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SZENNAY ANDRÁS

Melyik Istent hirdetjük?*
Az "igaz" lsten és a mai "hamis" istenek

Engedjék meg, hogy a következő néhány bevezető mondatban kissé szubjektív
legyek. Amikor előadásom címével, illetőleg a javasolt témával igyekeztem meg
barátkozni, kényelmetlen érzés kerített hatalmába. Kissé irigykedtem azokra,
akik ezen a megbeszélésen az istenhitről, a Biblia Istenéről vagy Jézus Krisztus
Istenéről adnak elő. Nem mintha ezek könnyű témák lennének; számomra mégis
úgy tűnik, hogy konkrétabban megragadhatók. Továbbá egy hivő keresztény kör
nyezetben. csak akkor beszélhetünk az "igaz" Istenről, ha a magát kinyilatkoz
tató, bár továbbra is misztériumba burkolózó Istenről szólunk.

Kortársaink számára ma általában nem az a nagy kérdés: miként juthatnának
közelebb Isten misztériumához, vagy miként ismerhetnék meg az "igaz" Istent,
hanem: vajon van-e Isten, és hol találhatnánk meg őt. És esetleg fölteszik maguk-
nak a kérdést: egyáltalán mit is értünk ezen a szón: Isten? "
. Keresésük, kérdéseik nyomán sokan eljutnak ugyan egy teisztikus istenfoga
lomhoz, de a magát kinyilatkoztató Háromságos Titokban való hithez nem. A
teizmus a felvilágosodás óta egy sajátos módon .Jölbomlott keresztény hit"
(Walter Kasper), amely újra és újra könnyen ateizmusba torkollik. Isten létének
radikális kérdését meggyőzően megválaszolni nem képes a bizonytalan, általá
nos teizmus, hanem csupán "a történelem élő Istenéről való döntő tanúskodás,
aki Jézus Krisztus által a Szentlélekben kézzelfoghatóan megnyilatkozott".'

Az istenkép válsága

Életének során a teológus, az igehirdető, de minden hivő ember is megálla
píthatja, hogy szüntelen egy olyan valóságba ütközik, amely alól nem tudja ki
vonni magát. S eközben megfogalmazódik benne a kérdés, hogy vajon ez a "valo
ság" az ember által "isteninek" fölismert, aztán "istenített" tárgy, személy vagy
eszme-e vagy pedig igazi "másik" az isteni Te, az önmagát kinyilatkoztató, a nem
csak hűvös információkat közló, hanem az emberrel kommunikáló Isten.

A "Melyik Istent hirdetjük" téma szervesen beilleszkedik az "istenkérdés"
témakörébe. Ismeretes, hogy alI. Vatikáni zsinatot követő első évtizedben ez a
kérdés a teológiai érdeklődésnek többé-kevésbé a peremére került. Az oka is
ismerős: a teológusokat elsősorban az egyház problematikája foglalkoztatta. Úgy
látszott, minthq a teológia kimerítette volna az istenkérdést, amint Josef
Ratzinger "Die Frage nach Gott" címú, tíz évvel ezelőtt kiadott kötetének elő

szavában rnegállapította.! Azóta újra változott a helyzet. Ezt igazolja az a tény is,

Az 19H3.Jlpcember 2~<W-i pasztorális konferencián elhangzott előadás szövege.
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hogy most, a lelkipásztorok hagyományos összejövetelén. megint ezzel a témával
foglalkozunk, mégpedig elméleti és gyakorlati kérdésfelvetésben. I~ten ismét az
emberek nagy "ügye", "az istenkérdés végső soron nem más, mint magának az
igazságnak a kérdése";' A nemrég még elhatalmasodó pozitivizmust is kezdjük
magunk mögött hagyni, vagy legalábbis jelentőségét a maga helyére tenni.
Hosszú időn keresztül ugyanis csak az "adottságot" tudománytalan kérdéssé
nyilvánították. Minél mérhetőbbnekképzelünk el minden létezőt, mínél egzak
tabb az a kép, amit az ember önmagáról és a világról alkot, annál inkább beszű

kül az Isten képe. Az ember megrendül hitében, és már nem lesz képes az igaz
Istenről sem szólni, sem tanúságot tenni. Ma ismét sokan felismerik, hogy sok
kal többek és sokkal nagyobbak annál, semmint elég lenne számukra saját kis
világuk, saját bálványisteneik; mi több: hogy nem elégségesek önmaguknak.
Helyzetük az első keresztényekére hasonlít, akiknek "ateistává" kellett válniok,
hogy rátalálhassanak az igaz Istenre.

Mi keresztények napjainkban a világot és lsten ügyét drámai helyzetben él
jük át.

Talán nem is annyira az istenhit, az Isten ügye foglalkoztat bennünket, hanem
az ember válsága. Nem egy nép, egy társadalmi réteg, egy társadalmi rendszer,
de nem is egy konkrét történelmi kor, hanem az ember került válságba. Nem
egyszer hallottuk: Auschwitz után lehet-e még Istenről szólni? Én így fogalmaz
nám a kérdést: Vajon Auschwitz után lehet-e még az emberről szólni? Vajon az
Isten vagy az ember mondott-e ott csődöt? Vajon nem a szeretet Istenéről (akit
megtagadtak vagyelfeledtek) vagy a személyes Szerétetról kellene újra egyre
többet beszélni?

Azok, akik komolyan teszik föl a kérdést: "Létezik-e Isten?", nyitottak Isten
előtt és keresik őt. Szívük mélyén még nem halt meg. Valóban: Isten egyre in
kább észrevehetően jelentkezik kortársaink gondolataiban és szívében, akik
nemcsak befelé, de hangos szóval vagy írásban is fölteszik a kérdést: "Ki és mi
lyen az Isten?" Keresik tehát azt az igaz Istent, aki felé bizalommal fordul
hatnak.

Amióta Isten belépett a történelembe, az ő "ügye", a róla szóló kérdés mindig
válságban volt és marad:
- gondolkodásunkban, mert képtelenek vagyunk végtelenségét felfogni, épp

ezért a véges létezőben -keressük őt;

- sziviinkben, mivel a rossz, a bún-a szenvedés átélése kételkedést ébreszt ben
nünk Isten létezése felől.

- A történelem igazságtalanságai, az ismétlődő emberkínzás és emberirtás Isten
ellen fordítja az embert.

- Minden emberben megvan a hajlam arra, hogy egy önkényes, önmagához ha
sonló istenképet alkosson magának.

- Az emberi szellem szabad döntése is lehetőséget ad az istenkép eltorzítására,
sőt az istentagadásra.
Isten és ember kapcsolatában így folyamatosan jelentkeznek a válságot elő

idéző tényezők. Úgy is mondhatnók: a történelem során az Isten ügye az ál
landó válságok egymásba fonódó láncolata. Isten azonban eltűri, megengedi,
hogy hamis isteneket állítsunk vele szemben. Elviseli - Pascal szavával 
hogy "agonizáljon" az emberek között.
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Az ember pedig hajlamos arra, hogy "kezét mossa", vagy szemét vádlóan az
égre emelje, kijelentve: mindenért maga az Isten hibás.

Napjainkban, amikor a hamis, vélt istenek száma megszaporodott, jobban
látjuk, talán szubjektive is jobban átéljük ezt a válságot. Természetesen ez
nem jelenthet számunkra "alibit", Istent" sem erényünk, sem képmutatásunk.
sem téves utaink, sem hamis, torz gyakorlatunk nem igazolja és nem is cá
folja. Az~ ember él fo1yamatosan válságban, s ezt napjainkban mintha fokozot
tabb mértékben kellene átélnünk. Ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy min
dent, még a megélt sötétséget is, egzísztencíájának megtapasztalt negatívumait
az Isten "számlájára" írja. Ha a földi könyvelés deficittel jár, felmond Isten
nek, hamis isteneket és bálványokat keres, emel oltárra. Véges értelme nem
képes áthatolni a misztériumon, meghozni az "értelem áldozatát." Ehelyett
hátat fordít Istennek, s olyasvalakit keres, aki már nem annyira titokzatos.

A "melyik Istent hirdessük" probléma tehát nem elvont, nem merőben el
méleti kérdés, mert középpontjában a ma embere áll. A mai ember, alti nyug
talanul keres, kérdez és - Jákobhoz hasonlóan - tusakodik Istennel; aki köve
tel Istentől, perbeszáll vele, új istenekkel házasságtörést követ el; aki mindezt
talán azért teszi, hogy - mint Jákob - elnyerje lsten áldását?

Sokak számára talán feleslegesnek tűnik Istennel, az istenhittel kapcsolat
ban ilyen nehéz kérdéseket feltenni. Egy egyszerű hivő így fogalmazta meg ezt
egyszer: "Vagy van elég erős hitem és Istent szeretetben imádom, - és akkor
nem szorulok ilyen kérdésekre; vagy gyenge lábon állok Istennel, - és akkor
sem a kérdések, sem a válaszok nem sokat segíthetnek rajtam." A választ
mindannyian ismerjük. A kérdések minél világosabb, határozottabb fölvetése.
a módszeres válaszadás emberhez méltóbbá, erősebbé teheti Istenben való
hitünket. De az emberi törekvések nem képesek létrehozni a hitet. A tudomá
nyos, alapozó törekvés a kegyelemnek csak útitársa lehet.

A vezetés szükségessége

Talán helyénvaló ezen a helyen a közismert bibliai képre utalnom: Izrael
exodusára. Miért fordul a magára maradt nép oly rövid idő alatt bálványiste
nek felé? A válasz így talán túl egyszerű: mert magára maradt, vezető nélkül.
Mégis az egész emberiség történetét is lehet az exodus-helyzet nézőpontja sze
rint vizsgálni. Vajon ott, ahol az igaz Istenbe vetett hit nem tud gyökeret
verni, vagy éppen most megy veszendőbe, nem a "pasztor nélküli nyájra"
kell-e gondolnunk? Vajon miért ilyenkor nagyobb az igény a megbizonyoso
dásra: valóban igaz Isten-e a mi Istenünk? Ne~ célszerűbb-e a teremtett való
ságok, az új és újabb "aranyborjak" felé fordulni?

Nézzük ennek az exodus-szituációnak egyik kiemelkedő korszakát, Jézust és
korát. Jézus is találkozott hamis, téves istenképekkel, amiket alig győzött hely
reigazítani. Így a szigorúan bűnseté Isten képével szembeállítja a megbocsátó.
jóságos Isten képét, aki a tékozló fiú hazatérésére vár. Jézus emberközelbe
hozza Istent. Beszél a gondviselő Istenről, aki még a madarakról és a virágok
ról is gondoskodik. A ~..kisajátított" Istent minden ember Isteneként mutatja
meg: a jók és a gyarlók, a zsidók és a pogányok Isteneként.
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Pusztán az a tény, hogy Jézus maga is nagy súlyt helyezett az igaz Isten és a
helyes istenkép bemutatására, a téves kép korrigálására, már elégségesen
érzékelteti: fontos problémával, "az ember" problémájával, a magára maradt
emberrel állunk szemben. Példája azt is mutatja, hogy döntő fontosságú kér
désről és feladatról van szó. Jézus tudta, mi lakik az emberben.

Az istenkép jeléntősége

A vaHásfilozófia megmutatta, hogy az a kép, amit Istenről alkotunk magunk
nak, és az a kapcsolat, amit Istennel kiépítünk, összefüggenek egymással: az
igaz istenkép hiteles, a hamis istenkép torz vallásossághoz vezet. Istenképünk
megmutatja vallásosságunk jellegét, érettségi fokát, személyformáló erejét. Át
hatja az imádságot és minden vallásos gyakorlatot. Istenkapcsolatunk tovább
alakítja bennünk Isten képét és közelebb hozza hozzánk Isten valóságát.
Ebben a kapcsolatban azonban mindig Isten az Első; a kölcsönösség csak
következmény. 'Isten kegyelme tárja fel előttünk egyre tisztultabban az Ő ar
cát. Ez.a mindig új, ez 3; meglepő arc egyszerre megrendít és megigéz. Gazdag
ságát még közelítőleg sem lehet kifejezni. A konkrét ember vagy egy konkrét
nemzedék számára ennek az arcnak mindig csak egy-egy vonása válik jellegze
tessé.

Nem arról van itt szó, hogy milyen képet alkotunk, vagy hogy milyet alkos
sunk gyarló fantáziánkkal Istenről. A kérdés az: hogyan nyilatkoztatja ki
magát Isten nekünk? Isten a kegyelem útján tárja föl, nyilatkoztatja ki ön
magát. Egyszer a "tremendum" (a félelem), máskor a .Jascinosum" (a vonzás)
mozzanata hat erősebben.

Mi az istenképet befogadó emberi alap? Miként éljük meg Istent mi, az itt
egybegyűlt két-három nemzedék? Miként "nézünk" Istenre? Melyek a "mi
Istenünk" jellemző arcvonásai?

Korunk embere nyugtalan. Faluról városba, egyik városból a másikba, egyik
földrészről a másikra vándorol. Keresi az új hazát, az ígéret földjét. Vannak
emberek, akik földi paradicsomot ígérnek. A kereső ember mégis nyugtalan és
bizonytalan a jövője miatt. A régi hagyományokat elfelejti, az újak azonban
még csak most vannak alakulóban. A mai ember alig tud kezdeni valamit a
régi szokások Istenével. Olyan Isten után kérdez és kutat, aki mindig jelen
van. Ott is, ahol ő maga még nem talált otthonra. A ma emberének "igaz"
Istene "megélt Isten": "velünk le;yő Isten", az exodus Istene. Az az Isten, aki
Ábrahámot és Izsákot az új földre vezette; aki Mózest és a választott népet a
sivatagban az új haza felé irányította. Isten ígérete örökérvényű és ma talán
egyre jobban tudatosul: vagyok - veletek vagyok.'

