÁS

ban van egy többé-kevésbé részletes példatár
arról, hogy miféle véleményrendszereket is alko
tott ~ emberiség a múlt nyomon követhető

évezredeiben. Vagyis: a filozófiai igényhez szük
ség van némi filozófia-történeti ismeretre is. És
minthogy nincs olyan értelmi válaszkeresés,
amelyben valahol a mélyben vagy a felszínen
legalábbis filozófiai mozzanatok ne szükségel
tetnének, tehát az alapokat és példatárat adó
filozófia-történetre tulajdonképpen már az ele
mi ismeretektől kezdve egészen a magas kultú
rákig napi szükségünk van. Ezért azután seho
gyan sem magyarázható, hogy olyan szükében
vagyunk - akár tudományos, akár ismeretter
jesztő fokon - a filozófia-történeti irodalomnak.
Holott a kifejezetten bölcseleti szakműveket és
az egyes jelentékeny bölcselők műveit is csak az
tudja elhelyezni saját tudattárában, akinek eleve
van némi áttekintése legalább a mi európai
gondolkodás-történetünk fő vonalairól. Az oly
kor könyvespolc mélyéről előkerülő régebbi
filozófia-történetek java része vagy túl egyolda
lú, vagy mai gondolkodásunk számára avult, a
közkeletű kisebb filozófiai lexikonok még egyol-
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dalúbbak, még hiányosabbak és gyorsan romló
szellemi jószágnak bizonyultak.

Ezért tartjuk kifejezetten jelentékeny és eleve
jó hatású kiadói tettnek, hogy a széles közönség
hez szóló Kozmosz könyvek sorozatban megje
lent Hermann István Az értelemig és tovább
című könyve, amelynek pontosan az a célkitűzé

se, hogya filozófia-történet évezredeinek legfon
tosabb problémáit tudományos alapossággal,
de népszerű közérthetőséggel foglalja össze.

A szerző eleve alkalmas a témafelvetésre:
Hermann István hivatásbeli filozófus (a
filozófia-történet egyetemi professzora), ismert,
gyakorlott kritikus, az esztétika tudósa, népsze
rűsítője is; kifejezéskészlete a tudományos szint
től a közérthető ismeretterjesztésen át a komoly
kérdéseket taglaló könnyed rádiócsevegésig ter
jed. Tehát felkészültsége is, stiláris gyakorlata is
indokolja, hogy könyve egyszerre legyen beveze
tő olvasmány azok számára, akiknek szellemi
szükségletük a tárgykör ismerete, és gondolatiz
gató vitaalap a filozófiatörténetben némiképpen
otthonos olvasóknak. Az ugyanis csaknem nyil
vánvaló, hogy egy ilyen óriási témakörben,
amelyet az adott terjedelmi körülmények kőzt

szükségképpen csak nagy vonalaiban lehet vá
zolni, nemhogy a szerzőnek és egy-egy olvasójá
nak, de alighanem két párhuzamos olvasójának
sem lehet mindenben azonos a véleménye. Per
sze, aki itt, most ismerkedik a témakörrel, an
nak nem a vitatkozás a feladata, hanem az ala
pok megszerzése, és majd akkor kezd disputába,
akár Hermann Istvánnal a későbbi olvasmá
nyok alapján, vagy a későbbi olvasmányokkal
Hermann István alapján, amikor már az általa
kijelölt úton bőségesebb ismeretekre szert tevén
kezdi kialakitani saját véleményét a filozófia
történetröl. A recenzornak azonban többek
közt az is a feladata, hogy eleve sejtesse, hol is
lehet vitába szállni ezzel a mindenképpen hasz
nos, jó indítást adó és - nem utolsósorban 
kellemesen megírt könyvvel.

Itt van például .mindjárt az első kísértés: a
nagy téma rövid előadása. Ennek a rövidségnek
ugyanannyi az előnye, mint a hátránya. A nagy
történelmi út rövid összefoglalása sokkal jobb
összképet ad, mint egy sokkal részletesebb kifej
tés. A rövidség azonban szükségképpen magá
val hozza a hiányosságot. A szerzőnek nem állt
módjában mindenről, sőt minden fontos témá
ról sem beszélni, ami az európai filozófia
történet mintegy két és félezer esztendeje alatt
foglalkoztatta a ~ondolkodókat. Arra sem nyílt
lehetősége, hogy részletesen indokoljon olyan
állításokat, amelyeknél az olvasó bővebb ma
gyarázatot igényelhetne. Így azután a középkor
nak mintegy ezer esztendőt felölelő filozófiája -
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az a fejlődésmenet, amelynek kezdetét az ókori
és a középkori gondolkodás határpontján álló
és az átmenetet legszemléletesebben és a legma
gasabb szinten kifejező Szent Ágoston jelenti,
befejezését pedig a középkorból az újkor felé
vezető gondolkodás legnagyobb lángelméjével,
Dantéval jelölhetjük - a többi korszakhoz ké
pest túl rövid, és ezért szükségképpen elnagyolt
jelzéseket kap Hermann könyvében. Nem ér
dektelen, hogy a dialektikus materializmus
alapján álló Hermann annyira csak átfut a kö
zépkoron, hogy meg sem említi az egyébként
általa is idézett Abélard filozófiájának dialekti
kus mozzanatait, és a kifejezetten -rnaterialista
Guido Cavalcantinak még a neve sem szerepel
a könyvben.

A legtöbb filozófiatörténeti összefoglaló vagy
áttekintés szükségképp magával hozza a szerző

filozófiai alapállásának, ha tetszik, világnézeté
nek értékrendjét, s ez eleve elfogulttá teszi az
övétől alapvetően különböző rendszerek ismer
tetésében. Bennem az idealista világnézetü, vagy
éppen tételes vallás alapján álló filozófia
történeti szerzőknél is hiányérzetet keltett a ma
terialista rendszerek elutasítása, lekicsinylése,
vagy jobb esetben másodrendü kezelése. Pedig
a valóságban a legtöbb ilyen jellegű könyvet
vagy idealista, vagy materialista szerző írja. Az
oly gyakran használt istenhivö-ateista ellentétet
nem érzem eléggé tudományosan megalapozott
nak, ugyanis az ateizmus nem egyértelmű szak
kifejezés a filozófiában, hiszen például egy
Voltaire-típusú deista a tételes vallások hívei
számára: ateista, míg a materialisták számára:
istenhi vő. Nem is szólva a sokféle tartalmú pan
teizmusról, Assisi Szent Ferencről, a katolikus
misztikusról, az "Istentől részegült", szigorúan
monista Spinozáról és a majdnem materialista
Diderot-ról - ezek sok mindenben közösen is
jellemezhetők, de külön-külön állnak az istenhi
vö-ateista leegyszerűsítés vulgáris rendszeré
ben. Valójában a materializmus és az idealiz
mus elvi ellentéte sem átmenet nélküli. Hermann
ugyan elég bőségesen szól Averrhoesről, de ép
pen a "kettős igazság" (duplex veritas) elmélete
marad ki jellemzéséből, holott már a -párizsi
egyetemen - Albertus Magnus és Aquinói Szent
Tamás tudományos otthonában - a Dantéra is
oly hagy hatású Siger de Brabant hirdeti ezt a
filozófiai alapállást, amely párhuzamos igazsá
got tételez fel idealizmus és materializmus kö
zött. Ám a kis könyvben Siger de Brabant sem
kapott helyet. De a sokkal bővebben tárgyalt
francia felvilágosodottak közül is hiányzik Con
dillae és tanítása, a szenzualizmus, amely a ta
pasztalaton túliakról a megismerhetetlenséget
hirdeti, vagyis a végső kérdésekben az agnoszti-



cizmust. Az agnoszticizmus alapmeggyőződése,

hogy töméntelen és egyre bővülő anyagon belüli
ismereteink nem tesziklehetővé, hogy akár igen
nel, akár nemmel válaszoljunk tudományos
igénnyel arról a legvégső kérdésről, hogy az
anyagi világon kívül van-e, lehetséges-e más
szubsztanciájú lét. Egy filozófiatörténetnek,
amely az emberi gondolkodás egész fejlődéské

pét objektív igénnyel akarja bemutatni, azt hi
szem, akkor is agnosztikus alapon kell állania,
ha a szerző materialista, akkor is, ha áhítatos
hivője valamely tételes vallásnak, s akkor is, ha
se nem vallásos, se nem materialista. Vagyis
abból a feltételezésből kell kiindulni, ha nem
filozófiát, hanem filozófiatörténetet irunk, hogy
a másik félnek is igaza lehet, legföljebb én nem
hiszem el. (De ez már a "hiszem", vagyis a "hit"
kérdése és nem a tudásé.)

Érdekes, hogy az anyagban oly felkészült
szerző szinte véletlen elirásként jegyzi meg, hogy
Platón volt az első idealista filozófus. Pedig ő is
tudja, hogy jó évszázaddal előbb Xenophanes és
Parmenidész (vagyis az "eleaiak") már idealis
ták voltak, vagyis ugyanakkor születtek meg az
első idealista elméletek, mint Milétoszban az
első materialista elméletek (Thalész, Anaxime
nész, Anaximandrosz), Platónt megtenni az első

idealistának ugyanolyan elvétés, mintha egy
idealista filozófiatörténet Empedoklésszel vagy
Démokritosszal kezdené a materializmust, ho
lott ezeket is megelőzték a milétosziak. Az idea
lizmus és a materializmus szakadatlanul párhu
zamosan vitázik egymással az "en arché" (kez
detben, vagy még inkább: eleve) szakadatlanul
aktuális vagy-vagyáról. És ezek a fő kérdésre
válaszoló gondolkodó elmék nagymértékben
hatnak is egymásra. Ezt Hermann nemegyszer
igen világosan be is mutatja. A könyv egyik
legvonzóbb mozzanata, hogy a materialista
szerző nagyon is elismeri az idealista gondolko
dás fő alakjainak nagyságát és pozitiv hatását
még a materialista gondolkodókra is, és itt nem
csak Hegel közismert fontosságára gondolunk
Marx és a marxizmus kialakulásában, de jelen
tőségük elismerésével szól Aquinói Szent Ta
másról, a lélek és a test kettősségében gondolko
dó Descartes-ról, és korunkban Teilhard de
Chardin tanításáról is megállapítja, hogy tanai
ból egy haladó irányzat ís kinő, "amely elsősor

ban a tudomány művelésére forditja a figyel
met". Abban azután nagyon igaza van, amire
éppen Teilhard-ral kapcsolatban mutat rá, hogy
ugyanaz a tanítás hathat társadalmilag pozitív
és negatív irányba is.