A mai "hamis istenek"

Az igehirdető és a lelkipásztor szinte naponkint találkozik korunk "hamis
isteneivel". Az ember természeténél fogva hajlamos arra, hogy az esetlegest
tekintse abszolútnak. Minden kornak megvannak a maga istenpótlékai. A mai
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ember pl. foglalkozásokat (munka, játék, sport, hobby), szenvedélyeket (szex,
kábítószer, alkohol) vagy használati tárgyakat (ház, televízió, autó) istenít, e
bálványainak rabszolgája lesz. Azonban az ember maga is lehet önmaga bál
ványa. Az önimádat, az önzés, az önkultnsz kizárjá szívéből az igaz Istent, sőt

még az embereket is. Tragikuma, hogy emiatt nem képes már megnyílni az ön
átadásra. Nem képes átérezni azt az örömöt, amit mások 'szeretete okoz, sem
pedig az adás boldogságát: Személyisége eltorzul, önimádata távlatok nélküli
süket és vak emberré teszi.

Az ember más embereket is bálványozhat: gyerekeket, politikai vezéreket,
film- vagy sportsztárokat.

A kísértő hangja: "Olyanok lesztek, mint az Isten", ma sem csendesedik el.
Az Isten képmása "isten" akar lenni. Legalábbis úgy, hogy az ember önmagát
helyezi a középpontba. Napjaink újraébredő hybrisében, gőgjében az ember
úgy véli, kezébe veheti a saját és mások sorsát. Mivel így az ember -válik min
dennek abszolút mértékévé, azért a technikában, a haladásban,. a tudomány
eredményeiben, minden teljesítményben végső soron önmagát, saját hatalmát
bálványozza. Így az "önkiteljesítést" már csak "önmaga oltárra helyezése"
követheti.

Az ember azonban "Isten képére" teremtetett. Létének központja önmagán
kívül van: lsten örök szeretetében. És csak azért ura a világnak, mert Isten
képmása. Felelős teremtőjének, az Istennek, mintegy annak felelős helytartója
itt a földön; de nem önmaga ura és istene.'

Éppen az utolsó évtizedben mutatkozik meg, milyen veszélyek és. fenyegeté
sek támadnak abból, ha az ember maga akar lenni minden dolgok mértéke és
törvényszabója, ha a "Hajtsátok uralmatok al a földet" parancsot egyoldalúan
értelmezi, s az az önimádás alapdogmájává, az emberistenítés imperativuszává
lesz. Az ilyen értelmezés azonban figyelmen kívül hagyja, hogy "az ember
méltósága nem választható el attól a ténytől, hogy Isten előtt áll"." Ahol és
amikor ezt elfelejtik, az emberi történés egyre inkább a káosz felé veszi az
útját.

Azonban itt még egy dologra rá kell mutatnunk: Ha lassan fel tudnánk is
számolni a hamis isteneket, még nem biztos, hogy az igaz Isten kerülne a
helyükre. Az igaz Isten képe még nem válik feltétlenül tisztultabbá a hamis
istenek leleplezésével. Az igaz Istenbe vetett hitet még nem vagyunk képesek
mintegy "megteremteni" azáltal, hogy szétromboljuk a hamis isteneket. Sokkal
inkább szükséges az, hogy állandóan az élő Isten képének alakításán fáradoz
zunk, hogy szinte állandóan körbejárjuk az istenkérdést, hogy újra meg újra
elinduljunk Isten keresésére. Isten ügye mindig veszélyeztetett, mert az
ember túlzottan ragaszkodik önmagához, a környezetéhez, a saját eszméihez,
és mert gyarló kifejezésmódjával Isten önnön feltárulkozása nyomán sem
tudja őt teljes tisztasággal bemutatni.

A kinyilatkoztatásból érkező segítség

Az emberképre és emberi mértékre szabott isteneket Isten kinyilatkoztatása
igazítja ki. A kinyilatkoztatás istenképéből itt csak három vonást szeretnék
kiemelni:



1. Istennek személyes jelentősége van. Nem pusztán fogalom, dogmatikai
formula; nem önmagának, önmagáért, hanem értem, értünk, az emberért van.

I Ő az emberek Istene. Mózes megértette, hogy Isten "vele lesz", "velük lesz"
(Kiv 3, 12). Isten mindig a Szabadító, az Üdvözítő, a Megmentő. Betölti a szíve
ket, erőt ad, megnyugvást hoz nehéz helyzetekben, az élet szenvedéseiben (de
nem veszi el, nem hárítja el azokat szükségképpen).

2. A kinyilatkoztatás Istene egyetemes. Az egész világ Ura és minden ember
Istene. Nemcsak felette áll a" világnak, de csoportok, népek, pártok sem sajátit
hatják ki. A világban hatékony és nincs alávetve semmiféle hatalomnak. A vi
lágot és benne az embert a beteljesülés, az eljövendő ország felé vezeti.

3. A kinyilatkoztatás Istene "egészen más" Isten. A mysterium temendum et
fascinosum, a félelmet keltő és lenyűgöző titok, a kimondhatatlan titok: Isten
egyszerre vonzó és lehengerlő, szerető és igazságos.

Bár Isten a kinyilatkoztatásban feltárta önmagát, az ember mégis eltorzítja
ezt a képet. Ha áz ember túlzottan hangsúlyozza saját személyét (perszonális
dimenzió), akkor saját képére formál magának istent. Ha valamely általános
világszellemnek, erőnek, a mindent és mégis semmit nem mondó "legfőbb

Lénynek" hódol (univerzális dimenzió), akkor többnyire egyfajta, az emberek
iránt érzéketlen Istenhez jut.

Az Isten "másságát", transzcendenciáját is el lehet túlozni, így esetleg eljut
az ember a mindenek felett uralkodó zsarnok istenképéhez.'

A konkrét ember, mindenekelőtt a keresztény ember, saját magának is fel
teszi a kérdést: "Kicsoda és milyen az az Isten, akiben hiszek?" A válaszadás
hoz szükséges az elmélkedés, figyelni kell Isten üzenetére, imádkozni kell.
Még a "térdenálló teológus" (vagy igehirdető) számára sem 'oldódik meg egy
könnyen és véglegesen az isten-probléma. Számára is egyre nagyobb feladattá
növekszik.

A bajok forrásánál

Az igaz Isten és a hamis istenek közötti kűlönbségtételt ma elsősorban a
hamis irénizmus teszi nehézzé: "kössünk minden áron békét", még az igazság
árán is. Ez a szellemi beállítottság részben visszahatás eredménye: a múlt
gettó-szellemének, türelmetlenségének ellenhatása. A "ne azt keressük, ami
elválaszt" elve és gyakorlata a kölcsönös eretnekséggel való vádolás hosszú idő

szaka után érthető; mégsem jogosít fel bennünket arra, hogy csak a hasonlósá
gokat vegyük észre és kikapcsoljuk a különbözőségeket. Ne értsük félre: jó azt
keresni és felmutatni, ami összeköt; de nem juthatunk el a megállapításig,
hogy "a sötétben minden macska szürke", Nem hirdethetjük: nem az a fontos,
hogy kiben-miben hisz az ember; fontos, hogy higgyen és legyen jó. A hamisan
éstelmezett testvériség nevében félünk mindenféle ún. szolidaritás megsérté
sétől. Ebből a. felfogásból fakad ez a megállapítás: Istent nem lehet viták tár
gyává tenni. "Bizonyos szempont szerint" rejlik igazság is ebben a kijelentés
ben, mégis könnyen utat nyithat a hamis, téves istenkép számára.

Manapság gyakran találkozunk az ún. békés ember típusával, aki fél a kűl

detés, az Isten melletti elkötelezettség felelősségétől (nem tevesztendő össze a
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tolerancia és a pluralizmus emberével). Ez az ember egykönnyen a közvéle
ménykutatás eredményeire hivatkozik, ezért nem belülről, hanem a többség
hez igazodva próbál Isten mellett vagy ellen állást foglalni. Az igazság kérdé
sében azonban nem lehet számunkra döntő a többség véleményének a
"nyomása",

Gyakran a teológus, az igehirdető is képtelen arra, hogy valóban hitvallást
tegyen a kinyilatkoztatásban önmagát elénk táró Istenről. Mivel az ilyen tanú
ságtevő megnyilatkozások egyre inkább ,;hiánycikké" válnak, nem csodálható,
hogy környezetünk, kortársaink elbizonytalanodva olykor valamilyen különös
"új humanizmus" szószólójává válnak. A "hamis istenek" meghittek lesznek
számukra, bálványozni kezdik azokat, sőt eljutnak a közömbös (nem harcos)
ateizmusig."

A túlzó irenizmus olykor egyfajta kényelmességre vezet: csak egyetlen
veszélytől fél, mintha a többi nem is léteznék. Hajlamos arra; hogy leegyszerú
sítsen, hogy pl. kijelentse: egyetlen vitapartnerünk van, a marxizmus, illetve
annak képviselői. Kétségtelen: megkérdójelezések és kérdések - olykor provo
katívak - ma is érkeznek felőlük hozzánk. Evilágiságba temetkező ideológiájuk
könnyen lehet hamis istenek születésének táptalaja. Mégis egyéb bölcseleti
irányoktól szintén érkeznek felénk kérdések - egyébként ugyanezeket a kérdé
seket kapja a marxizmus is. Kortársaink között sokan mutatnak új bálványok
felé, és legalább oly mértékben kellene rájuk is ügyelnünk, mint a dialektikus
materializmus ateista képviselőire.

Ebből a csupán érintett problémából is kitűnik, hogy egyrészt az istenhit
alapozása függ egy bizonyos kor és egy bizonyos ország szellemi irányzataitól,
kultúrájától, másrészt hogy - a túlságosan nagyvonalú irenizmussal ellentét
ben >- nem tekinthet csupán egyetlen irányba. Az olyan országban, amilyen pl.
a hazám, más és más módon válhat valaki a hivatalosan terjesztett ateista
ideológia nyomán az istenhit, illetve az istenkép bírálójává (olykor valóban
hamis istenképet bírálva, máskor vulgáris módon nyilatkozva a kinyilatkoz
tatás Istenéről), vagy pedig más és más módon igyekszik - a nyitott, kereső

fiatalok kérdéseire ügyelve - emberközelbe hozni az igaz Istent. Anélkül, hogy
ebbe a problémába belemehetnék, csak utalhatok rá: nálunk is egyre többet
szólunk a közénk érkezett Istenről, Jézusról, aki egy lett közülünk, és aki igaz
Isten. .

Talán legnagyobb veszélyként ott jelentkezhet a téves irenizmus,amikor az
emberben feltámadnak az ősi és mégis örökké aktuális kérdések: az élet, a
halál, és a szeretet kérdései. Amíg csak emberi igyekvéssel, egyfajta evilágba
rekedt humanista megfogalmazással próbáljuk ezeket, megválaszolni és felol
dani, amíg nem halljuk meg és nem közvetítjük az üzenetet, amely Istentől

érkezett, addig újra és újra hamis istenek, bálványok szolgálatába szegödhet
környezetünk. Ezzel szemben a keresztény teológus és igehirdető útja olykor
nagyonis "keresztút". Isten szava ugyan elhangzott - az ember azonban to
vábbra is nyugtalanul keres és kérdez. Az üzenet közvetítője pedig képtelen
teljesen bemutatni, a Láthatatlant, kimondani a Kimondhatatlant; képtelen
mindig és mindenki által érthetően közvetíteni az üzenetet. Az evilágiság, a
szekularizmus nagyon elterjedt, a közöny nőttön nő. S ha még az Ige hirdető

jét is az a gondolat vezérli: "fő az, hogy jó ember legyen", ha a téves irenizmus
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keríti hatalmába, akkor kortdrsaink számára az "igaz" és "hamis" Isten prob
lémája lassan már föl sem vetődik. Lehet, hogy nagyszámú kortársunkat le-.
nyűgözi Jézus Krisztus, a "szupersztár", a "forradalmár", az "ellenálló és fel
szabadító", de egyre inkább eltávolodnak a valóban üdvözítŐ és szabadító
Krisztustól.

A kiút

Hogy van-e kiút, orvoslás? Minden bizonnyal van. Talán mindenekelőtt

abban, hogy ,;akár alkalmas, akár alkalmatlan": hirdetjük, Isten önfeltárulko
zása sohasem azonos az igazságok és tételek gyűjteményével, amely valami
képpen természetes ismereteinket és tapasztalatainkat egészíti ki, és a meg
alázkodó vagy megalázott emberi értelmet visszavezeti - önmagához. Az igaz
Isten felé fordulás összetett mozdulat. Maga Isten nyitja fel szemünket, hogy
megtérésünk után az evilági maradandó sötétség ellenére is - lássunk. To
vábbá az .embernek nem szabad elcsüggednie. Tovább kell küzdenie, mint
Jákob tette. Ha olykor úgy érzi is, hogy megbénult, újra és újra tovább kell
keresnie, kérdeznie önmaga, létezése és Isten után.

Nem feledhetjük, hogy a két ellentétesen ható nehézségtől nem könnyű

megszabadulni. Olykor a ;végletek között hányódik az ember. A kinyilatkozta
tás Istene egyszer nagyori is kevéssé emberi, máskor meg túlságosan is emberi
számára. A kettős' nehézségre a biblikus teológiához kapcsolódó dogmatika

. igyekszik - mindenkit soha ki nem elégítve - választ adni.
De 'a válaszadók sorában ott vannak a filozófusok és az ál-filozófusok, a

guruk és a diktátorok, a közvélemény manipulálói is, A kétes értékű, szakrá
lisnak vélt elem behatol a legkülönbözőbb helyekre - a klubokba, az őser

dőkbe kivonuló szekták tanyáira. Így vagy úgy, mindezek felvetik az igaz Isten
és a hamis istenek problémáját is. .

A hivő ember gondolatvilágában Isten léte egyben az Igazság. Igazság,
amelyben egyaránt fölcsillan Isten létezése, bölcsessége és szeretete. Ha való
ban komolyan vesszük, hogy mit is jelent az igaz"Isten ismerete és az azzal egy
beforrott istenhit, akkor áll csak igazán előttünk a maga jelentőségében a
II. Vatikáni zsinat kijelentése, hogy t. i. korunk egyik legsúlyosabb ténye a külön
féle előjelű ateizmus, a hamis istenek imádásának különböző fajai, illetőleg a
mindezzel összefüggő számos teológiai és lelkipásztori probléma.

Isten létét tudományosan nem lehet bizonyítani. Éppen ezért az embernek
mindig lehetősége van a különféle hamis istenek kultuszára, vagy az igaz
Istennel szembeforduló .állásfoglalásra. Egyetlen teológus vagy igehirdető sem
élhet illúziókban. Látni kell, hogy nem lMnnyű feladat intellektuális becsüle
tességgel és szavahihető módon szólni az igaz Istenről. Ugyanakkor az a tény,
hogy nem áll rendelkezésünkre ún. kényszerítő bizonyíték az igaz Isten be
mutatására, nem jelenti !egyszersmind azt, hogy nem tudunk utat mutatni,
hogy nem tudnánk az igaz Isten felé mutatni. Ezért jobb - s ha egy lelkipász
tori megbeszélésen mondom ezt, nem fogják félreérteni -, ha a teológia és az
igehirdetés hátrahagyja a magabiztos bizonyítást, és azt tekinti feladatának,
hogy rámutasson az útjelző táblákra. Ilyeneket találhat akár a külvilágban,
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akár saját egzisztenciájának a mélyén. Az istenprobléma gyökerében össze
fonódik az élet alapkérdéseivel. Az ember újra és újra arra kényszerülv.hogy
átlépje saját korlátait.

Hallgatóim nyilván ismerik Congar megállapítását: "A talán legnagyobb baj,
ami a modem katolicizmust érte, az, hogy a tanításban és a katekézisben
Istent és a vallást önmagában vizsgálta anélkül, hogy szüntelenül kereste
volna, hogy mit jelent mindez az ember számára. Korunk Isten nélküli embere
és világa, részben az ember és világ nélküli Istennel szemben támadt reakció
ból született."?

Újra föl kell tehát tennünk a kérdést: vajon az alapozó és rendszerező teoló
giában nem túlzottan belterjesen tárgyaljuk-e az istenkérdést? Vajon tudomásul
veszi-e teológiánk a mai hamis istenek tisztelőinekkihívását? Congar után hall
gassuk meg Walter Kasper figyelmeztetését: teológiánkban az "Isten" szó ne
legyen elméleti spekuláció tárgya, még kevésbé eszköze, hanem míiidig az ige
hirdetés szava. A keresztény igehirdetésnek, amely Istenről szól, mindig törté
neti és egyházi dimenziója van.t? A konkrét szituációban élő embert csak úgy
érheti el a szavunk, ha az a hagyomány folyamatában él és válik hatékonnyá.
Más szóval: "Hitből hithez" lesz hatékony annak igazságtartalma. Végső soron
"itt nem a reflexió által lesz egyértelmű a hit, hanem az imádkozás gyakorlata
által". "A hit nyelvi játéka, amelyben minden teológiai kijelentés elnyeri egy
értelműségét, a beszélő hit, az imádság."12

Isten az ember örök problémája marad

Isten keresése, a felé való közeledés nehéz vállalkozás. Titokzatos valósága túl
van minden emberi elképzelésen, és éppen ezért az ember örök kísértése, hogy
megmaradjon képeinek, elképzeléseinek a világában. Még az az ember is, aki tel
jességgel elutasítja Istent, fáradhatatlanul/ tovább keresi, mert nem elégedhet
meg a saját végességével. Kérdés, hogy van-e egyáltalán olyan ember, aki nem
keresi újra és újra a mindig nagyobbat, a megfoghatatlant - Istent, bármennyire
rejtetten is. De-az is, aki azt hiszi, hogy megtalálta Istent, tovább keresi, mert
Istent sohasem lehet teljességgel birtokolni.

Tudatában vagyok annak, hogy az ilyen gondolatok egyesekben reménységet
és lendületet, másokban viszont nehézségeket támaszthatnak. Itt szeretném el
mondani, mit mesél Cassianus az öreg Serapionról: Az aggastyán önmegtagadás
sal teljes remeteéletben szolgált Istennek. A Szentírás szavai: "Isten az embert a
saját képére teremtette", számára a maga szerény tudásában annyit jelentettek,
hogy az ő Istene emberképű Isten. Egy napon azután hozzá is elérkezett a hír,
hogy Istenről nem szabad ilyen földhözragadt módon gondolkodni. Mindez ma
gával hozhatja a bálványozás veszélyét, mindez antropomorfizmus. A jó öreg
engedelmeskedik az őt kioktató püspöke szavának, bár képtelen hinni az új
tanításnak. Magáévá teszi a különös "új" Istent. Azonban hiába, az imádság
közepette nyugtalanság szállja meg a lelkét; azt veszi észre, hogy az emberi alak,
akit ő eddig Istenként tisztelt, akihez imádkozott, lassan szertefoszlik szeme
előtt. Keserű könnyek között borul a földre és sírva kiáltja: Jaj nekem, elvették
Istenemet, most már nem tudom, kihez imádkozzam. Ki mutatja meg számomra .
az igaz Istent?
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Minden kor embere, még a hivő ember is kerülhet ilyen válaszút, ilyen prob
léma elé. Ezért kell ismételten rámutatni arra: a "mindig nagyobb Isten" nem
emberi elképzelések függvénye. Ha a jószándékú, lelke mélyén istenhivő, nem
tudós és fölvilágosult, de komolyan az Isten akarata szerint élő, az igaz Istent
kereső ember számára Isten pl. "mint ember jelenik meg", vagy "fenn van a
mennyben", vagy bármiképpen képzeli is el őt: nem szabad nagyképűenés fölös
legesen kioktatnunk.

Az az Isten, aki valóban felülmúl minden emberi elképzelést és formát - em
beri alakot vett föl, egy lett közülünk. hogy meglátogasson bennünket, a tudóst
éppúgy, mint az egyszerű embert. Mint a názáreti Jézus jött el közénk, hogy
közöttünk élő Isten maradjon. Ezért a hivő keresztény ember tudja, hogy amikor
az élő és igaz Istenről szól, a megközelíthetetlen Titokról és ugyanakkor az em
berhez végtelenül közel álló, vele élő Istenről beszél. És bár az ember képtelen a
közte és az Isten közti távolságot itt a földön áthidalni, ezt a lépést mégis meg
tette helyette valaki: maga az Isten, aki szeretetből emberré lett és embersorsot
vállalt. Az Isten, akiről ő maga szól hozzánk, akiről istenhitünk beszél, és aki a
Fölfoghatatlan. Aki úgy szerette a világot, hogy elküldte egyszülött Fiát, hogy
mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3, 15).

Az ember titka és az Isten titka

Az isteni Titok világunkban jelentkezik. Az ember titka, az ember világának
misztériummal terhelt valósága, túlmutat önmagán. Régi korok, de a ma embere
is olykor sajátos rövidlátással képtelen többet látni az emberben, mint csakis
embert, a világban mint csakis evilágot. A rejtőző Isten így valóban rejtve marad
mindkét vonatkozásban. Megsejtjük ugyan a titok tényét: azt, hogy "van". De a
"milyen?", a "hogyan?" már. rejtve marad számunkra. Itt válik szükségessé és
fontossá a negatív teológia. Mivel így van, szüntelen lehetőségkéntmegmarad a
kísértés: az elfáradt szemű, az önmagán és a világán túl-lépni, túl-nézni képtelen
vagy már nem is akaró ember beletemetkezik önmagába és a világba. S hozzunk
fel bár hathatós érveket, amelyek a végtelen Titok meglétéről tanúskodnak, a
csakis tapasztalataira és gondolataira hagyatkozó ember továbbra is kétségek
között él. A végtelent csak akkor és úgy lehet valamiképp elérnünk, ha a vég
telen önmagát tárja fel, nyilatkoztatja ki, vagy legalábbis valamit föllebbent az őt

rejtő fátyolból. Viszont ismeretes, hogy "ez a teológiai fogalom: »kínyilatkozta
tás«, egyike a legsötétebb és legnehezebben megközelíthető teológiai fogalmak
nak."!' Itt nem szélhatok részletesen a kinyilatkoztatás fogalmáról. Csupán
arra szeretnék rámutatni, hogy az ember számára mindig fönnáll annak a kísér
tése, hogy kizárólag ebben a világban keresse létének titkát. Ennek során az
után, ha a természet, annak tárgyai, vagy önmaga és saját eszméi felé fordul, s
nem látja meg sem a természet útmutatását, sem Isten önmagát közlő kinyilat
koztatását, hitben fölfogható szavát, akkor téves útra/jut, ti. egy sajátos ateista
meggyőződésre,ill. a bálványok tiszteletére.

MegszívlelendőJohann B. Lotz figyelmeztetése: A keresztény szakrális terület
elidegenült az önmagában zárt profán világtól, s részben ez okozza újkori hamis
istenek születését. A keresztény szakrális terület csak akkor érheti el a világi
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profán területet, ha az föladja zártságát. A két "tömbnek" át kellene hatnia
egymást.

Ehhez a szükséges átalakuláshoz elsősorbana megtestesülés megélt titka járul
hozzá. A "cur Deus homo" (miért lett Isten emberré) kérdésre talán ilyen
módon válaszolhatnánk manapság. Sokkal inkább, mint valaha, igazán és egé
szen tisztán kellene látnunk azt, ami "össze nem kevert" és ami "el nem válasz
tott". A teológia és az igehirdetés csak úgy lehet úrrá a hamis istenek és a külön
böző "ateizmusok" fölött, ha egzisztenciálisan mutatja meg, hogy Isten imrna
nenciája éppoly végtelen, mint a transzcendenciája. Isten végtelenül közel van
hozzánk, és nemcsak végtelenül távol; végtelenül baráti, és nem csupán végtele
nül idegen: ez akét nézet együttesen adja az igazi istenképet, az igaz Isten képét.
Harnis a közelség, amely Isten egészen és teljesen emberré teszi, de hamis a
távolság is, amely az embert és a világot teszi istenné. Ha mindezt a szemünk
előtt tartjuk, akkor meg lehet fosztani trónjuktól a ma annyira szaporodó hamis
isteneket. És akkor megnyílik számunkra az átfogó re-szakralizálás lehetősége is,
de azzal a szilárd elhatározással, hogy a szakrálisban megtartjuk a: profán ön
állóságát és öntörvényűségét. Ez a fejlődés tudná odaállítani kortársaink elé az
Isten igazi képét, az igaz Istent, ez az út vezethetne a hamis istenek. és a velük
kapcsolatos különböző ateizmusok legyózéséhez,!'

Régmúlt időkben jegyezték föl az "Atyák tanításának" egy kis történetét,
amely a bizonytalan távoli jövőre utal.-Az Atyák egyszer a végső idők nemzedé
kéről beszélgettek. Majd föltették maguknak a kérdést: "Mit is tettünk a saját
életünkben?" Erre a bölcs Ischyrion apát így felelet: "megtartottuk ~z Úr paran
csait." Mire a többi: "És mit fognak tenni, akik majd utánunk következnek? "Ők

majd a felét cselekszik meg", Válaszolt az apát. "És majd azok, akik sokkal
később fognak élni?" "A késői nemzedékek" hangzott a válasz, "alig tudnak már
az Istenről, és alig fognak istenes tetteket fölmutatni. Mégis: majd azokat, akiket
ez az idő hűségesnek talál, nagyobbaknak fogják tartani, mint ősatyáinkat."Hogy
ezeknek a késői nemzedékeknek a sora már elkezdődött-e,vagy mikor fogja kez
detét venni, aligha dönthetjük el. Hogy azonban az igaz Istenhez való hűség a
mi nemzedékünknek is kötelessége, efelől nem lehet kétségünk. És ez a hűség
arra is kötelez, hogy látva minden hamis istent és bálványt, mégis szóljunk ma is
az igaz Istenről, a mi Istenünkről. \

Már sokszor idézték Martin Buber figyelmeztetését: teológiánkban és ige
hirdetésünkben nem is annyira az Istenről, mint inkább Istenhez kellene szól
nunk. Az embernek dialogikus kapcsolatba kell kerülnie Istenével. Nem beszél
het róla a semleges harmadik személy hűvösen előkelő módján, és még kevésbé
Hlő, hogy egyfajta tárgyként emlegesse. A mi Istenünkről sohasem adhatunk
csak hűvös információkat, ha a dialogikus kapcsolatot nem akarjuk felszámolni.
És egyre inkább feladatunkká válik, hogy ebbe az imádságos, intim kapcsolatba
bevonjuk a harmadikat is, a többi embert, hallgatóinkat. És kifejezetten vagy
burkoltan mindez azért történik, hogy a többi ember elforduljon a hamis iste
nektől, hogy kilépjen az evilágba zártságából, az igaz Isten felé forduljon, őt

megszólítsa, vele beszéljen.
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Mit tegyünk?