Bár tőmondatos egyértelműséggel sehol sem
olvasható a könyvben, de az egésznek a szelleme
azt sugallja, hogy a társadalmi mozgalmakban

a materialista tanítás mindig a haladó oldalon
áll, az idealista a társadalmi reakció oldalán.
Van egy ilyen vulgáris köztudat, amely némi
képpen a múlt század még polgári és alig vagy
nem dialektikus materializmusának öröksége,
és a történelem igen mechanikus szemléletét bi
zonyítja. A történelmi helyzettől függ, mikor
melyik oldalon milyen filozófiai világnézetűek

állnak. Rendszerint mindkét oldalon megtalál
ható ilyen is, olyan is. Hogy csak egyetlen, de
annál erőteljesebbpéldát emlitsek: az angol pol
gári forradalom ellentéteiben a kor legmateria
listább filozófusa, Hobbes, a király hive volt,
majd emigrációba menekült a forradalom elől,

míg Cromwell forradalmának fő gondolkodója
Milton volt. De talán az is jellemző, hogy a
XVIII. század oly különböző világnézetű fran
cia gondolkodói közül a legforradalmasítóbb
hatású a szakadatlanul vallási kételyekkel küsz
ködő Rousseau, és a felvilágosodás utópista
szocialista, szélsőbaloldali elméletének kidolgo
zója, Mably - katolikus pap volt.

Persze, ezekből a példákból ugyanúgy nem
lehet olyan törvényszerűséget levonni, hogy aki
idealista, az politikailag haladó, mint ahogy az
se filozófia-történeti igazság, hogy aki materia
lista, az okvetlenül haladó. Az viszont igaz,
hogyavilágmagyarázatok nagy fejlődéstörténe

tében szakadatlanul párhuzamos a materializ
mus is, az idealizmus is, és az ezerévek közben
szakadatlan átmeneti alakzatokat is mutatnak
az utólagos szemlélönek, És Hermann István
igen hasznos könyve általában rá is mutat a
különbözö világnézetűgondolkodók és gondol
kodási rendszerek kölcsönhatására, amit nem is
kerülhet el egy mindvégig következetesen dia
lektikus gondolkodó.

Befejezésül megjegyzésem még a könyv eimé
hez lenne. Az értelem ig és tovább - mint köztu
domású - József Attila-idézet. Az Ars poeticá
ban olvashatjuk: "Én túllépek e mai kocsmán
/ az értelemig és tovább". Hermann úgy magya
rázza, hogy ez a tovább: a dialektika. Ezt nem
tudom elhinni, hiszen a dialektika maga is az
értelem fogalomkörébe tartozik: a valóság alap
törvényszerűsége és tudatunknak az a tevékeny
sége, amely felismeri ezt a törvényt. József Attila
számára a dialektika a logika fokozása, de nem
valami más, ahová tovább lép a szemlélődő em
ber. De akkor mi? Erre talán két válasz is lehet
séges. Az ösztönök világa az, ami tovább van az
értelemnél, hiszen éppen József Attila szerette
volna egyesíteni a valóság értelmét birtokba ve
vő marxizmust az ösztönöket áttekinteni szán
dékozó freudizmussal. Ugyanakkor a kor értel
miségére nagyon is hatott Bergson filozófiája,
amely a logikánál hatékonyabb megértő mód-
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szemek vallotta az intuíciót, a dolgokba való
sejtő beleérzést. Ez az irracionalizmus is némi
képpen megérintette a költőt. Tehát a címben
idézett "és tovább" aligha a dialektika, mert ez
nincs tovább az értelemnél, hanem vagy az ösz-

TEOLOGIA

Párbeszéd Istennel
A magyar imakönyv-irodalom jelentős esemé
nye a Párbeszéd Istennel megjelenése. (Írta és
szerkesztette Csépány László, Keszthelyi Ferenc
és Szabó Géza.) Jelentős, mert az első igazán
Zsinat utáni imakönyv hazánkban, és így nem
csupán a hagyományos imakönyv szerepét vál
lalja, hanem a liturgikus nevelés és elmélkedés
igényeit is kielégíti.

A magyar imakönyvek történetének feldolgo
zása a katolikus lelkiség irányainak változásait
tükrözné, és nagy értékeket mutathatna fel.
Wolkenberg Alajos, Hock János, Sík Sándor
imakönyvei a maguk idejében széles hivősereg

ima-iskolái voltak, a "Sík-Schütz" pedig fiatal
nemzedékek sorát vezette be a lelki életbe. A
fellendülő liturgikus mozgalom korai remeke
volt Szunyogh Xavér Misszálé-ja. Gazdag múlt,
jó hagyományok folytatására vállalkozott a
most megjelent szép kiállítású kötet, három ta
pasztalt lelkipásztor gondos munkája. Az előbb

példaként felsorolt imakönyvek egy-egy társa
dalmi réteg vagy korosztály igényeihez igazod
tak. Ez a mostani könyv minden rendű és rangú
hivő katolikus kézikönyveként készült, és tük
rözi az imakönyvek részben megváltozott szere
pét a Zsinat után.

Az I. rész - Atyánkhoz szólunk - Imádságok
- különböző alkalmakra ad klasszikus imaszö
vegeket, valamint a szentektől és a Szentírásból
vett megfontolásra, elmélkedésre való idézete
ket. Az imaszándékok is a katolikus lelkiség
modem irányát tükrözik: világi vezetőkért, a
népek jólétéért, a békéért, az egyházközsége
kért, ellenségeinkért stb. És minden imaszándé
kot a zsinati dokumentumok szövegei világíta
nak meg. Ha nem fogalmaznák meg a szerzők,

akkor is tudnánk, hogy ezek az imák a Zsinat
és a Szentírás szellemében segíthetik a hivő em
bereket egymáshoz és Istenhez közeledni.

Az Egész évben Krisztussal - Az egyházi év
című II. rész főleg a liturgikus nevelés célját
szolgálja, vagyis ahhoz nyújt segítséget, hogya
liturgikus reform valóban életté váljon ben
nünk. Van gondja arra is, hogya "családegy-
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tönök mélyvilága, vagy az irracionalizmus bi
zonytalansága... vagy mind a kettő, és talán
még egyéb is, ami túl van a ráción.

HEGEDÜS GÉZA

házban" történő ünneplést (szállást keres a
Szent Család, adventi koszorú stb.) megköny
nyítse. Megtaláljuk a főbb ünnepek történetét,
tartalmát, a nagyobb szentek rövid életrajzát. A
későbbi kiadásokban nyilván a majd nálunk is
érvénybe lépő liturgikus naptárt fogja követni
ez a rész.

Megszentelődünk az Úrban - A szentségek
címmel a III. rész mindenekelőtt a szentmisén
való részvétel iskolája. A mise állandó részei
négy kánont tartalmaznak. Talán terjedelmi
okokból hagyták el a gyermekmisék kánonját és
a kiengesztelődési misekánont. A mise "szent
csendjeire" is ajánl imaszöveget. Remélhetőleg

a misézők egyre inkább lehetőséget hagynak
elmondásukra. A hálaadás, engesztelés, imádás
imái jelzik, milyen fontos a liturgia "kicsengé
sét' biztosítani lelkünkben. A szentségimádás
mottója lehetne M. Quoist imája: .Színed előtt

megállni, Uram, csendesen!"
Lényeges a szentségek bevezető szövege, az

előkészület módjainak bemutatása. A liturgikus
szöveget itt is ilyen imák követik: születendő

gyermekért, szülés utáni ima stb. És jól megvá
lasztottak a vonatkozó szentírási helyek. Ha
csak a címeket nézi át valaki, máris láthatja,
egész életünket, minden élethelyzetünket átfog
hatja az Istennel való párbeszéd, melyben Isten
üzenete is elér minket, s nemcsak a Szentírás
szavaiva!. ,

Az Énektár a Szent Vagy Uram leghasznála
tosabb énekszövegeit tartalmazza 174 lapon,
tehát bőven. A készülő új Népénektár ezt az
anyagot módosíthatja, illetve inkább bővítheti,

hiszen szerencsére nem fogja "hatályon kívül
helyezni" a Szent Vagy Uram anyagát.

Az imakönyv szép és tartós kiállítását a kiadó
gondossága, a Franklin nyomda munkája és
Csiby Mihály 15 linometszete biztosította. A
bibliapapírra nyomott, jól olvasható betűk és a
háromféle (műbőr, vászon, celluloid) kötés teszi
teljessé, könnyen kezelhetővé, "zsebrevágható
vá" ezt az imakönyvet, mely hűséges társává
válik imaéletünknek. (Ecclesia Kiadó, 1981)

•
ÚTi MISEKÖNYV. Gyakorlati, s eddig hiány
zó kézikönyvet kapott a magyar papság a kötet
megjelenésével. A Zsinati Bizottság adta ki



1982-ben Rómában, Kozma György szerkeszté
sében a Missale Parvum-oi; kiegészítve a legfon
tosabb szentségi formák, áldások szövegével és
a liturgikus olvasmányok jegyzékével.

Szabadságos, utazó, kiránduló papok számá
ra nélkülözhetetlen, de még templomí szolgálat
ban is hasznos, mert a gyermekmisék kánonját
és a kiengesztelődési misekánont is közli, amely
nincs benne oltár-misekönyveinkben. '

KÉPZÖMŰVÉSZET

"Az utolsó vacsora"?

Nem fukarkodott az atmoszférateremtés eszkö
zeível Kemény György Az utolsó vacsora címü
kiállításán a Dorottya utcában. Elsötétítés, ipari
tv-lánc, színes művi fények, stúdió-zártságú tér;
mindezek az Ötlet - a közismert evangéliumi
epizód sajátos, számunkra blaszfémikus átértel
mezése - és az ötletből kibontakozó kiállítási
koncepció részei. Kemény György ugyanis a
rendelkezésére bocsátott térben a maga módján
"megrendezte" az utolsó vacsora jelenetét: az
apostolokat a megterített asztalnál tizenkét
portrérajz (Jézus tanítványaival azonos vezeték
vagy keresztnevű barátairól készítette őket); a
Megváltót pedíg egy középütt elhelyezett tv
készülék helyettesíti.

Maga a téma természetesen nem új; az utolsó
vacsora a művészet történetében évszázadokon
át nagy népszerűségnek örvendett közérthető

szimbolikája és mozgalmas, sokalakos kompo
zíciót áhító, monumentális megjeleníthetősége

miatt. De végűl minden művészi vállalkozásnak
a "végeredménye" a döntő. Jelen esetben ez - a
főjeleriet mellett - egy objektekkel is benépesí
tett tér, ahol az ötlet-maghoz asszociatív fia
ötletek kapcsolódnak; feladatuk szemmel látha
tólag a koncepció bővítése és kiegészítése.

Hogy a televízió mindennapi életünk és - a
művész szavaival- "korunk mindent végigpász
tázó szeme", "hatalmas füle" és "helyettünk
gondolkodó, vágyakozó, cselekvö fétise" lenne,
nos ez a gondolat nem egészen ismeretlen. Része
annak a rokonszenves újromantikának, mely
ben a kivülálló, ám tájékozott egyén morális
megállj!-t kíáltana a manipulatív tömegkultúra
áradásának. Kemény György kiállításán mind
ez "stílushíven" történík, a lehetőségekhez mér
ten rafinált, technícizált környezetben. A Krisz
tust jelképező készülék egyszerre sugározza az
"igazi" tv-müsort és a kiállításbeli utolsó vacso
ra kontúrjait, továbbá - ha megfelelő helyre

A válogatás a Magyar Püspöki Kar által jó
váhagyott liturgikus szővegekből történt, az
Ol,T engedélyével. A szentírási olvasmányokat
a Szent István Társulatnál 1979-ben kiadott
Bibliából vette a szerkesztő, Ákos Géza igazgató
engedélyével.

ROSDYPÁL

állunk a teremben - rejtelmesen "tükörré" válik,
s "élő adásban" önmagunkat szemlélhetjük.

Látható, hogy az archimedesi pontba állított
televízíókészülék uralja a terepet, és alapjában
más - meglehetősen ideologikus - dimenzíóba
helyezte profanizált - az apostolok és a művész

barátai nevének játékos azonosságára építő 
grafikai portrésorozat ötletét. Végeredményben
újabb és újabb körpályára vítte, ötletburjánzás
sá szélesítette, végzetesen túlterhelte a kiínduló
pontot. Nem véletlenül használtuk itt a "szélesí
tette" kifejezést,mert ha a látható kíállítás még
oly mértéktartóan alkalmazta is a mellék
ötleteket és poénokat, ezek végeredményben
csak kevésbé találó szellemi potyautasai lehet
tek a központí, televízióval kombinált jelenet
nek. Hogy csak kettőt említsünk közülük: idéz
zük emlékezetünkbe elsőként azt az enteriőr

részletet, mely az utolsó vacsora kommersz mo
tívummá üresedését példázza. Míndenütt Leo
nardo művének színes reprodukciója mínt kizá
rólagos és egyetlen díszítő elem, nemcsak
abrosz-, sörcimke- és lámpaemyő-motivum, de
mindent elborít a divat hullámain, hogy végül
púpozásigtöltsön egy papírkosarat. Vagy utal
hatunk a terem sarkában működő, pályaudva
rokról és aluljárókból ismert étel-automatára,
mely - ha a látottak kapcsán kedvet kapnánk 
táplálék-kínálatával rendelkezésünkre áll. Az
egy körben mozgó, többé-kevésbé irányított
képzettársításokra ösztökélőötletek saját farká
ba harapó kígyó módjára a nyakatekert koncep
ció önnön mozgásterét zsugorítják össze, saját
szűkösségére világítanak rá.

Ebben a kiállítótérben a gondolat didaktikus
sá emésztette az ötletet, nem elégedett meg a
"titokzatos" látványossággal; érezhetően hatá
rozott "tartalmi erőteret" akart létrehozni. Ez
némi zavart eredményezett, mint ahogy valójá
ban zavar uralkodik nemcsak a televízió - me
gint csak Kemény Györgyöt idézzük -, e "kéken
sugárzó világablak" szerepének, de általában a
tömegkommunikációs eszközöknek a megítélé
sében is. Ha a kiállítás sugallta kritikai éllel is,
de fétisnek nevezzük ezeket az objektumokat,
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vagyis modern "démonikus" erőt tulajdonítunk
nekik. Ugyanakkor - paradox módon - bírála
tunk éppen annak sorsszerűségétés "mindenha
tóságát" hirdetheti, ami ellen szándéka szerint
irányult. Talán ezért is hunyorgunk bizonytalan
érzések közepette az alkalmi tv-lánc kamerájá
ba; nem találjuk a helyünket, noha itt is ponto
san kijelölték számunkra. A kiállításon felvo
nultatott technika győzelmet arat a koncepción:
"tévét játszik" itt minden látogató - ha a szabá
lyokat betartja. Mégis nehezen eldönthető kér
dés, hihetünk-e a látványnak, pontosabban: mi
játszunk-e a technikával, vagy ő játszik velünk?

ZENE

Könyv a madárzenérő/

A "hírhedt" amerikai muzsikus, John Cage
egyik írásában azt veti fel, hogy miért ne kom
ponálhatnánk kvartettet robbanómotorra, szél
re, szívverésre és földcsuszamlásra. E meghök
kentő kijelentés mögött több figyelemreméltó
mozzanat rejlik. Először az, hogy Cage ezt 1937
ben írta, tehát nem manapság. Másodszor, hogy
ezt az extrém kvartettet csak magnetofon segít
ségéveIlehetne elkészíteni (s már puszta említése
is utal a technikának a zenére tett hatására, ami
igen fontos tényezőnek látszik a század muzsi
kájában.) S végül harmadszor mindez jelzi, sőt

inkább előre jelzi azt a szellemi magatartást,
amely az experimentalista zene sokféle megnyil
vánulását jellemzi s eredményezi. Mert a század
muzsikusa minden hangzó jelenséget kipróbál,
mindent zeneként igyekszik értelmezni, a hang
zás egyáltalán lehetséges határait fürkészi - így
születik meg a konkrét zene, az elektronikus
zene, így vonják be a zenekarokba az eddig nem
használt (ütő)hangszereket, az elektronikus
hangszereket, eszközöket stb. A kísérletező haj
lam tehát elvben mindenre kiterjed, ami hang
zik, ami az emberi fül számára appercipiálható.

Van azonban a fürkészésnek egy másik útja
is; ez egyrészt etnikai, másrészt történeti értel
mű.Századunkban egyre jobban megismerjük
saját - tehát európai - zenetörténeti múltunk
hangzó zenéjét, valamint fokozatosan a mind
távolabbi földrészekét s kultúrkörökét. Itt ismét
döntő fontosságú a hangrögzítés lehetővé válá
sa. Mindezt csak azért bocsátottam előre, hogy
besz~molhassak az olvasónak zenei könyvpia
cunk egy igen érdekes s bizonyára nemzetközi
szinten is jelentékeny kiadványáról: Szőke Péter
A zene eredete és három világa círnű rnunkájáró].
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A cégérül választott "utolsó vacsora" Ke
mény György kiállításán végül is formális pár
huzam maradt: az evangéliumi történet bölcs
poézisét és igazságát nem újította modern misz
tériummá a XX. századi civilizáció mégoly "ti
tokzatos" kelléktára sem. Az egykori utolsó va
csora legfontosabb eseményeinek szimbolikáját
- többek között Júdás árulását és Péter állhatat
lanságát - pedig a kétélű televízió-allegóriával
helyettesítette. Ezért kérdezzük: mi köze van
ennek az egésznek az Utolsó Vacsorához?

ANDRÁS! GÁBOR

A szerző ugyanis felismeri, hogy a következő

logikus lépés a zenetörténeti múlt, az őstársadal

mak zenéjének megismerése után az evolúció
még korábbi - tehát ember előtti - szakaszának
vizsgálata: miképpen létezik zene, zenei jelenség
a prehumán szférában. Amennyiben sikerül az
ember alatti és előtti biológiai szférában bizo
nyos zenére vonatkozó törvényszerűségeket ta
lálni, ez a zene mint egyetemes jelenség lételmé
letére vonatkozó következtetéseket tesz lehető

vé. Egyben nyilvánvaló bizonyítéka lesz annak,
hogy a zene nem tisztán társadalmi és ezen kívül
nem csupán fizikai meghatározottságú, hanem
a kettő között, a fizikai és a társadalmi szféra
között létezik egy harmadik, egy közbülső: a
biológiai, amelynek szerepe, fontossága az em
beri zeneművészet szempontjából nem eléggé
tisztázott. E biológiai szféra természetesen épp
úgy magába foglalja az evolúció kezdeti fokán
érvényesülő fiziológiai tüneteket, mint az ember
legkifinomultabb pszichofiziológiai működését.