A nagy kérdés, amelyet manapság sokan feltesznek, így hangzik: De hát mit
tegyünk? Erre a kérdésre újabb kérdéssel kell válaszonom: Kitől kaphatunk
egyáltalán valamit? Újra meg kell értetnünk az emberekkel, hogy semmit sem
tudunk tenni vagy adni, ha nem kaptunk már előbb valamit: ajándékot, indítást
Istentől. Paul Tillich nyomán elmondhatjuk: Istenhez való vallásos odafordulá
sunk elsősorban nyitott kezet jelent, amellyel elfogadjuk Istentől az ajándékot,
és csak másodsorban jelent aktív, ajándékot osztó kezet.

Ha eredményesen kívánjuk az igaz Istenről szóló igehirdető és lelkipásztori
munkánkat végezni, akkor nem szabad a "birtokba vett Istenről" szóló tudá
sunkra hagyatkoznunk. Meg kell tanulnunk újra nyitott füllel, nyitott szívvel és
kitárt kézzel várni. Az ember mindig hajlamos volt arra, hogy Istenről önmaga
faragjon képet ahelyett, hogy tőle tudná és hallaná meg: kicsoda, micsoda is Ő.

"Semmi sem jellemzi jobban vallási életünket, mint ezek az önmagunk által
alkotott istenképek. Arra a teológusra gondolok, aki nem várja Istent, mert bir
tokában tartja őt, bezárva. egy tanrendszerbe. Arra a teológus-hallgatóra gondo
lok, aki nem várja Istent, mert birtokában tartja őt bezárva egy könyvbe. Arra az
egyházi férfiúra gondolok, aki nem várja Istent, mert birtokában tartja őt be
zárva egy intézménybe. Arra a hivőre gondolok, aki nem várja Istent, mert bir
tokában, tartja őt, bezárva a saját tapasztalatába. Nem könnyű elviselni ezt az
Istenre való várakozást. Nem könnyií vasárnapról vasárnapra prédikálni úgy,
hogy nem támasztunk igényt Isten birtoklására, a vele való rendelkezésre. Nem
könnyű hirdetni Istent gyerekeknek és pogányoknak, szkeptikusoknak és ateis
táknak, és ugyanakkor világosan megmondani nekik, hogy mi sem birtokoljuk
Istent, hogy mi is várunk rá. Meg vagyok győződve, hogy a kereszténységgel
szemben tanúsított ellenállás nagyrészt abból ered, hogy a keresztények, nyiltan
vagy rejtetten, igényt támasztanak Isten birtoklására, és ezért elvesztették a

. várakozás elemét ... Erősebbekvagyunk akkor, amikor várakozunk, mint akkor,
amikor birtokolunk."15

Aranyszájú Szent János mondotta: "Ha valóban keresztények volnánk, nem
lennének pogányok." Mint számos jeles mondás, ez sem mentes a túlzástól; kű

lönsen, ha meggondoljuk, hogy az emberré lett Isten, Jézus Krisztus környezeté
ben is sok ember maradt pogány, akik ,a hamis istenekhez fordultak. A megálla
pításnak mégis van ma is érvényes igazságtartalma.

Ha az elhangzottakból csak azt az egyetlen következtetést vonjuk is le, hogy
legyünk valódi keresztények, azaz higgyünk az élő, igaz Istenben, és tegyünk
róla tanúságot a hamis isteneket bálványozó, a különféle ateizmusokat hirdető

emberek előtt, akkor nem volt hiábavaló mostani együttlétünk.

Jegyzetek: 1. W. Kasper: Der Gott Jesu Christi. Mainz, 1982. 382. - 2. J. Ratzinger: Die Frege nach
Gott (Quaestiones Disputatas 56), Freiburg, 1973. - 3. Uo. - 4. Vö.: Martin Buber fordítását. - 5. Vö.:
J. Sudbrack: Fragen einer christlichen Spiritualitiit von heute. in: A. Paus (kiadó), Suche nach Sinn 
Suche nach Gott, Graz-Wien-Köln, 1978. 232. - 6. Uo. - 7. Vö.: H. Hubert: Religiöse Frűherziehung.

München, 1978. - 8. Vö.: A. Manaranche, in: Nouvelle Revue Théologique, 1979. 321-337. - 9. Y.
Congar: Christus in der heilsgeschichte und in unseren dogmatischen Traktaten, in: Concilium 2
(1966), 10. -10. Vö.: W. Kasper, i. m.: 114. - 11. Uo. 160 -12. O. H. Pesch, idézi Kasper, i. m.: 160
13. W. Kasper, i. m.: 154 - 14. Vö.: J. B. Lotz: In jedem Menschen steckt ein Atheist. Frankfurt am
Main 1982. 186--188. - 15. P. Tillich: In der Tiefe ist Wahrheit. Religiöse Reden I, 165 sk.
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PÁPAY LAJOS

Mária-tiszteletünk:
út Krisztushoz és az egységhez

,,Az Istenszülő, az Egyház típusa . . . "(L. G. 63)

Hans Urs von Balthasar írja, hogy Karl Barth, a neves teológus rendszeresen
hallgatta Baselben a katolikus rádiós, tévés istentiszteleteket. Egyszer azt
mondta neki: régóta hallgatom őket, de Máriáról nem igen esik szó, Ugye, maguk
is egészen jól megvannak nélküle? S ezt elégtétellel, nem minden irónia nélkül
jegyezte meg.' Bizonyos, hogy a kívülálló szemlélő a Mária-tiszteletnek, - vagy
legalábbis egyes formáinak - a visszaesését tapasztalhatta sokfelé a zsinat után.
Pedig ezt sem a zsinat szövege, sem szelleme nem indokolta.

Ugyanakkor Szűz Mária üdvtörténeti szerepének, az Egyházban elfoglalt
helyének egészen új és pozitív értékelésével találkozunk nem egy protestáns
teológusnál. Ennek okai. között említhetjük a liturgikus-biblikus-patrisztikus
megújulást, s annak hatását a protestáns teológiára, az ökuménikus mozgalmat
és teológiáját, és főleg azt a változást, amit a II. Vatikáni zsinat teológiája szente
sített a katolikus Egyházban. A zsinat összehívásának puszta ténye, az előkészü

letek és a megfigyelők meghívása, rendkívül pozitív hatást váltott ki a protestáns
egyházakban is. .

Mindezt nagy "próféták" készítették elő. Egy XXIII. János és VI. Pál pápa, Bea
bíboros, aztán a nagy teológusok, mint pl. Yves Congar, H. de Lubac, Abbé
Couturier, Karl Rahner, hogy csak a katolikusok közül említsek néhányat. Mert
e "próféták" közt ott voltak I. Athénagórasz pátriárkával az élen az orthodox és
protestáns egyházak nagy teológusai és egyházi vezetői is. A légkör megváltozá
sára utal pl. a következő két megnyilatkozás. VI. Pál pápa, 1963. szeptember
29-én, a II. ülésszak megnyitásakor mondott beszédében a szakadásokra utalva
jegyezte meg: "Ami vétség nekünk t~dható be, az elkülönülés okai között, azért
alázatosan bocsánatot kérünk Istentől, és kérjük testvéreink bocsánatát is, akik
úgy érzik, hogy megbántottuk őket. És mi is készek vagyunk megbocsátani a
megbántásokat, amelyeknek a katolikus egyház volt tárgya ... Fogadja a meny
nyei Atya jelen kijelentésünket, és vezessen el bennünket mindnyájunkat egy
valóban testvéri békére.'?

Roger Schutz pedig, mikor egy riporter így szólította meg: "Ön, aki protes
táns", így vágott a szavába: ,,400 éven át protestáns azt jelentette, hogy protestá
lunk a katolikus egyház ellen. Én nem protestálok ellene."!

Ez a megváltozott szemlélet átjárta a mariológiát is. Még a zsinat előtt jelent
meg a protestáns teológus, Max Thurian szép könyve: "Mária, az Úr Anyja, az
Egyház képe." - címmel.' Majd a zsinat "eseménye" is sokakban elősegítette ezt
az új szemléletet. G. Barauna írja, hogy megkérdezett egy protestáns megfigyelőt
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az első tervezetről, amelynek ez volt a címe: "Szűz Máriáról, az Egyház Anyjá-.
ról." Így válaszolt: "Az ökuménikus dialógus szempontjából e séma elfogadása
csapás lenne. Hogy nyilatkozhat egy zsinat Máriáról anélkül, hogy előbb ne fog
lalkozna sokkal központibb témákkal, mint a Szentháromság és Jézus Krisz
tus?"? Majd ugyanezt a megfigyelőt megkérdezte a III. ülésszak alatt az új (vég
leges) fejezetről, mire így válaszolt: "Ez már egész más."

A "Lumen Gentium" VIII., Szűz Máriáról szóló fejezetét 1964. november
21-én tette közzé VI. Pál pápa. A végrehajtási utasításnak tekinthető, "Marialis
Cultus" kezdetű apostoli buzdítását pedig 1974. február 2-án adta ki. Ebben ki
fejezi reményét, hogya Szűzanya hiteles tisztelete Krisztushoz s az egységhez
vezeti el a keresztényeket. Ez a kijelentés sokakban kérdéseket ébresztett, nem
vakmerőBizakodás-e ez?

Az idő mintha mégis a Szentatyát, VI. Pál pápát igazolná. 1979 októberében, a
spanyolországi Zaragozában tartották a VIII. Nemzetközi Mariológiai Kong
resszust. Annak végén a jelenlévő orthodox, protestáns, anglikán teológusokkal
együtt egy Ökumenikus Nyilatkozatot adtak ki, amelyben VI. Pál álma már való
ra vált. 'És itt hangzott el Max Thurian előadása ezzel a címmel: "Mária és az
Egyház megújulása."?

Az ő előadását vettük alapul írásunkban.

Szűz Mária és az Isten Igéje

A "mariológia" témaköre a lényegi problémához vezet el: az Írás, a hagyo
mány és a tanítóhivatal kapcsolatához. Az újkori Mária-dogmákban, és az atyák
ún. tipológiai Írás-magyarázatában is ugyanezzel a központi problémával találjuk
magunkat szemben. Weber, strasbourgi érsek-püspök hangsúlyozta, hogy min
den, ami Máriáról a biblián kívül mondanak, nagyon törékeny. Ám itt az igazi
nagy kérdés: mi van a "Biblián kívül?" Illetve, mi van a "Biblián belül?" Csak
az, amit szó szerint tanít, vagy az is, ahogyan azt az Egyház magyarázza?

A lényegi kérdéseket kell tehát feltenni. Mert ma már egy-egy szentírási hely
magyarázata (s főleg fordítása!) nem választja el a katolikus, protestáns, ortho
dox biblikusokat. A francia nyelvterület ökuménikus szentírásfordításának, az
ún. "TÜB"-nak7 az előszavában olvassuk, hogyan jöhetett létre ilyen "öku
ménikus Újszövetség" amelyekben nemcsak a fordítás, de a bevezető és a jegyze
tek is közösek. Ma nem egy-egy vers fordítása-értelmezése tér el, hanem "az,
ahogy egy tanbeli szintézist alkotunk egy témával kapcsolatos siövegekből ki-
indulva." ,

A zsinat előtt látszólag két megmerevedett álláspont állott egymással szemben
- a közelítés minden reménye nélkül. A katolikus Egyház a "kinyilatkoztatás két
forrásáról" beszélt. Ez ugyan magának a Trentói zsinat tanításának is a leszűkí

tése, de ez volt általános a teológiai kézikönyvekben.
Vele szemben állt a protestáns egyházak ugyancsak merev állásfoglalása: a

"Scriptura sola" tanítása.
A II. Vatikáni zsinat kivezette a katolikus teológiát ebből a leegyszerlísítő

látásmódból. A "Dei Verbum"-ban olvassuk: "A Szentírás (ugyanis) lsten Szava,
mert ez van benne írásba foglalva a Szentlélek sugalmazására. A Szerithagyo-
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mány viszont Isten Szavát, amelyet Krisztus Urunk és a Szentlélek bízott az
apostolokra, sértetlenül származtatja át ezek utódaira, hogy azt igehirdetésük
kel, az igazság Lelkének fényénél, hűségesen őrizzék, kifejtsék és terjesszék.
Ennek következtében nemcsak a Szentírásból meríti az Egyház az összes kinyi
latkoztatott dolgokra vonatkozó bizonyosságát. Mindkettőt egyforma áhítattal és
megbecsüléssel kell tehát elfogadni és tisztelni. A Szenthagyomány és a Szent
írás, Isten Szavának az Egyházra bízott szent letéteménye." (9-10. p.)

Max Thurian jegyezte meg erről a szövegről, hogy mikor a zsinat itt megem
líti (és elítéli) az "egyedül a Szentírás" elvet; akkor az "izolált" Szentírásra gon
dol, ami - valamiféle égből pottyant könyvként - nem szorulna rá egyházi olva
sásra és megértésre.

Amikor a zsinat ezt a döntést hozta, akkortájt ülésezett Montréalban az Öku
ménikus Konferencia. Ott is erősen bírálták a "scriptura sola" elvét. Helyette
inkább az Írás és a hagyomány kapcsolatáról beszéltek: "Mondhatjuk, hogy mint
keresztények az Evangélium hagyománya általlétezünk, amit az Írás tanusit. Ez
öröklődik az Egyházban, s ezzel adják át a Szeritlélek hatalmát." A hagyomány
"az Evangélium és a Szentlélek élete az Egyházban"."

Nem lehet tehát szembeállítani az Egyház élő hagyományát a Szentírással.
Enélkül ugyanis az Írás nem jutott volna el hozzánk, vagy érthetetlen maradt
volna.

A hagyomány ált~l a Szeritlélek magyarázza az Írást az Egyházban. Az Írás nél
kül viszont a hagyománynak nem lenne sem normája, sem határa, mondja Max
Thurian.

A mariológiai tanítás és jámborság területén különösen is figyelmesnek kell
lenni mindarra, amiben a Szentlélek megengedte az Egyháznak, hogy elmélyítse
azt, amit Mária személyéről és művéről az üdvtörténetben és az egyes kereszté
nyek életében tud.