Szőke Péter lényegében a madarak "zenéjét"
vizsgálva von le következtetéseket a zene evolú
ciójára, az egyetemes zene meghatározottságai
ra nézve. A madarak "zenéjét" megfigyelték már
mások is, de a régebbi ember számára - s ebben
áll jelen esetben a technika fontossága - a mada
rak dallamainak mikrovilága rejtve maradt,
mert az emberi fül nem képes "nagyító" nélkül
behatolni e mikrovilágba. Szőke Péter "nagyító
ja" a hangrögzítés és hanglassítás. Hanglassitá
sos módszerrel megfigyeli, lejegyzi a madarak
énekét s így egy rendkivül izgalmas birodalom
ba nyer bebocsátást. Itt azonban a pontos eliga
zodáshoz kitartó munkára és tudósi precizitásra
van szükség, mert a madarak éneke rendkivül
sokféle, az "alantasabb" fajok a fizikai szféra
felé, a különböző "énekes" fajok az emberi zene
felé mutató jegyeket viselnek. A szerző azonban
kérlelhetetlen logikával "rendet teremt" a ma
darak hangzó birodalmában - csúcsán egyéb-



ként az észak-amerikai remeterigó - Hylocichla
guttata - "fészkel", amely a primitiv emberi
zenéket meghazudtoló dallam- és forma világot
ismer és használ -, hogy azután továbblépjen
lefelé és felfelé: a fizikai szintű zene új magyará
zatát adja. S ami a legérdekesebb, az emberi
zene, a zeneművészet eredetével és fejlődéstörvé

nyeivei foglalkozó elméletek számára is eddig
nem ismert támpontokat biztosit. Ezeket a tám
pontokat az összehasonlitó népzenetudomány

SZíNHÁZ

A szent kísérlet

Fritz Hochwálder drámája a Thália Színházban
nem kisérlet, hanem rendkivül átgondolt, fe
gyelmezett, elemzett, mondhatnók: feszes elő

adás. Még a múlt évad közepén mutatták be, s
azóta is gyakran van műsoron, de az előadás

semmit sem lazult, most, a sokadik alkalommal
is "tartása" van az előadásnak.

Hochwalder drámája nagyon későn jutott ha
zai színpadra. A hitleri megszállás elől Ausztriá
ból kalandos körülmények között Svájcba szö
kött író ezt a drámáját 1942-ben írta, s a követ
kező évben egy svájcí kisvárosi színház mutatta
be, nálunk a Nagyvilág közölte a 60-as évek
derekán. A dráma megtörtént eseményt dolgo
zott fel: I60S-ban ajezsuiták egy közösségi álla
mot hoznak létre a spanyolok által I536-ban
meghódított Paraguayban. Százhatvan évig ál
lott fenn ez ajezsuita állam, ahol a pénz ismeret
len volt, mindenki szükséglete szerint részesült
a termelt javakból. A bennszülött indiók töme
gesen szöktek át az őket rabszolgasorsban tartó
spanyol telepes földesuraktól a biztonságot és
jólétet jelentő jezsuita közösségi államba, itt a
kereszténységgel együtt polgárjogot is nyertek.

A spanyol földesurak és kereskedők dühöd
ten tiltakoztak az indiók szökése, illetve befoga
dása ellen, mert földjeik munkások nélkül ma
radtak, s a jó minőségű jezsuita termékek kiszo
rították a spanyol árukat, veszélyeztetve a ke
reskedők üzleteit. Az európai fejedelmi udva
rokban - különösen a spanyol királyi udvarban
- nagy befolyással bíró jezsuiták mindezt a spa
nyol király kiváltságlevele alapján végezhették.
Kiderül azonban, hogy a jezsuita állam virágzá
sa és terjeszkedése sérti a spanyol érdekeket, és
az indiók látszat-kereszténysége ellenállásra
készteti a római pápát is.

biztosan kamatoztatja majd. A korunk zenéjé
vel - illetve annak bizonyos jelenségeivel - fog
lalkozó muzsikusok és teoretikusok pedig
ugyancsak okulhatnak belőle. E könyvet azon
ban örömmel forgathatja nemcsak a zeneművé

szettel vagy a madarak világával foglalkozó ol
vasó, hanem mindenki, aki .egyáltalán képes a
csodálkozásra. (Magvető Kiadó, 1982)

viczt TAMÁS

A DRÁMA. A darab a jezsuita állam megszün
tetésének drámai körülményeit mutatja be
egyetlen napon, 1767. július l6-án.

A jezsuiták a spanyol vizsgálóbiztos, a vizitá
tor érkezését várják. Madridban megrágalmaz
ták őket, hogy rabságban tartják az indiókat,
uzsorakereskedelmet folytatnak és földjeiken el
titkolt ezüstbányák vannak, amelyekhez csak a
királynak lenne joga, így pedig kivonják magu
kat az adózás alól is. A hónapok óta tartó ki
hallgatások a jezsuiták igazát, a koholt vádak
tarthatatlanságát igazolják. A vizitátor ezt jegy
zőkönyvileg is elismeri, mégis előhúzza az előre

elkészített és a vádakat megismétlő királyi pa
rancsot, amelynek alapján a jezsuita államkö
zösséget meg kell szüntetni, és az atyáknak el
kell hagyniok Dél-Amerikát.

A dráma nyelvezete és Czimer Józsefmesteri
fordítása annyira tömör, hogy Miura, a vizitá
tor, majd Querini, a pápai legátus érveit csak szó
szerint lehet idézni:
Miura: - Önöknek igazuk van és éppen ezért
kell önöket elpusztítani, könyörtelenül. Mit esi
náltak maguk itt a pusztán és az őserdőben,

amelybe mi a lábunkat sem tettük volna be. A
szeretet és igazságosság birodalmát. Az indiók
dicshimnuszt zengenek magukról és megszök
nek a mi földesurainktól. Maguknál .béke és
jólét uralkodik, az anyaországban nélkülözés és
elégedetlenség. Mi háborúkkal terjeszkedünk,
maguk a békéjükkel. Mi zsugorodunk, önök
gyarapodnak. Mennyi idő kell és maguké leszaz
egész kontinens. Bolondok volnánk, ha nem
kergetnénk el önöket, amíg van rá idő. Ennek
a kísérletnek, amely számunkra ilyen veszélyessé
válik, vége!
Páter Provinciális: - Ez a kísérlet szent. Aki
hozzányúl, aki bűnösen megzavarja, vétkezik
Isten ellen. •
Miura: - Ne beszéljen vallásról, mikor az érde
keinkre megy a játék. A települések átadását
önnek magának kell elrendelnie.
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A tartományfőnök - igaza tudatában - ellen
áll és foglyának tekinti a vizitátort. A harcedzett
indiókat a magyar származású, katonaviselt pá
ter Orosz harcba vezeti a spanyol katonák ellen.
A koholt vádak összeomiásának, a királyi pa
rancs átadásának és a vizitátor foglyul ejtésének
néma tanúja egy "átutazó idegen", aki egyedül
maradva a tartományfőnökkel. felfedi kilétét. Ő
a jezsuita rend generálisának legátusa, s azt a
parancsot hozza, hogy a jezsuita államot azon
nal meg kell szüntetni.

Querini legátus: - Missziónktól elvakíttatva, az
indiók népe most nemzeti szabadságát várja
tőlünk. Azt hiszik, hogy tőlünk kapnak szilárd
védelmet a hatalmasokkal szemben, tőlünk re
mélik Isten országának megteremtését. És mi,
akik pontosan tudjuk, hogy alapjában tehetetle
nek vagyunk, külső sikerek kedvéért magunk is
belegabalyodtunk a hatalom hálójába. Ismer
nünk kell korlátainkat. Itt Paraguayban nem
ismertük fel. De még nem túl késő, csak meg kell
hozni az áldozatot: a Jézustársaság visszavoná
sát Paraguayból. Az indiók a-mi szent vallásun
kat biztonságnak, élelemnek, a gondtól való
szabadulásnak, jóindulatú, igazságos kormány
zásnak tekintik. De Isten nem politikus. Amit
pedig mi itt művelünk, az politika. És ez a politi
ka egyre élesebben irányul azok ellen az európai
katolikus fejedelmek ellen, akiknek mi előhar

cosai voltunk. Most ellenfelekké lettünk. Gyű
lölettel üldöznek bennünket, és ez a gyűlölet

tovább fog tartani és egész rendünket szeren
csétlenségbe taszítja, ha paraguay-i állainunkat
fel nem adjuk.

~

A provinciális összeomlik. A jezsuiták egyik
fő erénye a feltétlen engedelmesség. A provin
ciális kénytelen elrendelni a vizitátor szabadon
bocsátását, ő és rendtársai pedig átadják magu
kat a spanyoloknak, akik az alattvalók lázadá
sát szigorúan megbüntetik. A tetőteraszról tűz

szünetet hirdető provinciális halálos sebet kap
(nem tudni, övéitől-e, vagy a spanyoloktól), az
ellenállást vezető Orosz pátert megbilincselik,
reá és településenként két-két indióra - elretten
tésül - halálbüntetés vár.

Ismerve a dráma születésének idejét és körül
ményeit, kézenfekvő a történelmi párhuzam. A
hazai bemutatóval kapcsolatban viszont felesle
ges bármiféle analógiát keresni; egy bizonyos: a
dráma a mindenkori kizsákmányolás és elnyo
más ellen szól.

AZ ELŐADÁS. Egy késő román stílusú kápol
nát idéz a félköríves díszítéssel, oldalt kandelá
berekkel és kővázákkal, középen harmónium
mai ellátott zenekari árok. A színpad hol a tar-
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tományfőnök dolgozószobája, hol fogadóte
rem. A látvány és a tartalom teljes összhangban
vannak. A jezsuiták felvonulása, a gregorián
dallamra latinul énekelt Pater Noster vezeti be
az előadást. -

Nagy Attila a tartományfőnök szerepében ha
tározott, férfias, megnyerő, rokonszenves vezető

egyéniség. Mély zengésű hangja, sudár alakja,
gesztusai, fegyelmezetten plasztikus mozdulatai,
egész tartása erőt és biztonságot sugároznak. A
vizitátor vizsgálatát igaza tudatában, nyugodt
méltósággal várja, á koholt vádakra tétovaság
nélkül, keményen válaszol, s a vádak összeomlá
sakor arca mosolygósra változik: no, lám, min
den rendben! Amikor azonban a vizitátor kezé
be adjá az előre elkészített, feloszlatásról rendel
kező királyi parancsot, arcán először a hitetlen
csodálkozás, a kétkedés, majd a harag cikázik
át. Nem hiszi, nem hiheti, hogy az összeomlott
vádak ellenére egyelőre elkészített ítélet szűn

tesse meg a virágzó jezsuita államot és életének
egész munkáját. Szent felháborodásában őrizet

be véteti a vizitátort, mialatt Orosz páter,' a
védősereg vezetője harcba szólítja embereit a
spanyolok ellen.

Az addig hallgatag idegen, Querini legátus 
Mécs Károly - kettesben maradva a tartomány
főnökkel, felfedi kilétét. Mécs tárgyilagosan,
hűvös fölénnyel közli a rend generálisának pa
rancsát és felszólítja a provinciálist, hogy maga
hirdesse ki a telepek felszámolását. Nagy Attilá
nak ekkor van egy emlékezetes tekintete, amely
lyel a falon függő térképen jelzett jezsuita állam
tól búcsúzik, aztán térden állva kéri a legátust
a parancs visszavonására. Az imént még büszke
tartású pap megalázkodása mélységesen tragi
kus. Végül odalép a térképhez és egyetlen rán
tássalletépi a falról, csupán a rendalapító képe
marad a helyén, s szinte könyörögve tekint a
szent képére, mintha tőle várna segítséget, meg
oldást. Hangja fakó, lélegzete elfúl, ahogyan a
behívott atyáknak -magyarázat nélkül- kiadja
a parancsot a megadásra. A legátus egy hátsó
ajtón eltűnik, s abekéretett vizitátornak átadja
magát és rendtársait. S miközben a tetőteraszról

tüzszünetet hirdet, egy puskagolyótól halálos
sebet kap.

Kozák András a vizitátor szerepében finoman
érezteti, hogy tudja: a vádak hamisak, s ezt
tanúsítják a kihallgatási jegyzőkönyvek is. A
vizsgálat során, úgy tetszik, a jezsuiták pártján
áll. Kicsit hivatalos, de mindvégig barátságos a
magatartása. Nyomban száraz hivatalnokká vá
lik, amikor a királyi parancsot közli a provinciá
lissaI.

A legátus szerepében Mécs Károly mint "hall
gatag idegen" élesen figyeli az eseményeket,



majd felfedve kilétét, kérlelhetetlen parancsköz
vetítö. Kozák és Mécs is pontosan olyan alakot
állit a szinpadra, aminőt az iró elképzelt és meg
írt. Comelis holland kereskedő szerepében Inke
László bölcs emberséget, ironikus fölényt, a je
zsuita államvezetés iránti bizalmat és barátságot
fejez ki. Szerepét pompás alak- é~ jellemformá
lássai vezetőszereppé emelte.

Konrád Antal a superior és S. Tóth József a
procurator szerepében tisztüknek és szerepük
nek megfelelően szinte hangsúlytalanul simul
nak az együtteshez. A harcos és az író által
egykori magyar katonának ábrázolt Orosz pá
tert Szabó Gyula erőteljesen, sok egyéni színnel
gazdagitva ugyancsak vezetőszereppé fokozta.

A szent kísérlet kiváló előadása elsősorban a
rendező, Kazimir Károly érdeme. A színpadon
egy pillanatig sincs üresjárat, a drámai feszült
ség mindvégig fogva tartja a nézőket. Magas
feszültségű,maradandó élményt nyújtó előadást.

produkált.

*

SZÍNHÁZI VARÁZSLAT. A Játékszínben
színházi varázslatnak lehettünk tanúi, ha úgy
tetszik, színházi csodának. Négykezes címmel
Karinthy Ferenc két egyfelvonásosát mutatták
be, a Bősendorfer és a Dunakanyar játékokat.
Most csak az elsőről szeretnék szólni. Nem is a
darabról, amelynek lényege a magány és a ma
gány feloldásának lehetősége, hanem a két sze
replő egyikéről. Idős asszony a zongorát eladó
hölgy, a vevő pedig fiatalember. Sok hangszín
nel, mozgással Márton András játssza, jól, ötle-

FILM

A játék varázsa
Louis Aragon írta, éppen egy jelentős filmmel
kapcsolatban, hogy nincs szomorúbb dolog,
mint míkor valaki feltett kalappal megy el a
tehetség mellett. Így hát sietve kalapot emelek
a fiatal Szurdi Miklós és első filmrendezése a
Hatásvadászok című magyar film előtt. (Essünk
túl mindjárt elöljáróban az egyetlen hiba meg
említésén: a cím szerencsétlen, megjegyezhetet
len és nem is fedi a film cselekményét, rnondani
valóját.) Szurdi Miklósról bevezetőül hadd
mondjam el, hogy színész szakon végzett a Főis

kolán I974-ben, de mindjárt tovább tanult és
1976-ban kapta meg színházrendezői díplomá
ját. Azóta mintegy huszonöt darabot rendezett

tesen, azzal a léha könnyelműséggel, amit a sze
rep kíván.

A színpad másik oldalán, a telefonasztalka
mellett ott áll a Bősendorfer-zongora eladását
hirdető idős tulajdonos: Makay Margit. És ő a
színházi csoda, a színházi varázslat letéteménye
se és megvalósítója. Tudtuk és tudjuk róla, hogy
kiváló művész, nemcsak címében, hanem évtize
dek óta a színpadon is, ahonnan hosszú évek óta
hiányoljuk jelenlétét. .Makay Margit, túl 91.
életévén, túl egy súlyos családi gyászon, Berényi
Gábor rendező kérésére ismét színpadra lépett.
Győnyőrű hangsúllyal, szépen és tisztán ejtett
színpadi beszédéért annak idején elsőként kapta
meg a Kazinczy-díjat, s színpadi beszéde ma is
mértéke - magas mértéke lehet minden ma
gyar szinésznek. Csodálni való a mozgása, kul
turált, finom gesztusai meglepetést keltenek. A
több mint negyvenperces előadást szinte végig
állva játszotta, mindössze kétszer ült le az asz
talka melletti, magastámlás fotelbe. De hogyan
ült le! S hogyan támasztotta fejét a tarkóján
kulcsolt kezére, s egy más alkalommal hogyan
támaszkodott félkönyőkre a fotőj karfájára,
másik kezében a telefonkagylót tartva!

Beszédkultúráját, plasztikus és kifejező moz
gását tanítani kellene a Főiskolán, vagy a főis

kolásokat elvinni az előadásra, hogy tanúi le
gyenek egy csodálatos művészasszony színpad
szeretetének, színészi alázatának, fegyelmének,
amely túl időn és koron felejthetetlen élménnyel
gazdagítja a sorozatosan telt házak előtt pergő

előadások valamennyí-nézőjét.

CENNER MIHÁLY

az ország legkülönbözőbb tájain levő színhá
zakban. A televízió számára is dolgozott. Első

nagyjátékfilmje aHatásvadászok.
A színház varázslatos világ. Nemcsak a néző

térről szemlélve, hanem még inkább a másik
oldalon. A felkészülés, a próbák feszültsége, a
társulaton belűli, fokozott érzékenységűemberi
kapcsolatok, az esti előadás mindennapi kocká
zata mind olyan tényezők, amelyek különlege
sen magas feszültségűlégkört teremtenek. Sűrít

ve jelennek meg ebben a közegben a művészi,

morális, emberi és társadalmi konfliktusok.
Ezek vizsgálatára a film eddig is számos kísérle
tet tett, a svájci-német Bernhard Wickitől a spa
nyol Bardemig, az amerikai Bob Fosse és John
Cassavetes önéletrajzi ihletésű filmjeiig. Szurdi
Miklós munkája többek között azért is értékes
és tiszteletreméltó. mert nem törődik az elődők

kel, az esetleges ismétlés vádjával, hanem megy
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a maga útján. Ez a színi világ ugyanis az ő átélt,
megszenvedett, legbensőbb élménye. Jó művész

módjára nem tehet mást, mint hogy megismert
környezetének ábrázolásán át vall a világról és
az emberekről. A biztos ismeret és a határozott
anyagkezelés eredményezi, hogy a vonzó kör
nyezetben szellemesen előadott játék végül is
túllép az atelier érdekességen és általános érvé
nyűvé válik.

A film egy vidéki színház fiatal rendezőjének

története. Horkai Ádám a Három akislány-t
próbálja színészeivel, köztük szerelmével, az
egyik főszerepet alakító Andreával. Közeledik
a bemutató napja. Este a televízióban interjút
lát a beteg Gál Szabó Endre Kossuth-díjas író
val, aki a kórházban nyilatkozik arról, hogy
hatvanéves kora ellenére élete első bemutatójá
ra, a Jakobinusok színrevitelére vár. Az élteti,
azért reménykedik gyógyulásában. hogy ott le
hessen darabja bemutatóján, melynek ,Próbái
értesülése szerint már javában folynak. Am en
nek a történelmi tanulságokat és mai mondani
valót is keményen kimondó darabnak a próbái
bizony nem folynaki bemutatását nem engedé
lyezték, ezt a minisztériumban ugyanolyan jól
tudják, mint a helyi művelődési szervek, vagy
éppen a színház vezetősége. Jól tudja ezt Horkai
is, hiszen neki kellett volna rendezni, tárgyalt is
erről az íróval, baráti kapcsolat is alakult ki
közöttük. Az interjú aggodalmat kelt, de And
rea orvos férjének érkezése már komoly ideges
séget. A tisztázatlan kapcsolat, a szerelmi há
romszög problémája váratlanul háttérbe szorul.
A doktor ugyanis Gál Szabó kezelőorvosa és
közli Horkaival, hogy az írót, akinek egyébként
már csak napjai vannak hátra, leengedték a
vidéki város színházába, tekintse meg darabja
próbáját. Horkai lelkiismeretétőlhajtva, kétség
beesett elszántsággal, a színház vezetőségének

megkérdezése nélkül, színészei kőzreműködésé
vel, még aznap éjjel összehoz egy ál-próbát, me
lyet másnap Gál Szabó a hivatalos szervek kép
viselőinek kíséretében megtekint és elhiszi, hogy
küszöbőn áll darabja bemutatója. A kényes
helyzet azonban nem oldódik meg, hanem to
vább bonyolódik. Gál Szabó érzi, talán tudja,
hogy csak rövid ideje van hátra, és ezt nem
kívánja kórházban tölteni a steril falak között,
inkább a színház emberi melegét választja, bele
értve az esti poharazásokat és kártyacsatákat is.
Horkai szembekerül a társulattal, az igazgató
val, de végül is mindnyájan vállalják a kegyes
hazugságot. Míg egyszer csak Gál Szabó halál
híre érkezik. Különös halotti tor zajlik: a gyász
zászló fekete vásznávalleborított asztal mellett
az író kedvenc italával (cola - vodka - citrom)
töltött poharakat tartanak kezükben a társulat
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tagjai és űritik Gál Szabó emlékére... Azután
nincs többé ál-próba, nincs Gál Szabó-darab,
folytatódhat a felkészülés a Három a kislány
előadására...