Amikor a hagyomány fényében újra-olvassuk az Írást, ökuménikus lelkülettel
figyelembe kell venni azt, hogy mi a szükséges lelkiéletünk szempontjából. A
régi mondás szerint: "a szükségesben egység, a nem szükségesben szabadság,
mindenben pedig szeretet."

Szűz Mária személyét, hivatását és az Egyházban betöltött üdvtörténeti szere
pét ökuménikus szellemben vizsgálva megérthetjük azt, hogy az Isten Szavát

.hogyan lehet befogadni és élni az Egyház közösségében, a Szentírást hogyan le
het megérteni a hagyományban. Ez nagyon is természetes, és megfelel Szúz
Mária lelkületének is. Az ún. "gyermekségtörténetekben" Lukács ugyanis két
szer is leírja, hogyan fogadta Szűz Mária Isten Szavának kinyilatkoztatását:
"Ami Máriát illeti, megjegyezte mindezeket az eseményeket, és elmélkedte őket

szívében." (2, 19); "... Anyja megőrizte ezeket az eseményeket szívében.'
(2, 51/56).9

Szűz Mária tehát az Egyház megvalósulásának hajnalán, az Egyháznak, mint
anyának típusa, aki találkozik az Isten Szavának misztériumával. Elmélkedő

szívvel veszi körül azt a rendkívüli szót, amely kinyilatkoztatja neki a Megteste
sülést. Mit hallunk Róla?: 1. megőrzi ezeket a dolgokat és hűségesen őrzi, 2. el
mélkedik róluk szívében. Az Egyház is mindig így él az Evangéliumból, a Szent
lélek vezetése mellett.
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A Zsinat többször említi Mária hitét. Az apokrifokkal ellentétben itt nincs csoda, látomás, teljes
tudás, visio beatifica, stb. "Boldog vagy, mert hittél ... " (Lk 1, 45). A teljesebb megértést Máriának
is csak a pünkösdi esemény hozza meg. Nem véletlenül húzza alá az Apostolok Cselekedetei, hogy Ő

is ott van az apostolokkal együtt. Hite olyan alapvető, hogy az Atyák nyomán (főleg Iréneusz) ezt
mondja a Zsinat: "Engedelmessége által mind.önmaga, mind pedig az egész emberiség üdvének oka
lett."!" Az Egyháznak Őt követő élő hitében magyarázza a Szentlélek az idők végéig az Írá
sokat.

Mária és Krisztus

A "Lumen Gentium" 63. pontjában mondja Máriáról: "Deipara est Ecclesiae
typus " Magyarra így fordítja "A II. Vatikáni Zsinat Tanítása": "Az Isten-
szülő ősmintája az egyháznak." (Mivel ez itt kulcs-fogalom, az "ősminta"

helyett inkább a "típus" szót érdemes használni.)

A görög "typos" jelent szúrást, egy szúrással csinált lenyomatot. A bibliában: kép, modell, hasonló
ság, ismertető jel. A typológia sajátosan keresztény egzegetikus rendszer, amely az Ószövetségben az
Újszövetség elővételezett kinyilatkoztatását látja. Így pl. Ádám: Krisztus típusa, Noé bárkája az Egy
háztípusa, Az antitípus az a valóság, amelyet a típus jelöl. Így antitípus az előbbi-példákban: Krisz
tus, az Egyház. Ebben az értelemben az Egyháznak Mária, mert Benne előre jelzi Isten, hogy milyen
lesz az Egyház."

A Jézusban emberré lett Isten misztériuma míndig kicsúszik a racionális
emberi megértés alól. Ezek a viták kezdettől szembeállították és megosztották a
teológusokat. Nem is egyszeru dolog kijelenteni, ahogya Kalcedoni zsinat tette:
Krisztus egy isteni Személy, két természetben, keveredés, stb. nélkül. Krisztus
nak ez a misztériuma az Egyház számára mindig megdöbbenés és ugyanakkor ki
fogyhatatlan élet forrása lesz. És itt van a sajátosan krisztológiai szerepe Szűz

Máriának az Egyházban: Ő az, aki állítja és védi (pusztán létével, tiszteletével)
Jézus Krisztusnak istenségét s egyszersmind emberségét. U~yanis Ő teljesen
asszony, és anyja egy valóságos embernek: Jézusnak. De az Ujszövetség úgy is
nevezi Őt, mint Krisztus Anyját, a Küriosz-ét. S az Efezusi zsinat nem habozik
Őt Theotokos-nak, Istenszülőneknevezni.

Így az Egyház Máriát tisztelve állandóan találkozik Azzal, aki kinyilvánítja
Fiának, Krisztusnak teljes emberségét és teljes istenségét. A mai ember kétség
kívül érzékenyebben szemleli Krisztus emberségét. Ebben az összefüggésben a
Filippi levél 2. fejezetének tanítása, a kenózis ma igazán időszerű. Krisztust nem
gyöngesége ellenére, hanem gyöngeségében és gyöngeségéért (ha szabad ezt
mondaní] ismeri el a mai hivő Istennek,

Ebben az ,összefüggésben á gyermekségtörténetek minden szűkszavúságuk

ellenére is jól kifejezik az Isten-embernek ezt a gyöngeségét-szegénységét. És
Názáret szegénysége, Mária alázatossága rávilágít az Isten Fiának szegény
ségére, amí istensége teljességét nyilatkoztatja ki nekünk. Szűz Mária kiválasz
tása, személyes kiváltságai mind Krisztusról mondanak valamit. Ha egyéni ki
váltságait csak saját személyére vonatkoztatnánk, akkor igazi értelmüktől fosz
tanánk meg. Jól értette ezt a hagyomány, mikor "karizmáknak" nevezte őket, s
ezzel a szóval már jelezte is szociális funkciójukat az üdvszerzés művében.
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Mária és az Egyház

Mária mint az Anyaszentegyháznak a típusa, szerepel a patrisztikus hagyo
mányban. Ezt átvette a "Lumen Gentium"; valamint VI. Pál pápa is.

A mai egyház szellemi megújulása szempontjából fontos és termékeny ez a
téma. Boldog Izsák, angol ciszterci szerzetes (meghalt 1147-ben) ezt írja: "Az
egyetlen Krisztus páratlan és teljes, ez a fej és a test. És ez az egyetlen Krisztus
az egy Isten Fia az égben, és egy anyáé a földön. Sok fiú van, nem csak egy fiú.
És ahogy a fej és test egyetlen fiú és sok fiú, ugyanúgy Mária és az Egyház egyet
len anya és sok anya, egyetlen szűz és sok szűz. Egyik is, másik is anya, egyik is,
másik is szűz. Egyik is, másik is fogant a Szentlélektől, testi kapcsolat nélkül.
Egyik is, másik is adott ivadékot Istennek az Atyának, bűn nélkül. Az egyik adott
minden bűn nélkül egy főt a test számára, a másik szült a bűnök bocsánatában
egy testet a fő számára. Egyik is, másik is anyja Krisztusnak, de egyik sem szül
teljesen a másik nélkül.

Teljesen jogos tehát, hogy amit az istenileg sugalmazott írásokban általános
ságban mondanak a szűz-anyáról, aki az Egyház, az érvényes sajátosan Szűz

Máriára is, és mindaz, amit sajátosan mondanak arról a Szűz-anyáról, aki Mária,
az általánosságban is értendő arról a szűz-anyáról is, aki az Egyház. Így mikor
egy szöveg egyikről vagy másikról beszél, akkor szinte minden különbségtétel
nélkül, egyformán lehet alkalmazni egyikre vagy másikra."!' .

Mivel Mária típusa az egyháznak, a keresztrefeszített Jézus rábízza szeretett
tanítványát: "Asszony, ime a te fiad" és "Ime a te anyád". (Jn 19, 26-27) Krisz
tus halálában, ebben a "szülési fájdalomban", amibe belekapcsolódott a
messíási közösség, s amelyet a kereszt lábánál Jézus Anyja és a szeretett tanít
vány képviselt, megszületett az Ujszövetség új népe. A Keresztrefeszített átadta
neki Lelkét, és átszúrt oldalából neki jelent meg a víz és vér jt;!le.14

A víz és vér pedig (oldalából és nem szívéből) emlékeztet az első Ádámra, aki
nek oldalából, mikor aludt, alkotta az Úr az első Évát. 'A második, a végső Ádám
oldalából, mikor elaludt a kereszten (meghalt), alkotta az Úr az új Évát, Krisztus
Jegyesét, az Egyházat. A víz és vér a beavatási szentségek szimbólumai: kereszt
ség, Eukarisztia.P

Az Egyház a Lélekben ettől kezdve a hivők anyja, és a tanítványok Jézus test
vérei. Mária az Egyháznak mint anyának típusa elfogadja a tanítványt mint fiát,
a tanítvány pedig befogadja őt, s így jelzik az Egyház egységét. Ezzel ellentétes a
kereszt lábánál lezajló másik jelenet: a katonák elosztják Jézus-ruháit, számukra
Ő az elosztás, megosztás tárgya. Ezzel szemben Jézus szavai Anyjához és a tanít
ványhoz jelzik a keresztények egységét az egyetlen Egyházban. Csak az Egyház
zal, mint anyával egységben vagyunk igazi, szerétett tanítványok, hivők és Jézus
igazi testvérei. Szent Ágoston szerint Mária valódi tagja az Egyháznak, része az
egésznek. És itt a többlet a típussal szemben: nemcsak típusa az Egyháznak,
hanem tagja is, vagyis be is' lép annak valóságába. Nemcsak jelzi az eszkatolo
gikus üdvösséget, az vele el is kezdődik. Vagyis Mária típusa az Egyháznak, mint
anyának, s ugyanakkor tagja is lévén, Anya az Egyházban. Mária anyasága ad
személyes arculatot az Egyház anyaságának.

Mária mint Szűz is típusa az Egyháznak, mint Szűznek. Az atyák a szüzesség
fogalmából itt az integritást emelik ki. Az Egyház is szűz, mert teljes (érintetlen)
a szentségben. a hitben, a szeretetben.
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A zsinat szerint: ,,(És) szűz is az Egyház: sértetlenül és tisztán megőrzi a Vőle

génynek adott szavát, és Urának Anyját követve, a Szentlélek erejével ssúziesen
őrzi meg a sértetlen hitet, a szilárd reményt, az őszinte szeretetet."16

Philips szerintazEgyház "szüzessége" ma kevésbé ismert, mint "anyasága",
mert "elveszítettük a nézőpontot, ami szerint az atyák számára a szüzesség: fel
tétel nélküli hűség-engedelmesség a tiszta, kinyilatkoztatott tanítás iránt,
olyannyira, hogy a "Virgo-Fidelis", szűz és hűséges majdnem ugyanazt jelenti
számunkra."

Ahogy Mária szüzessége jele volt annak, hogy egészen Isten rendelkezésére
bocsátotta magát azzal a szegénységgel, amit egyedül Isten tölthet be; típusa az
Egyház ragaszkodásának és hűségének is ahhoz az eszkatologikus újdonsághoz,
ami benne megvalósul. Antióchiai Szent Ignác írja Krisztus megtestesüléséről:

" ... megjelent Isten emberi módon az örök élet újdonságában."18
Az "örök élet-ájdonságának", vagyis a jelenlévő misztériumnak elfogadása, a

hozzá való föltétlen ragaszkodás, - az Egyház szüzességéhez tartozik.
Ha ezt valaki nem ismeri föl az Egyházban, az _azt már nem a hit szemével

nézi, s benne azt látja csak, ami nem a lényege. S akkor műveltsége,neveltetése,
vérmérséklete szerint lehet konzervatív vagy progresszív, a lényeget tekintve
valójában - bármilyen modernnek érzi is magát .: még a "régi Ádám" üressé
vált életformájához tartozik, vagyis gyógyíthatatlanul a múlt!

Ha viszont osztatlan szívvel elfogadja valaki a misztériumot, az "örök élet
újdonságát", már átment az életre, az "új emberhez" tartozik, s lehet, hogy
emberileg konzervatív vagy progresszív, valójában mindig időszerű lesz, s lesz
mondanivalója minden kor egyházának. (Lásd pl. a szentek írásainak aktualitá
sát, il számunkra sokszor idegennek érzett, - 'mert korhoz kötött - irodalmi stí
lus ellenére is!)

Több szempontból vizsgálhatjuk tehát Szűz Mária szerepét az üdvtörténetben
és az Egyházban.

Fontos az egzegetikus-történeti megközelítés, hiszen hitünknek biztos alapo
kon kell állnia. De ha itt megállnánk, akkor úgy tekintenénk a Szűzanyára, mint
a múlt egy nagy személyiségére, akinek már nincs kapcsolata a ma élő Egy
házzal.

Nélkülözhetetlen a dogmatikus megközelítés is. De ha kizárólagos, akkor
ugyanoda vezetne, sőt elvontságával. időtlen igazságaival csak az élettől, történe
lemtől távoli elvonatkoztatott igazságokat tárna elénk.