A cselekményböl kibontakozó mondanivaló
aligha lehetne maibb, keményebb, de az igazi jó
alkotások jellemzőjeként, ha magyarázom, ér
telmezem a történetet, már el is veszti himporát.
Nem lehet magyarázgatni, mert nem allegória.
Amit el akar mondani látszat és valóság, művé
szet és manipuláció összefüggéseiről, tehetségről

és elkótyavetyélt erőkről- és nemcsak a színház
világában - azt a cselekmény kibontásába, a
valóság ábrázolásába rejti úgy, hogy észrevétle
nül szívódik fel a filmbe, és ezen át a nézőkbe.

A "parabolák", "üzenetek", "elvárások" gör
csős és nagyképűen mesterkélt áradatában üdítő

a film egyszerüsége, közvetlensége, embersége.
Szerkesztésében, képkompozícióiban is elkerüli
a lassan kötelezővé váló nyakatekert képi és
díszletvilágot, a láthatóság határán exponált pá
rás, ködös képeket, mégis egy sajátos, hiteles
egyéni világot teremt a rendező Szalai András
opera tőr segítségével. Az íróilag is kitűnően

megoldott helyzetek és a szellemes dialógok lét
rejöttében bizonyára nagy szerepe volt az egyik
társszerzőként feltüntetett Verebes István-nak,
aki ugyancsak jó ismerője ennek a világnak, és
akit a színház dramaturgjának szerepében szi
nészként is láthatunk.

Önmagukban is érdekes, mégsem betétként
ható jelenetek sorát lehetne idézni a filmből, ami
persze nem lehet feladata filmbeszámolómnak.
Egy maradandó élményt nyújtó párjelenetről

mégis beszélni kell, mert kiemelkedő pillanata
filmművészetünknek.A rendezőt játszó Szaká
csi Sándor és egy jelentéktelen kis színésznőt

alakító Töreky Zsuzsa kettőséről van szó. Az
említett ál-próbák egyikén a kis színésznő egy
fontos monológot a megszokott rutinnal, képes
sége nem túl magas szintjén recitál. És akkor a
rendező elkezdi instruálni. A lányban is felcsil
lan az igyekezet, hiszen színésznő, szereme
őszintén játszani. Egyre vadabb, egyre kegyetle
nebb lesz e néhány mondat próbája, míg végül
mindketten gyötrelmeket élnek át az őszinte pil
lanat hiteléért, a hazugság nélküli, igazi színhá
zért a színész kollégák döbbenten álló gyűrűjé

ben, hiszen nagyon jól tudják mindannyian,
hogy nincs tétje az egésznek, nem lesz előadás.

Mégis eljön a perc, mikor nem lehet másképpen
. dolgozni és élni. A pályáról, a hivatásról ritkán

mondtak el még ennyit ilyen tömören és szépen.
Szakácsi Sándor a rendező szerepében a gyak

ran felületesnek tűnő életforma mögött meghú
zódó hivatástudatot, elszánt hitet érzékelteti.
Átélt játéka, kitünő megjelenése, mozgáskultú-



rája filmszínész gárdánk élvonalába emeli őt.

Udvaros Dorottya az életről már fiatalon ís so
kat tudó, kícsít kesernyés, magabiztos, vérbeli
színésznőt formál. Felivelő indulása után most
scm okoz csalódást, átgondolt, vonzó, híteles
alakítást nyújt. Helyén van a ritkán látható Lin
ka György élettől búcsúzó, bölcsen rezignált író
ja, Végvári Tamás tétova színigazgatója. A tár-

HON15MERET

A magyar
címer kettóskeresztjének
továbbélése külfőldőn

A heraldikában gyakran előfordul, hogy vala
mely címerkép, heroldalak jelentése, szimboli
kája az idők folyamán változáson megy át, ere
deti jelentése mellett vagy helyett új tudattartal
mak kapcsolódnak hozzá. Szepen példázza ezt
a tételt a hazánk címerében háromnegyed évez
reden keresztűl szereplő kettőskereszt története.
Ez a kereszténység ősi jelvényéből eredő szim
bólum, amely a XII. század végétől a XX. szá
zad közepéig megtalálható államcímerünkben,
a hazánkban uralkodó királyi családok közvetí
tésével külföldre is eljutott:' A kettőskereszt

Svájcban egyes kommunális címerekbe is bele
került, Lotharingiában pedíg territoriális (tarto
mányi) jelvénnyé vált.

A középkorban és az újkorban egyaránt be
vett szokás volt, hogya házasságkötést követő
en a feleség felvette férje címerét (házassági cí
mer). Így járt el Ágnes, Habsburg Albert oszt
rák herceg - és később német király - lánya is,
amikor 1297-ben férjhez ment utolsó Árpád
házi királyunkhoz, III. Andráshoz (1290-1301).
Férje halála után az özvegy királyné apjához és
testvéreihez költözött vissza, s tevékeny szerepet
vállalt a Habsburg-ház politikai életében. Al
bert királyt 130S-ban néhány összeesküvő 
köztük saját unokaöccse - meggyilkolta. Ágnes
királyné mindent elkövetett, hogy a gyilkosokat
üldözze, majd apja emlékére a svájci Königsfel
denben (a bűntett helyén) kolostort alapított. Ö
is ennek szomszédságában élte le hosszú élete
hátralévő részét (1364·ben halt meg), s Königs
feldenből is figyelemmel kísérte a Habsburgok
és a svájciak viszonyának alakulását. Nemegy
szer közvetítőként is fellépett családja és a sváj
ciak, valamint a több ízben egymással is viszály
kodó kantonok közti béke helyreállítása érdeké-

sulat tagjait játszó Balogh Emese, Gera Zoltán,
Kézdy György, Trokán Péter, Hollósi Frigyes
élők, sokszínűek, mulatságosak és gyakran ön
ironíkusak. Értő partner valamennyi szereplő a
rendező elgondolásának megvalósításában.

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN

ben. Minden bizonnyal az ő révén kerültek Kő

nigsfeldenbe, majd onnan a berni múzeumba
azok a zöld selyem zászlók, amelyekre - főten

gelyük irányában -lebegő fekete kettőskeresztet

varrtak. (A zászlótörténet kutatóinak nem cse
kély problémát okozott a kettőskeresztek fekete
színe, hiszen András király és felesége idején a

. magyar címer kettőskeresztjének heraldikai má
za bizonyíthatóan az ezüst volt. A legvalószí
nűbb megoldás szerint a fekete szín a kérdéses
zászlók gyász jellegével hozható kapcsolatba.)

Habsburg (vagy, ahogy másként nevezik,
Magyarországi) Agnes királyné königsfeldeni
tartózkodása idején is a kettőskeresztet használ
ta pecsétjén. Így érthető, miért került a XIV.
században vörös pajzsmezőben lebegő kettőske

resztet ábrázoló címer a königsfeldeni apátság
üvegablakára. Sajnos, az idők folyamán ez a
díszes, színes üvegablak megsemmisült, ránk ha
gyományozódott azonban, s a zürichi Landes
museumban ma is megtalálható, a gebenstorfi
Szent Margit-templom ablakának l43S-ra da
tálható címerábrázolása, amely szintén az Ág
nes királynéra emlékeztető, kettőskeresztes ma
gyar és az osztrák címert ábrázolja egymás mel
lett. (A templom a königsfeldeni apácakolostor
hoz tartozott.)

1322-ben Ágnes királyné Elfingent a königs
feldeni kolostornak adományozta. Az Aargau
kantonban fekvő község a modern korban is
ápolja egykori tulajdonosának emlékét címeré
ben, de a kettőskeresztet - az Ágnes királynéjé
val a XIV. század elején azonos magyar államcí
mer további fejlődéséhez bizonyos mértékben
igazodva - bővítette: Elfingen címere igy vörös
mezőben zöld hármashalmon nyugvó ezüst ket
tőskereszt,

III. András király halálát követően özvegye,
Ágnes királyné vette pártfogásába a magyar
királynak első feleségétől, Fennenától született,
árván maradt leányát, Erzsébetet is. Néhány
meghiúsult házassági kísérlet után Erzsébet a
Winterthur melletti Töss kolostorának lakója
lett, s ott is halt meg 1336-ban. Ma őrá emlékez
tet Töss címerének pajzstalpában a hármasha
lomból növekvő kettőskereszt.
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Lotharingiába e jelvény az Anjouk közvetíté
séveljutott el. I. ("Jó") René III. Károly nápolyi
királyra (1381-1386) vezette vissza Nápolyra,
Provence-ra és Magyarországra támasztott jo
gait. A nápolyi uralkodót hazánkhoz is fűzték

szálak, sőt itt is halt meg: párthívei 1385 végén
magyar királlyá is megkoronázták, de 1386 ele
jén az ellenpárt meggyilkolta. (Magyar király
ként Il., "Kis" Károlyként ismeri a történelem.)
René igénycímerként hazánk vörössel és ezüsttel
hétszer vágott pajzsmezőjét is használta, majd
olyan pecsétnyomót vésetett, amelynek mezejé
ben a magyar címer kettőskeresztje is szerepelt.
Érdekes, hogy címerében és pecsétjében kifeje
zésre juttatott magyar trónigényt René a gya
korlatban soha nem kísérelte meg érvényesíteni,
s bár pecsétjének köriratában látható magyar
királyi címe is, írásban soha nem nevezte magát
hazánk uralkodójának. Renéhez tartozott a
Lotharingiával határos Bar hercegsége. A szom
széd tartomány őrőkősnőjével, Lotharingiai
Izabellával kötött házassága révén a lotharin
giai hercegséget is megörökölte (1431-1450).
Jóllehet René és utódai nem tudták megtartani
az újonnan szerzett tartományt, az általuk vere
tett pénzek révén a kettőskereszt hamarosan
népszerűvé vált Lotharingiában, sőt annak ha
tárain kívül is. Magyarországgal való kapcsola
ta feledésbe merült: lotharingiai keresztként
kezdték emlegetni. Ugyanakkor továbbélt vallá
si szimbólum jellege. Egyesek az Anjouk által
ugyancsak viselt jeruzsálemi királyi címmel hoz
zák kapcsolatba, mások a kereszthez fűződö

ókori hagyományt felélesztve ln hoc signo vinces
("E jelben győzni fogsz") felirattal kisérik ábrá
zolásait. A győzelembe vetett hit szimbóluma
ként használják I. René unokájának, II. René
nek (1473-1508) a katonái 1476-1477-ben, ami
kor Merész Károly burgundi herceg ellen vonul
nak. 1525-ben, a német parasztháború idején a
kettőskeresztre mint a hit védelmezőjére hivat
koznak, majd a XVI. században - ismét tovább
fejlesztve szimbolikáját - három vonalában a
Szentháromság megtestesitőjét vélik felfedezni.

A lotharingiai kereszt azonban a XIX. és a
XX. században vált igazán nevezetes politikai
jelvénnyé, A porosz-francia háborút követően

Lotharingia nagy részét Németországhoz csa
tolták. 1873-ban a francia érzelmű metzi és
strassburgi püspökök megtört kettőskeresztet

állíttattak (lotharingiai tájszólásban írt francia)
Remény! Biza/om! Ez nem tart örökké felirattal.
E feliratot az I. világháborút követően, Elzász
és Lotharingiának Franciaországhoz történt
visszacsatolása után Ez nem tartott örökké sző

veggel egészítették ki.
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1940-ben Hitler csapatai súlyos csapást mér
tek a szövetséges angol-francia-belga haderőre.

Franciaország - más nyugat-európai területek
kel együtt - hosszú évekre német megszállás alá
került, Vichyben a németekkel kollaboráló fran
cia kormány alakult. A harc azonban ezzel nem
ért véget. 1940 nyarán Muselier tengernagy a
kettőskeresztet választotta mint "a hit ellenségé
nek", Hitlernek a horogkeresztjével szembeni
egyesülés jelvényét, majd ez év szeptemberében
Larminat tábornok rendelte el használatát a
parancsnoksága alatt álló csapatoknál. Csakha
mar az egész ellenállási mozgalom jelvényévé
vált a kék mezőbe (zászlóra) helyezett vörös
lotharingiai kereszt. A háború további meneté
ben de Gaulle tábornok irányitása alá kerülő

francia csapatok e jelvény alatt harcoltak hazá
juk felszabadításáért az 1944-es normandiai
partraszállást követően, s a kettőskereszt a há
ború befejezése után is a gaullista mozgalom
jelvénye maradt.

Láthattuk, hogy a kettőskereszt, a régi ma
gyar heraldika szimbóluma megváltozott jelen
téstartalommal Svájcban és Franciaországban
egyaránt él napjainkban is. Hasonlóképpen ki
mutatható egyes régi magyar heraldikai emlé
kek továbbélése Szlovákia több városcímeré
ben. (Gondoljunk csak Besztercebánya ezüsttel
és yörössel hétszer vágott pajzsára, Kassa váro
sának néhány kőzépkorimagyar uralkodó, illet
ve királyné címerképeit és heroldalakjait feltün
tető címerére, vagy - hogya közelmúltban hasz
nálatba vett példát is említsük - Rozsnyónak a
régi bányászvárosok rózsajelvényes hagyomá
nyait megőrző, s a történelmi bányászéket és
kalapácsot is feltüntető, 1973-ban felújított cí
merpajzsára.)

Nem tudni, hogy új címereket választó hazai
városaink miért mellőzik az államcímerünk tör
ténetéből, vagy régi városcímereink címerképei
ből, heroldalakjaiból meríthető hagyományo
kat, s miért ragaszkodnak mindenáron - leg
többször antiheraldikus módon megkomponált
- modern motívumok pajzsra emeléséhez. Régi
magyar címereink bővelkednek napjainkban is
nyugodtan felhasználható ábrázolásokban,
amelyek nemzeti históriánknak, városaink
múltjának a felidéiésére egyaránt alkalmasak, s
így történelmi hagyományaink ápolását szolgál
hatnák.

BERTÉNYI IVÁN



A "karikagyűrű" szavunk
eredetéhez

A magyar nyelvben "karika" és "gyűrű"

egy és ugyanazon alapfogalmakat jelentik.
A múlt századi és az újabb értelmező és
tájszótáraink "karikagyűrű" szavunkat
vagy meg sem említik, vagy úgy írják le
mint sima, kő nélküli jegygyűrűt. amit a
házastársak esküvő után bal kezük gyűrűs

ujján viselnek. A Czuczor szerkesztette
Akadémiai Nagy Szótár (1865 III. kötet
410. o.) egyetlen példát hoz fel, népdalból:

Kinek van, kinek van karikagyűrűje,

Annak van, annak van barna szeretöje . . .

Szótárainkban nem találjuk annak magya
rázatát, hogyanyanyelvünk miért fogadott

A rajz Möller István 1913-ban kiadott
könyvéből származik, aki részletesen leírta
a vajdahunyadi várkastélyt. A freskókról
közölt akvarelleket és rajzokat Stornó ké
szítette a könyv számára a múlt század
végén, amikor a vakolatot, illetve a mesze
lést lefejtve, feltárták a reformáció óta elta
kart falfestményeket. Ugyancsak Möller
állapította meg gondos vizsgálattal a vako-

el kettős szóösszetételt? Miért fejezzük ki
ugyanazt a fogalmat egyetlen szóban két
szer is? Karika alakú gyűrű? Gyűrű alakú
karika?

Szabó T. Attila Szótörténeti Tárának
kéziratában több esetben is szerepel kari
kagyűrű szavunk. A legkorábbi, 1651-ben,
Wass Judit - valószínűleg Szolnok
Doboka megyei - kelengye-lajstromában
olvasható: "Edgy kettős karika gyuru".

Minderre akkor gondoltunk, amikor a
vajdahunyadi vár freskóit vizsgálva, az ál
lítólag Hunyadi nemesi, királyi(?) szárma
zását képszerűen bemutató falfestmény
harmadik részletén az alábbi jelenetet lát
tuk:

lat anyagából, hogy a freskók 1460 körül
készültek. A jelenet a következő történést
ábrázolja:

Az elcsábított kislány terhesen, főkötő

vel a fején, bal kezében magasra tart egy
összekapcsolt fémkarikát, ráfűzött két
sima gyűrűvel, jobb kezével pedig figyel
meztetően ezekre mutat, arca szomorú.
Szemben vele a csábító ismeretlen lovag
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teljes díszben (Zsigmond király?), nyers,
elutasító mozdulatot tesz, nyilvánvalóan
azt jelezve, hogy nem veszi feleségül.

Möller a jelenetet magyarázva azt írja,
hogy a középkorban az eskető pap nagy
karikára füzte fel a két jegygyűrűt, és há
zasságkötés alkalmával a karikáróllevéve
az éppen egybekelt fiatal pár ujjaira húzta.

Véleményünk szerint amikor anyanyel-

PUSZTA SANDOR

vünk ezt a szót: "karikagyűrű" megalkot
ta, nyomatékot ad,ott: azt a jegygyűrűt ne
vezték csak karikagyűrűnek, amit az eske
téskor karikára fűztek, majd a fiatal pár
ujjaira húztak. Nyelvünk tehét még ezzel
a "kari kára fűzöttséggel" is az együvé tar
tozást, az összekötöttséget hangsúlyozta.

PÁL ENDRE

Föltámadási körmenet után
(Diákkori emlék)

alleluja s tömjénszag misézik
harangszóval a frisszöld fák között
az utcák felsepertek záporlocsoltaföld

a körmenet nyomán

a falu fölött
gimnazista húsvét-szag libben át
ilyenkor angyalt álmodnak bokraink

s a fák

a holdfehérben megleng a fehér
nagyanyám halotti inge a gyolcs-meggyvirág

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Puszta Sándor költő, leányfalui plébános, kanonok
életének 72. évében 1983. március 4-én elhunyt.
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Gyula PÁLVÖLGYI: Prohászka nach der Entscheidung der Index
Kongregation I. (Auszug aus einer Studie, betitelt: "Prohászka und die
gesellschaftiche Progression")

Péter SZENTMIIlALYI SZABÓ: Des Meisters Jünger (ein Einakter)
Gábor BARNA: Über ein Gesangbuch und über Gesánge der Mezey- Kantoren

(II. Teil)
Gedichte von János DOBY, Gábor HAJNAL, Ilona SZITHA.
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an essay: Bishop Prohászka and social progress).
Péter SZENTMIHÁLYI SZABÓ: The FolIowers of the Master (Drama in one

act).
Gábor BARNA: The God-Glorifying Hymn Book (Hymns and chants ofrural

cantors). Part 2.
Poems by János DOBY, Gábor HAJNAL and Ilona SZITHA.