A kontemplatív szemlélet viszont segít felfogni, megérteni Szűz Mária szere
-pét és személyér. Ez feltételezi az előző kettőt, hogy ne csússzon el az érzelmek
felé, s biztos alapja legyen. Ez a szemlélet találkoztat Jézus és Mária személyével
a liturgiában, az ünnepekben, az ikonográfiai ábrázolásokban, a személyes imá
ban. Ott értjük meg igazán, hogy Mária típusa az Egyháznak mint Anyának, s
egyben anya is Ő az Egyházban. Ezt a megközelítést vallja a II. Vatikáni zsinat és
több szentszéki megnyilatkozás s ebben ma már sok protestáns teológus is
egyetért velünk. A már említett zaragózai nyilatkozatban, pl. ezeket olvashatjuk:

,,1. Elismerjük közösen, hogy minden keresztény dicséret Isten és Krisztus
dicsérete. Ha dicsérjük a szenteket, és különösen is a Szűzanyát, mint Isten
Anyját, ez a dicséret lényegileg Isten dicsőségére szól, aki "megdicsőítve a szen
teket, megkoronázza saját adományait." (A szentek miséjének prefációjából.)
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2. Elismerjük, hogyegyházaink hagyományában közös elem az, hogy követ
nünk kell Mária-példáját,

3. Az Isten Anyjának ez a tisztelete, amit egyházaink különféle formákban
élnek meg, soha nem imádás, ~ ami egyedül Istennek jár. A II. Niceai Zsinat
(787) különbséget tesz Isten imádása és a szentek tisztelete között, s ez ma is
érvényes.

4. Mária segítségülhívásának és közbenjárásának a problémáját újból meg
vizsgálta a Kongresszus a szentek egyességének a hátteréből. Mint ahogy egy
kereszténynek lehet, sőt kell is imádkozni másokért, úgy gondoljuk, hogya szen
tek, akik már elnyerték Krisztusban a teljességet, s akik közt Mária az első

helyet foglalja el, imádkozhatnak és imádkoznak is értünk bűnösökért, akik itt a
földön harcolunk és szenvedünk. Ezáltal nem sérül Krisztus egyedüli közvetítói
szerepe.

5. Megértjük, hogy a teológiai problémák mellett pszichológiai nehézségek is
adódhatnak: ezek az eltérő szellemi örökségből, és nyelvi, kulturális különböző

ségből erednek. Értjük, hogy egyes keresztények idegenkednek attól, hogy a
"kultusz" szót teremtményekkel kapcsolatban használják. Azt gondoljuk azon
ban, hogy a valóság fontosabb a használt szónál.

6. Örvendetes tapasztalat volt nekünk, katolikus, orthodox, anglikán, lutherá
nus és kálvinista teológusoknak, hogy ennyi megegyezést találtunk, bár egyhá
zaink több tagja nem válllalja ezeket. Kívánjuk, hogy közös ökuménikus kutatá
saink elősegítsék az Úr Édesanyjának közös megközelítését - a szentek egyes
ségében.

Ez a nyilatkozat önmagáért beszél. Azóta már egy másikat is kiadtak, ugyan
ebben a szellemben, a máltai maríológiai kongresszus után, 1983. szeptember
15-én.19

Ahogy de Lubac mondja: "Boldogok azok, akik kora gyermekkoruktól fogva
megtanulták 'anyának tekinteni az Egyházat! Boldogok azok, akiket egy napon
megragadott és egyre jobban megragad annak az életnek a felfoghatatlan újsága,
felmérhetetlen gazdagsága és kikutathatatlan mélysége, amelyet ez az anya köz
vetít."20

Jegyzetek: l. Hans Urs von Balthasar: Points de repére. Fayard, 1973. 76. lap. - 2. Idézve: Maurice
Villain: Introduction a l' oecuménoisme. 1964. 357. l. - 3. Roger Schutz: Ta téte soit sans Tin c. napló
jából. - 4. Max Thurian: Marie, Mere du Seigneur, Figure de l'Egíise. 1962. - 5. G. Barauna: E Eglise
de Vatican II. Tom III. 1239. lap. - 6. La place de Marie dans la doctrine et la priere. In: La Docu
mentation Catholique, 1979, 1025'., 103. lap. - 7. Traduction Oecuménique de la Bible. Nouveau
Testament. 1973. Cerf-Paris. - 8. Max Thurian idézett cikke, 1027. lap. - 9. A "TOB" fordításában.
10. "Lumen Gentium", 56. p. - ll. Lásd: Type címszót a Dictionnaire de la foi chrétienne Tome L
Cerf. Paris. 1968. 793-796. lap. - 12, Marialis Cultus. VI. Pál pápa apstoli exhortációja a Mária-tisz'
teletról (1974). - 13. Idézve a La Doc. Cath.-ban, 1979, 1029. lap. - 14. H. Cazelles írja a Marie et l'
Eucharistie c. cikkében, a 744. lapon: "A János 19. 30 verset nem egyszerűen így kell fordítani: Jézus
visszaadta a Lelket, anélkül, hogy megmondanánk, hogy kinek, mint a Lukács 23, 45-ben. Ahogy ma
egyre inkább elismerik, így kell forditani: Jézus átadta (paradokel) a Lelket." In: La Doc. Cath 1981,
744. lap. - 15. Lásd még: Joseph Ratzinger: A keresztény hit. Bécs, 1976. 144. lap. - 16. Lumen Gen
tium, 64. pont. - 17. Baranau i. m., 1247. lap, 2. jegyzet. - 18. Efezusi levél, XIX., 3. - 19. In. La Doc.
Cath. 1983. 1030-1031. lap. - 20. Szabó Ferenc: Henri de Lubac az Egyházról. Róma, 1972. 116--117.
lap. -
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GYÖRFFY GYÖRGY

"Szent István koronája"
az Árpád-korban

A királyi korona a felségjelvények része. A felségjelvények eredete messze
visszanyúlik az emberiség őskorába; kísérő jelenségei a társadalmi fejlődésnek,

konkrét megjelenési formáikat az uralom külsődleges kinyilvánítására való
törekvés hozta létre, s alakulásukban évezredes hagyományok mellett megújító
hatások érvényesülnek. Minden egyes felségjelvény létrejöttében és formálódá
sában oly mértékben kapcsolódik a kor ideológiájához és politikai történethez,
hogy ezektől elválasztva, csupán formai megközelítéssel nehezen érthető meg.

Mivel a X-XIII. század európai felségjelvényeit és a hozzájuk fűződő eszmei
vonatkozásokat nagyjából ismerjük, s a magyar királyság politikai története
Szent István 1001. január l-én történt megkoronázásától' kezdve főbb esemé-_,
nyeiben ismeretes, azt hihetnők, hogy a magyar korona alakulásának története
ezek ismeretében egys:terűenmegoldható. Ha ez nem így van, s a magyar korona
létrejöttének kérdése mindmáig vitatott, annak oka, hogy a szent korona formai
lag szabálytalan jelenség.

A XIII. századtól, századunk 50-es évéig Magyarországon az volt a közfelfogás,
hogy a korona, vagy legalább is annak egy része az államszervező Szent István
koronája. Az európai felségjelvények P. E. Schramm által kezdeményezett há
rom kötetes összefoglalása.s majd a Deér József monográfiájában' közzétett
anyag alapján ma már a szakemberek egyetértenek abban, hogya korona nem
vihető vissza Szent István koráig; ugyanakkor az a feltevés-sor, amellyel Deér a
korona létrejöttét másodlagos elemekből 1270-re· datálta, minden részletében
revízióra szorul."

István király 1000 végén koronát és zászlós lándzsát kapott IL Szilveszter
pápától.5 Hogy mi lett e felségjelvények sorsa, arról XI. századi források
tanúskodnak. VII. Gergely 1074-ben írt levelében tényként szögezi le, hogy III.
Henrik császár, miután Péter királyt a magyar trónra segítette (1044), István
király koronáját és lándzsáját visszaküldte Rómába: ad corpus beati petri lan
ceam cronamque trensmisit» A Szent Péter bazilikában felfüggesztett lándzsáról
két XI. század-végi szemtanú, Arnulfus milánói érsek és Bonizo sutrii püspök
egymástól függetlenül beszámol;" az arany korona, amelyet az ellopás veszélye
nélkül nem függeszthettek fél a templomban, valószínűleg a pápai kincstárba
került és nyoma veszett." István király koronája olyan abroncs-korona lehetett,
amilyen az ezredforduló táján általános divat volt; ilyen korona stilizált képe lát
ható az 1031-ben varrt paláston a király, a királyné és a szentek fején.

István király koronájának itt vázolt sorsa látszólag ellentétben áll a magyar
krónika szavaival, mely III. Henrik Petrum regem regali corona plenarie restitu
tum et sacris insignibus sencti regis Stephani more regio decoratum in regali
throno. .. sedere iecit:" A szöveg ugyan külön beszél a királyi koronáról és
Szent István jelvényeiről, lándzsáról pedig nem tesz említést, a híradás mégsem
egykorú és hiteles. A magyar krónikát első XI. század végi megfogalmazása után
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a XII., XIII. és XIV. században folytatták, s eközben, de főleg 1270-72 között
több helyen átírták.!" A XI. századvégi krónikaíró azonban a III. Henrik magyar
oszági szerepére vonatkozó részt, mint az szószerinti egyezésekbőlkitűnik, ere
detileg az Altaichi Evkönyvek alapján fogalmazta, amelyben ez áll: Wizen
burg. .. veniunt ,«, regio... apparatu, ibique caesar Petrum regiis fascibus
vestivit et manu sua ducens in sede sua restituit.t) A szövegváltoztatások, pl.
Vizenburg helyett Alba. .. que Teutonice Veyzmburg dictur. que est principelis
sedes regni -hungerie.l? és az a körülmény, hogy a XIV. századi kéziratokból
ismert kései krónikaszöveg a XI. században illegitimnek tekintett Péter királyt
itt legitim módon megkoronázottnak tünteti fel, valószínűvé teszik, hogy e rész
átfogalmazása a XIII. században történt.

Hogy a korona mellett a másik fő felségjelvény, a lándzsa is megváltozott
Péter király korára, azt ikonográfiai érvekkel is bizonyíthatjuk. István királyt a
koronázó palást jobbjában lándzsával ábrázolja, s a király első pénzérme, amely
LANCEA REGIS feliratot visel, szintén lándzsát tüntet fel;13 bizonyára ez az a
lancea regis deaurata, mely Aba Sámuel király bukásakor, 1044-ben III. Henrik
kezébe jutott.!" Péter királyt reánk maradt ólombullája már nem lándzsával, ha
nem liliom alakú jogarral ábrázolja."

1044 után a királyi trónon 30 év alatt 4 erőszakos uralomváltás következett
be, s ez nem segítette elő a felségjelvények .állandósulását. Midőn 1074-ben I.
Géza dux, legyőzve Salamon királyt trónra lépett, biztosra vehetően nem rendel
kezett királyi felségjelvényekkel, mert ezeket a Székesfehérváron át Mosonba
menekülő Salamon magával kellett vigye." Géza ekkor már 10 éve a Magyaror
szág harmadrészét kitevő ducatus ura volt; feleségül vette Theodulos Synadenos
bizánci főúr leányát, Nikephoros Boteniatest.ia későbbi császár unokahúgát." A
görögökkel való jó viszonyáról a görög kézen lévő Belgrád elfoglalása (1071) óta
van adat." 1074-benSalamon király elűzése után kezdetben dux-ként ült a tró
non (így címezte őt VII. Gergely 1074-ben és 1075-ben),19 de 1075-i oklevelében
rex-nek címezte magát.20

Ilyen körűlmények között került Magyarországra a magyar korona alsó része,
a corona graeca, melynek hátsó részén az adományt tevő Michael Dukas bizánci
császár (1071-78), s féloldalt alatta a szemeit a császárra függesztő Géza király
aranyzománc képe látható. Az utóbbi években felmerült az a nézet, hogy női

koronáról lenne szó, melyet Synadéné kapott volna a császártól." A felhozott
érvek komolyan mérlegelendők, de nem tekinthetők perdöntőnek; a XI. századi
bizánci koronaküldés gyakorlatának részletes írásbeli szabályai és tárgyi emlé
kei, melyek ezt támogatnák, nem maradtak fenn; az egyetlen Monomachos
korona, mely inkább tekinthető női koronának, formailag eltér a Dukas koro
nától.

Három történeti és két ikonográfiai érv inkább azt, valószínűsíti, hogy Gézá
nak, semmint azt, hogy a feleségének küldött koronáról van szó.

1. A bizánci koronaküldés egy olyan történeti helyzetben történt, amikor Géza
dux nem rendelkezett felségjelvényekkel, mert azokat Salamon király birtokolta,
VII. Gergely pápa pedig csak hűbéri függés elismerése ellenében lett volna haj
landó Gézának pápai koronát adni.P

2. Amennyiben Synadéné kapta volnaa koronát, valószínű, hogy 1077-ben,
amikor férje meghalt, s maga kisfiával, Almossal visszatért Bizáncba," a trónt
pedig férjének öccse, László foglalta el, magával vitte volna saját koronáját.

3. A magyar krónikák és legendák az Árpád-házi királyok korára nézve
(1001-1301) 24 király trónralépésérőltudatnak, de csak két király esetében tör
ténik említés arról, hogy az illető égi, csodás jel mellett kap koronát: ezek Szent
István és I. Géza. Istvánról az 1100 körül írt Hartvík-legenda tartotta fenn azt a
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történetet, hogyapápának éjjel látomása volt, mely szerint az Úr követe (Domini
nuntius) tanácsolta neki, hogy a lengyel hercegnek előkészített koronát küldje
István dl{X\.nak.,2 A magyar krónika szerint pedig Szent Lászlónak volt látomása
arról, hogy az Ur angyala arany koronát hoz bátyjának, Gézának s ezt László így
közölte vele: angelus Domini descendit de celo, portas coronam auream in manu'
sua et impressit capiti tuO. 25 Aligha véletlen, hogy 22 más király esetében nincs
szó égiektől adott korona elnyeréséről; még Géza öccse és utóda, Szent László
esetében sem, aki utóbb koronához jutott, és akiről legenda is készült. A Krisz
tus, Mária angyal vagy égi kéz által az uralkodó fejére helyezett korona egyéb
ként a koraközépkori ábrázolásokban gyakori, s azt szimbolizálja, hogy egy
objektív tény Isten akaratából történt meg. Vitatható, hogy a krónikának ez a
passzusa mikor készült; a XIII. században azonban biztosan megvolt, s annyit

. legalább tanúsít, hogyakrónikafolytató udvari káplán a korona alsó részét Géza
herceg által elnyert koronának tartotta, akár hagyomány, akár feljegyzés, akár a
korona felirata alapján. .

Ikonográfiai szempontból sokat mond Moravesik Gyula azon észrevétele, hogy
a hátsó lemezegyüttes földi hierarchiát ábrázol, s Géza a császárra függeszti
szemét. Nézetem szerint a Géza fején ábrázolt abroncskorona formai hasonlósá
got tüntet fel a corona graeca-val az oromdíszek (pinnae) és a függő pendiliumok
nélkül s abban az alakban tünteti fel, ahogy azt a császár adni rendelte el,26

A görög korona 'történeti jelentősége abban áll, hogy első tulajdonosától,
Gézától ered minden Arpád-házi király 1096-tól kezdve; Géza fiától, Könyves
Kálmántól (1096-1116) fogva minden magyar király úgy viselhette, mint az
atyáitól örökölt regnum és patrimonium jelképét.

A magyar korona legnagyobb és legtöbbet vitatott problémája a felső corona
latina kora, eredeti funkciója és egyesítésének körülményei a görög koronával.
Mivel e koronának pontos analógája nincs, művészettörténetivizsgálatai igen el
térő datálásokra vezettek. A kutatók többsége az egyesítest a XII. századra tette,
Könyves Kálmán és III. Béla uralkodása jött IJginkább számításba;" magam az
előzőt tartom valószínűbbnek.

A koronához fűződő ideológia fejlődése szempontjából valószínűnek látszik,
hogy Szent István koronájának, ill. szent koronának csak az után nevezhették,
hogy az egyesítés megtörtént. A XII. században, amikor a magyar királyi udvar
ban még görög oklevelet is állítottak ki, a görög korona felirata és eredete nem
lehetett rejtély; a corona graeca Szent Istvánhoz nem volt köthető: Maga a "szent
korona" megnevezése sancta regni corona formában a német királyi koronával
kapcsolatban már a XI. században alkalmilag előfordul," de ez itt csupán annyit
jelent, hogy felszentelt felségjelv-ényrőlvan szó, s ez a megnevezés nem állandó
sult. A magyarországi szóhasználatot magyarázza II. Endre 1235 körüli öklevelé
nek szövege, mely szerint az, ami Szent Istvántól ered, így az ő oklevelei is, szent
ereklyéknek tekintendők: eorum priviiegie, sacrosanctis potissimum ecciesiis
condonsie, reiiquiss quasi sacras reeondimus.t" Ez a szemlélet kapcsolja össze
Szent István hagyatékát a "szent" megnevezéssel. A "szent korona" elnevezésé
nek fokozatos kifejlődését azonban nem tudjuk nyomon követni. Az a körülmény
azonban, hogy a kifejezés csak lassan terjedt el, valószínűvé teszi, hogy kezdet
ben csak ünnepélyes egyházi alkalmakkor használták. Időbe tellett, amíg egy
ideig csak szűkebb egyházi körben használták, elsősorban a korona őrzésével

megbízott székesfehérvári prépostság tagjai. Csak hosszabb jdő után terjedt el a
latin oklevelek fogalmazóinak nyelvében is. Ezt a folyamatot azonban azért
nehéz nyomon követni, mert a hiteles XII. századi magyarországi oklevelek
magát a koronát meg sem emlitik.
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A Magyarországot jelképező királyi koronát először Michael Anchialos, a ké
sőbbi konstantinápolyi pátriárka említi 1165-ben a Mánuel császár tiszteletére
mondott beszédében. Eszerint a császár uralma alá fog kerülni Magyarország
koronázó temploma és a körülötte lévő főváros, azért, hogy a magyar uralkodók
koronája is neki legyen alávetve. A szöveget kiadó bizantinológusok szerint itt
már a "szent koronáról" van szó," ezt azonban a későbbi összeépítés nézetét
vallók nem fogadják el. Az összeépítés korára, formai okoknál fogva, a többség
azt vallja, hogy a magyar királyok egyike abban az évszázadban, amikor a Kom
nenosok uralkodtak Bizáncban (1081-1185), s Magyarországot hol baráti, hol,
ellenséges viszony kötötte össze a birodalommal, a magyar koronát a Kom
nenosok koronájához hasonlóvá építette ki. Perdöntő bizonyíték mindeddig nem
került elő arra, hogy ez melyik király idejében történt; magam a III. Béla-kori
átalakítást egyházpolitikai okok miatt sem látom elég megnyugtatónak, s hajlok
arra, hogy 1165-ben már a felülépített korona szolgált az ország jelképéül.

Többen gondoltak arra, hogy a korona felülépítése egy Szent Istvánnak tulaj
donított ereklyével történt; nézetem szerint formai hasonlóság alapján. a kopo
nya-ereklyetartó látszik a legvalószinúbbnek;" ez magyarázatot adhat arra, hogy
a felső Pantokrator lemez eredeti funkciój ában átfuratlan volt.

Abban már a kutatók többsége egyetért, hogy midőn III. Ince 1198. évi levelé
ben a székesfehérvári custos órizetére bízott koronának a honor patriae jelentő

séget tulajdonítja;'! ezen a mai koronát érti. A sacra corona kifejezés először egy
1228. és 1247. között keletkezett, 1057-es évszámmal hamisítottoklevélben for
dul elő. 33 Ez az időpont osszhangban van azzal az 1240-ben írt költeménnyel,
me ly a magyar királykoronázásokat úgy írja lé, hogy ezek Szent István király
trónján, az ő felségjelvényeivel történnek.34 1256-tól kezdve, amikor IV. Béla a
szent koronához való hűségről szól oklevelében, mind több és több oklevél hasz
nálja a sancta corona kifejezést." A század végére a Szent Istvántól örökölt
korona tudata Ausztriában is elterjedt; az osztrák rímes krónika szerzője egy
1305-i esemény kapcsán írja róla: die Krone, diu von Sankt Stephan der T1tzger
kunicrich erbt an. J6 Itt jegyzem meg, hogy ugyanez a szerző, akkor, amikor az
Anna hercegnő által 1270-ben ellopott kincsekről beszél, csak a kleinat kifeje
zést használja, hozzátéve, hogy ebből három az ország tulajdona volt;" Szent
István koronájáról vagy szent koronáról sem itt, sem más, a lopást tárgyaló for
rásban szó sem esik, ami bizonyossá teszi, hogy nem a szent korona került ekkor
külföldre, s nem erről mondott le V. István 1271-ben Ottokár javára."

1301 után előfordult, hogy a koronázandó király nem jutott hozzá a szent
koronához; ilyen esetben ünnepélyes felszenteléssel új koronát avattak fel. Elég
idézni erre Róbert Károly második, 1309. évi koronázását lehetővé tevő, a ma
gyar egyházfők által kiadott nyilatkozatból a következő mondatokat: postquam
. .. regale diadema, quod a summe pontifice Sancto Stephano ... regi destinatum
. .. in Albensi ecclesia ... servebetur. quo ... reges consueverat succedentes
sibi iure legitimo coronsri. ... ab eadem ecclesia violenter ereptum ... adhuc
privata violentia occupatum detinetur, ... dominus frater Gentilis ... cardinalis,
sedis apostolice legatus ... egregio opere ex auro et lepiiiibus preticsis novum
fecit diadema parari. Quod ... cum magna solempnitate ... benedictum et sacro
per nos tactum est crismate, ut '" illi antiquo _ .. eadem potestatis gratia
nossceur, ipsumque regno et domin regi Karulo '" nomine Romane ecclesie ...
dona vit ad opus coronetionis regis Ungerie, iuxta morem antiquum in ... Albensi
ecclesia ... conservendum.t" Ebből az ismert szövegből eléggé kiviláglik, hogy
ahhoz, hogy egy ötvösmű csak akkor tölthette be a királyi korona funkcióját, ha
az egyház főpapjai fölszentelték; de hogy még ennek a szabályos új koronának
sem volt meg a legalizáló ereje, bizonyítja, hogy a következő évben Károly a
visszaszerzett szent k?ronával harmadszor is királlyá koronáztatta magát.'?
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A corona graeca önmagában nem rendelkezhetett azzal az eszmei tartalommal
és legalizáló erővel, mint a corona latina-val felülépített szent korona. Régi fel
fogást fejezek ki az eszmetörténet nyelvén azzal, hogy azt az ideológiai többletet,
ami a magyar koronának szent ereklye jelleget adott, indokolt a felső részben
keresni.

Jegyzetek: 1. Arra nézve, hogy a koronázás január l-én történt, L Gy. Györffy, Archivum Historiae
Pontifieae 7 (1969) 102: Eine genauere Bestimmung wird durch die im ll. und 12. Jh. in Ungam 'ge
führte Regierungsliste möglich, deren Urfórm áhnlich der Regierungsliste der venezianischen
Dogen (MG. SS. XIV, 60-61; cf. H. Kretschmayer: Geschichte von Venedig, Gotha 1905) die Regíe
rungsjahre, Monate und Tage der Könige verzeichnete, (Cf. Hóman B. A Szent László-kori Gesta
Ungarorum és XIII-XIV. századi leszármazói. Bp. 1925, 9 kk.). Diese Liste wurde, nachtráglich miA
den Jahreszahlen kombiniert, in die erweiterten Chroniken und in die Agramer Kurze Chronik ein
gearbeitet. Die Kombination mit den Jahreszahlen ist an mehreren Stellen fehlerhaft, dagegen haben
wir keinen Grund, die angegebene Zahl der Monate und Tage zu bézweifeln. Nach der Agramer und
Grosswardeiner Kurzen Chronik verflossen zwischen dem Tage der Krönung und dem des Todes 7
Jahre und 14 Tage. Da der heilige Stephan am 15. August starb, war der Zeitpunkt der Krönung der
erste Tag des Jahres 1001. - 2. Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. MGH. Schriften XIII/2.
418-433, XIII/3. 730-754. - 3. Die heilige Krone Ungarns. Wien, 1966. - 4. Gy. Györffy: Mikor ké
szülhetett a szent korona? (Wann kann die heilige Krone entsanden sein?) in: Élet és Tudomány 26
(1971) 59--63. - 5. Hogy István király a koronát a pápától kapta, azt nem csupán VU. Gergely levele
(Gregorii VII. Regístrum. Ed.: E. Caspar. MG. ep. selectae II. 144, 218; A. F. Gombos: Catalogus fon
tium 'historiae Hungaricae. Bp. 1937. II. 1082) és az 1080 és 1100 körül irt Szent István legendák
(Scriptores Rerum Hungaricarum. Ed.: E. Szentpétery [röviden: SRH.] Bp. 1938. II. 384, 414) tartal
mazták; hanem ezt igazolja-István király nemrég előkerült LANCEA REGIS feliratú első pénzvereté
nek történeti háttere is (Gy. Györffy: A magyar pénzverés kezdeteihez. Numizmatikai Közlöny 72-73
[1973-74]35-41; István király és rrníve. Bp. 1977. 148-162.) Arra nézve, hogy egy országnak a pápa
számára, történt traditio-ja a gregoriánus korszak előtt nem járt feltétlenül census fizetésével, már
Deér rámutatott VIII. János pápának Boris bolgár fejedelemhez 876-ban irt levele kapcsán, melyben
a pápa ezen szavai: vos protectioni cum subiectis omnibus commendastis et tradidistis után hozzá
fűzte: "non gloriam ex vobis vel honorem aut censum procui dubio expectantes (MG. Ep. VII. 59; vö.
Deér i. m. 198). - 6. L. 5. jegyzet: MG. ep. selectae II. 144. - 7. Amulphus: Gesta (MG. SS. VIII. 18;
Gombos I. 310); Bonizo: Liber ad amicum (MG. Libelli de lite imp. et pontif. I. 817; Gombos I. 421). -