SOMMARIO

"I figli di Dio sono guidati dalIo Spirito Santo" del veseovo József SZENDI.
"Nel gran giorno della Pentecoste" di Zoltán,MÓSER.
Valéria DIENES - Lajos BÁRDOS: "Inno allo Spirito Santo".
J. GADÁNYI: "Ricordando Valeria Dienes".
"La situazione del sacerdozio vent'anni do po il Il" Concilio vaticano" del

veseovo József CSERHÁTI.
FORO: opinioni sulI'articolo di András Szennay intitolato "Cornunitá fraterna

tra sacerdoti e laici" (Vigilia, agosto 1982).
Gyula PÁLVÖLGYI: "Prohászka dopo la decisione della Congregazione

dell'indice" oa parte del saggio "Prohászka e il progresso sociale").
Péter SZABO SZENTMIHALVI: "I discepoli del Maestro" (Dramma in un

atto).
Gábor BARNA: "Libro di canti ecclesiastici inneggianti a Dio", libri e canti

della famiglia de cantori Mezey (parte na).
Poesie di János DOBY, Gábor HAJNAL e Ilona SZITHA.

(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária, DOROMBY Károly, NAGY
Erzsébet és Brita FRANCHI)
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Haza és nagyvilág

A JOURNAL OF ECUMENICAL STUDIES, a Phila
delphiában negyedévenkéntmegjelenő ökumenikus fo
lyóirat 1982. évi 3. számában ismertette Nagy Kázmér
Ázsiai teológia felé? cimü tanulmányát, melyet lapunk
1980decemberében közölt. Ezt megelőzően, az 1982.
\. számában Cserháti József püspök tanulmányát Új
lépések az ökumenizmusban ~ tárgyalta a Vigilia 1980.
áprilisi számából.

Az ATHENAEUM HUNGARICUM et ORBIS. a
Brüsszelben megjelenő magyar kulturális tájékoztató
1983. január-februári száma lapunkból átvette Hege
dűs László Budai királykoronázás /309 júniusában ci
mű cikkét (1983. január), az Új NYUGAT pedig Illyés
Gyula Január versét, Hegyi Béla beszélgetését Szabó
Ferenccel és Szirmai Endre A huszadik század végén
című költeményét (Vigilia, 1983. január.)

A KERESZTÉNY KULTÚRA
A MAI HOLLANDIÁBAN
(1983.januári számunk)

Abszurd dolog egy magyar nyelvű cikkben történelmi
személyeket, akik nem voltak "hollandusok", holland
nyelvenemlegetni. Pippijn van Herstal (a franciák Pi
pin de Herstalnak mondják) nem más, mint a "közép
ső" Pippin (687-714), Karel nem más, mint Martell
Károly stb. Szent Bonifác, a németek apostola téritő

működését a frizeknél - akik semmiképp sem a mai
"hollandusok" egyenes elődei - kezdte, és ott is halt
vértanúhalált, de életműve nem Hollandiának szólt,
mint a szerző inszinuálja.

Ostoba dolog azt állitani, hogy a magyar "Németal
föld" kifejezés nemcsak elképesztő tévedés, hanem
egyenesen sértő is. Az igaz, hogy ma - főként a máso
dik világháború következményeként - a "hollandu
sok" (Hollandia a Németalfóld egyik tartománya, a
hollandusok ennek a tartománynak a lakói) nem akar
nak semmiféle közösségetvállalni a németekkel. De az
igazság az, hogy a Németalföld a szó történelmi és
földrajzi értelmében - és ehhez hozzátartozik a mai
Belgium, sőt Franciaország bizonyos északi része is 
Nagy Károly korától ezer éven át a Német-Római
Szent Birodalomhoz tartozott. Maga a nyelvjárás is
míg ki nem fejlődött a flamand, illetve a vele rokon
"holland" nyelv- német nyelvszólás, németül "Nieder
deutsch" (Platt-Deutsch) volt. Ennek a történelmi
ténynekaz összefüggéseként ment át a magyar nyelvbe,
köztudatba a "Németalföld" kifejezés. Nekünk nincs
is más szavunk rá, hiszen "Hollandia" ennek csak egy
részétjelöli. Az a tény tehát, hogy a mai "Neederland"
ot a magyar nyelv "Németalföldnek" nevezi, történel
mileg indokolt és ezzel nem akarja azt mondani, hogy
ez az "alföld" ma német, azaz német állam-, vagy
nyelvterület volna.

Prot: Adriányi Gábor
Königswinter

A LEVÉLTÁRI FORRÁSKIADÁS - AZ EGY
HÁZI LEVÉLTÁRAK. (Szerk. Bán Péter. Ka
posvár, 1981). Ságvári Ágnes, Budapest Fővá
ros Levéltárának főigazgatója indította útjára a
"Levéltári Szekció Füzetei" sorozat első kőtetét.

A kőnyv első része a magyar forráskiadás napi
tükre. A második a magyarországi egyházi le
véltárak életét mutatja be. Kitűnő anyagot ka
punk katolikus, református, evangélikus, unitá
rius, baptista és zsidó levéltárainkról.

Rosdy Pál a magyarországi Római Katolikus
Egyház szervezeti felépítéséről és levéltári intéz
ményeiről számol be. Megtudjuk, hogy három
főegyházmegyében(esztergomi, kalocsai és egri)
egy prímási, két érseki és két főszékesegyházi

káptalani levéltárat tartanak fenn. Az egyház
megyék székhelyein nyolc püspöki és hat székes
egyházi káptalani levéltár is működik, valamint
egy társaskáptalani levéltár Sopronban. A ben
cés, a piarista és a ferences rend szintén kezel
egy-egy levéltárat, így 23 római katolikus szak
levéltár van Magyarországon. Az Országos Ka
tolikus Gyűjteményi Kőzpont szakmai és felü
gyeleti minőségben segíti és el1enőrzi a levéltá
rak munkáját. Beke Margit külőn ír az esztergo
mi Prímási és Főkáptalani Levéltárról. A Prí
mási Levéltárban őrzik többek közt az Arany
bul1a 13l8-as másolatát, az l233-as beregi
egyezményt és az 14l2-es szepesi városok elzálo
gosításának okmányait. Az esztergomi főszé

kesegyházi káptalan közel háromezer Mohács
előtti oklevél1el dicsekedhet, például az 1075-ös
garamszentbenedeki alapítólevéllel is (ll57-es
formájában). Cselényi István a Hajdúdorogi
Görö~ Katolikus PüspőkségLevéltárát mutatja
be. Erdekes anyagot őriz a Máriapócson
1749-1950 kőzt műkődött Szent Bazil rend
rendházi és tartományfőnökségi levéltára.

Kormos László a magyarországi Református
Egyház levéltárait elemzi: a Zsinati Levéltár,
Dunamel1éki Egyházkerület, Dunántúli Ref.
Egyhk., Tiszáninneni Ref. Egyhk. és a Tiszántú
li Ref. Egyhk. gyűjteményeit. Vető Béla az
Evangélikus Országos Levéltár másfél évszáza
dát dolgozza fel. Szász János levéltáros egyházi
intézményeknek, egyesületeknek stb. a magyar
országi Unitárius Egyház Levéltárában gondo
san rendezett iratait tárja elénk. Kiss Emil a
Baptista Levéltárban kalauzol bennünket. Je
lentős a folyóiratgyűjteményük.

Landeszman György főrabbi, a Magyar Zsidó
Levéltár vezetője beszámol az 1495-ös héber
nyelvű oklevélről csakúgy, mint a napjainkban
is folyó kéziratmentő és gyűjtőmunkáról.

Szécsi Józse!



VIGILIA
ESZPERANTÓ VILÁGKONGRESSZUS
BUDAPESTEN

Az Eszperantó Világszövetség hazánk fővárosában

rendezi meg 68. kongresszusát 1983. júl ius 30. es
augusztus 6. között. A kongresszus fő t émájául a kom 
mun ikációt választotta a következő címmel : .•A mo
dern kommunikáció társadalmi es nyelvi vona tkozá
sai" . A tudományos konferencia szekci óiban a lerna
technikai vonatkozásainak jelenet es jövője t bemutató.
valam int a társadalmi es nyelvi hatásokat tárgyal ó
előadások ra kerül sor. Számos nemvctk őz: eszperant ó
szervezet a világkongresszus keretcben tanja saját kon
ferenciáját is. A tervek szerint 19K3 ll) urun Budapes
ten. illetve valamelyik vidéki városban hivja össze saját
éves konferenciáját a pedagógusok. az újságírók. a
katolikus eszperautisták es a vakok nemzetközi szerve
zete. Az ifjúsági világszervezet Debrecenben rendezi
meg találkozóját. Az Eszperantó Világsz övets égelnök
sége a hazai rendezökkel együttmüködve egyebek közt
szinházi előadásokat. nyelvészeti, eszperantológiai
konferenciát. nemzetk özi koncerteket es nyári egyete
mct is szervez.

Ára: 20,- Ft

SZÁMUNK fAOI

BARNA GÁBOR a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem néprajzi tanszékének tudományos mun
katársa .

SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER ír ó, költő. rn űfor

d ít ó. Legutóbbi kötetei : A Nagy Számítógep (versek).
Szép új világ (A. Huxley tudományos fantasztikus re
g énye), Gellért (történelmi regény) . A látó és a vak
cimű, II . Béla korában játszódó regényét a Magyar
Nemzet közölte folytat ásokban . A Gell ért-et eljuttatta
II. János Pál pápához a Vatikánba. ahonnan a követ
kező sorokat kapta Mgr . G. B. Re pápai ülnök aláir ás
sal: "Kedves Szabó úr! Őszentsége, II. János Pál pápa
utasitott arra. hogy megköszönjem Önnek a kötetet,
amit neki küldött. Szeretn é tudomására hozni, hogy
hálás az ön előzékeny gesztusáért és értékeli az udvari
as tisztelet érzéseit, amelyek Önt erre a gesztusra kész
tették. Öszentsége szivből kívánja Önnek. hogy része
süljön lsten adományaiban, békében és örömben."
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