'8. Nem hiszem, hogy VII. Gergely 1074-ben valótlanságot irt volna erről a 30 évvel azelőtt lezajlott
eseményről, melyre a római kúria idősebb papjai visszaemlékezhettek. Viszont nem meggyőző szá
momra a Gergely pápa registrumának kiadása utáni időből J. Campini feljegyzése, mely szerint a régi
Szent Péter bazilika lebontása előtt a Porta Veronicae felett appensa erant corona, lancea et insignia
regis Hungariae (De sacris aedificiis a Constantino Magno constructis synopsis historica. Roma
1693. p. 79; idézi Sz. de Vajay, Acta Historiae Artium 22 [1976] 17). - 9. SHR. Í. 333. - 10. 1100
körüli megfogalmazásra L Gy. Györffy: Arch. Hist. Pont. 7 (1969) 112; 1080 és 1090 közti megfogal
mazásra gondol B. Hóman: A Szent László-kori Gesta Ungarorum. Bp. 1952 nyomán J. Deér, SHR. I.
3-11 és Macartney: The Medieval Hungarian Historians. Cambridge 1953. 22; a folytatásokra L A.
Domanovszky, SHR. I. 131 kk., 219 kk. - 11. MG. SRG. Annales Altahenses Maiores. Ed. E.1.B. ab
Oefele 1811. 37. - 12. SHR. I. 333. - 13.1. Gedai: XI. századi kincslelet Nagyharsányból (Münzfund
aus dem XI. Jh, von Nagyharsány) in: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 17-18 (1972-73) 85-90
és Gy. Györffy L 5. jegyz. - 14. L. ll. jegyz. - 15. L. Huszár: Péter király 6lombullája. Magyar Mú
zeum 1947. dec. 13-16; vö. Gy. Györffy, Századok 92 (1958) 52-53. Péter először lOJS-41, másod
szor 1044-46 uralkodott; a liliomos jogar abullát 1044-46 közé datálja. - 16. Mível Géza és László
hercegek seregükkel Vácról jövő a Budapest mellett keletre fekvő Mogyoródnál ütköztek meg Sala
monnal, aki a Csepel-szigét déli végénél fekvő Szigetfőnél kelt át Mosonra vezető útján (SHR. I. 181,
391), csak Székesfehérváron át nienekülhetett. Egy Vác irányában való menekülés mind az adatok
nak, mind a hadihelyzetnek ellentmond, így Sz. de Vajay: i. h. 6. - 17. Joannes Skylitzes, (b. 743; vö.
Gy. Moravcsik: A magyar szent korona a filológiai és történeti kutatások megvílágitásában. Emlékkönyv
Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Bp. 1970. [röviden: SzlEmL] III. 450-451;
Byzantíum and the Magyars. Bp. 1970. 65; vö. még Sz. Vajay: i. h. 346; R. Kerbl: Byzantinische Prin
zessinen und ihr Einiluss auf das Arpadkönigreich. Wien 1979. 20. Moravcsik Gy. i. h. és Deér J. i.h.
81. A koronán ábrázolt bizánci társcsászárban a császár fiát, az 1074-ben született és egy éves korá-
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ban megkoronázott Konstantinos társcsászárt látta. Kerbl R. i. m. 49-50 szerint viszont a császár
öccsét, Konstantinos-Konstantinost ábrázolták a lemezen, de ami őt illeti, ,,1072, spiitestens aber
1073 seiner Würde als Mitkaiser verlustig geht", amit az idézett bizánci forrásokkal és szakiroda
lommal támaszt alá. Így Kerbl szerint (i. h. 46-48) a koronát Géza még 1072~ben, dux korában királyi
törekvéseknek támogatására kapta a császártól. Magam annak láttán, hogy Gézát a lemezen nem
királyi, hanem hercegi jelvényekkel ábrázolták, hasonló véleményt fejtettem ki. (Századok 92 [1958]
51-52), s ezt, mint lehetőségetma is számításba vehetőnek tartom. -18. SHR. I. 369 kk. Kerbl a Géza
és Synadéné közti házasságot 1064-1067 közé tette, amikor Géza az Áldunánál szomszédos volta
bizánci strategos-szal, Nikephoros Bottaniates-szel. Ugyanezt a véleményt képviseltem: Magyarország
története 1/2. 893-1116. Bugapest 1973. 188 (sokszorosított kézirat). - 19. Registrum Gregorii VII.
Ed. Caspar 85, 218; Gombos: Cstalogus II. 1083. ~ 2{). Ego Magnus qui et Geisa, in primis Hunga
rorum dux, postea vero gratia Dei rex consecratus (Monumenta ecclesiae Strigoniensis, ed. Fc.Knauz,
Strigonii 1874. L 53.) - 21. M. Bárány-Oberschall: Konstantinos Monomachos koronája. - The Crown
of the Emperor Constantine Monomachos. Bp. 1937. 37-38, s a továbbiakban J. Deér i?m. 52 kk.;
legutóbb ismét M. Bárány-Oberschall: Die Sankt Stephans-Krone:'Wien-München, 1974. 243 kk. - 22,
Erre utal a pápa két idézett levelében. L 19. jegyz. - 23. L. 17. jegyz. Álmos herceg konstantinápolyi
tartózkodását, melyre a Legenda S. Emerici ducis szerzője utal: aliquando Constantinopoli cum
domino Almo duce commoranti (SHR. II. 4,56) nem lehet Álmos herceg Magyarországról Jeruzsá
lembe történt 1107 körüli zarándoklása idejére tenni (igy Bartoniek E. uo. 445), hisz ekkor Álmos
valószinűleg a magyar uralom alatt lévő Zárából hajón ment a Szent Földre! Bizáncon történt átuta
zására nincs adat; a eommorans éppenséggel hosszabb ott lakást tételez fel, de a kisázsiai zarándokút
ezekben az években járhatatlan is volt (vö. Gy. Györffy: Magyarország története I12. 893-1116. Bp.
1973. [sokszorosított kézirat] 230). Ennek alapján nem lehet sem a Szent Imre legendát, sem a Bi
záncban időző szerzőjének értesiilését átvevő Hartvik legendát (SHR. II. 428) Álmos zarándoklata
utánra datálni. - 24. SHR. II. 413. - 25. SHR. 1.388. ~ 26. Deér szerint a zöld berakásos oromdíszek
már Magyarországon keriiltek a koronára (i. m. 36), viszont Kovács É. és Lovag Zs. (A magyar
koronázási jelvények. Bp. 1980.) szerint még Bizáncban. A Gézát ábrázoló lemez krales-nek CÍ

mezi őt, de nem királyi felségjelvényekkel ábrázolja, hanem a magyar dux-ok jelképével. a karddal
(gladium . .. qui dueatum designat SHR. I. 354), ugyanakkor mind Rómában, mind Magyarországon
vitatott volt, hogy ő dux vagy rex, mivel a megkoronázott király, Salamon Pozsonyban székelt; így
amennyiben az oromdíszek építése Bizáncban történt, elképzelhetőaz is, hogy Géza és Synadene, ill.
követei követelésére még ott, a zománclemezek elkészülte után látták el a koronát Géza király voltát
kihangsúlyozó oromdíszekkel és függökkel. - 27. Könyves Kálmán (1095-1116) mellett foglalt állást
újabban P. J. Kellerher: The Holy Crown of Hungary. Rorne 1951. 103; A. Lipinsky: Sacra regni Hun
gariae Corona. XVI. Corso di Culture sutl'erte Ravennate e Bizantina. Ravenna 1969. 258; Gy. Györffy:
István király és mííve. Bp. 1977. 359. III. Béla korára tette pl. Moravcsik Gy., SzlEml. III. 470; Sz. de
Vajay: La relique Stéphanosis dans la Sainte Couronne de Hongrie. Acta Historiae Artium Acad,
Scient. Hung. 22 (1976) 8. A latin és görög korona III. Béla-kori egyesítésével szemben felhozható,
hogy noha -a magyar korona a felső rész ráépítésével az ábrázolások szerint a bizánci Komnenos
császárok kamelaukionjához vált hasonlatossá, III. Béla-Alexios, mint egykori bizánci trónörökös, jól
kellett tudja, hogy a Komnenos-korona felső része egy mitra szerű szövetsüveg, s erre voltak varrva a
díszek (vö. P. Váczy: HeIm und Diadem, Acta Antiqua Acad. Scient. Hung. 20 (1972) 187 kk.). Ha III.
Béla a Komnenosokéhoz hasonlóvá akarta volna alakíttatni, az utóbbí módon építette volna felül. 
28. MG. SRG. Wiponis Gesta Chuonradi II. Ed.: H. Bresslau Berolini 1878. - 29. G. Fejér: Codex
diplomaticus Hungariae. III/2. Budae 1829. 422. - 30. P. Wirth: Das bis lang erste literarische Zeugnis
für die Stephanskrone. Byzantinísche Zeitschrift 53 (1960) 78-82;R. Browning: A new source on'
BJZantine - Hungarian Relations in the twelfth century. Balkan Studies 2 (1961) 186. - 31. István
király és műve. Bp. 1977. 359-360, 63 tábla. A korona 1979-ben végzett beható vizsgálata alapján iga
zolva láttam az 1916-ban a koronát megvizsgáló bizottság azon véleményét "dass die in die Bügel
eingefassten Smelztafeln in leichter Biegung der Gestalt der Bügel folgen" und die Briiche und
Risse, die sie aufweisen, nicht auf eine nachtrághehe Biegung, sondern auf einen harten Schlag, der
die Krone spiiter einmal traf, zuriickzuführen sind (Archaeologiai Értesítő 39 [1920-22] 56-70),
melyet J. Deér, akinek a koronát nem volt alkalma megvizsgálni, elvetett, elfogultsággál vádolva az
1916-ban vizsgáló Varjú Elemért. (I. m. 26, 252.) - 32. G. Fejér i. m. II. 333. - 33. Uo. I. 395; vö. Gy.
Györffy, Studia Slavica Acad. Scient. Hung. 5 (1959) 64-65. - 34,. SHR. II. 607. - 35. F. Knauz (l. 20.
jegyz.) I. 437; vö. J. Karpat: Corona regni Hungariae v dobe Árpadovskej. Bratislava 1937. - 36. MG.
SS. ling. vernac. V. 86283-4 sor (Gombos III. 1927). - 37. Uo. 10245, 10526 sor (Gombos III. 1805).
- 38. J. Deér feltevésének részletes cáfolatát l. Gy. Györffy 4. jegyz. - 39. Monumenta Vatícana.histo
riam regni Hungariae illustrantia. 1/2. Bp. 1885.353. - 40. SRH. I. 486.



VARGHA KÁLMÁN

Egy barátság forrásvidékei
Emlékezés Végh Györgyre

1. Tizennyolc éves koromban, 1943 januárjában, a Vigília hasábjain találkoz
tam először Végh György nevével. Verse, a Téli számadás elvarázsolt, magával
ragadott, amikor a negyedik háborús tél egyik ködszürke délutánján, asztalomon
a matematikai feladatokat és a fordítási gyakorlatokat félretolva, végigolvastam a
nyolcvannyolc sorból álló költeményt.

Sötét az ég, de mégse hull a hó,
az első tél, mely nem hozott havat,
négy éve már az első tél talán.
Sötét a tél s fehér tüzét az ég
nem gyújtja föl többé nekünk soha.
Zoltán már messze vagy, jaj, messze vagy,
mint ifjúságunk tarka álmai,
tniként a hó, gyermekkorunk hava.
Ott élsz most Váradon, hol hajdanán
Adyt lesték az esti csillagok,
s Annáról álmodott Juhász Gyulánk,
ott élsz, s még egy lapot sein írsz, hogy élsz.

Elhagytam, lásd a cifra rímeket,
a játszi dallamot s bűvös zenét,
minek? szavam már régen egyszerű

s kevés, mint aggoké és bölcseké.
Tehozzád írtam első versemet:
"Hófútta pesti utcán" szállt a hó,
s reánk hullatta kék havát az ég
és boldog mámorát az ifjúság.

Így indul az ifjúság elmúlását panaszló, Hegedűs Zoltánnak ajánlott, elégikus
hangulatú költemény, és én azt éreztew, hogy nem olvastam még verset, amely
ennyire kifejezte volna egész belső világomat, hangulataimat, érzéseimet, nosz
talgiáimat. En is meghitt baráti kapcsolatokra vágytam, a jelenből én is a gyer
mekkorba kívánkoztam vissza, amelynek rég elfelejtett lelki tájai most kezdtek
újra felszínre kerülni és vonzó fényben felragyogni bennem. A csodára várás
nyugtalanságát, a szellemi mámor vonzását is ismertem, és olyan tragikus han
gulatú, titokzatos végű szerelmeket szerettem volna én is átélni, mint amilyenről
a Téli számadás jelképeiben vall a költő:

A "Havas éjszakák" szelíd havát
Millával lested már és nem velem,
s jaj, szőke ifjúságunk Észterét
máglyára küldtük egy víg hajnalon.
Azóta Eszter korma hull reánk,
a szőke Eszter barna korma hull
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szelíden, könnyedén, miként a hó,
s egy éjszakán örökre eltemet.
Ki ás ki majd e barna hó alól?
Ott pusztulunk hazátlan, névtelen, .
miként új Pompeji új iogiyei,
s dalunk, dalunk többé kinek se kell . . .

Miközben a magam érzéseit ismertem fel a vers olvasása közben, irigyeltem is
a költőt, hogy ifjúságát siratva, milyen sok mindenre tud már visszaemlékezni,
amik nekem még nem adattak meg, amiket én még nem éltem át. Csodáltam el
fogulatlan biztonságát, hogy nyíltan és egyértelműen fejez ki olyan érzéseket és
hangulatokat, amelyek bennem még csak forrnátlanul gomolyogtak.

A magam életének a költő sorsával való összehasonlítását azért éreztem jogos
nak, mert a vers alapján biztos voltam abban, hogy a Téli számadást fiatal költő

írta. Akiben ilyen erős a tiltakozás az ifjúság elmúlásával szemben, az csak fiatal
lehet, annak minden panasza és lemondó megnyilatkozása arról árulkodik, hogy
még nagyon sokat vár az élettől, még sok jót szeretne kapni hűséges barátoktól
és hozzá vonzódó, szép szerelmes lányoktól.

Végh György versében a velem egykorúak életvágyának, reményeinek, nosztal
giáinak és szorongásainak tökéletes kifejezését véltem megtalálni, és ez az érzés
sajátos nemzedéki öntudattal töltött el, mert a minden idők legfiatalabbjaihoz
hasonlóan én is úgy gondoltam, hogy életről, halálról, szerelemről és a világ
minden egyéb dolgairól mi másféle. élményeket őrzünk magunkban 'és más mon
danivalókat tartogatunk embertársaink számára, mint a nálunk korábban szüle-
tett generációk tagjai. '..

De minél inkább személyes ügyemmé vált mindaz, amit a költő a Téli szám
adás-ban megfogalmazott, annál erősebb hiányérzetem támadt amiatt, hogy Végh
Györgynek csak a nevét és rgyetlen versét ismerem, holott mindent szerettem
volna tudni róla: hol él, hogyan él, milyen a valóságban, valóban olyan fiatal-e,
amilyennek verse alapján gondolom.

A tanári könyvtár vezetőjének segédkezve nyomozni kezdtem Végh György
után, és a Vigilia korábbi számaiban meglehetősen sok írására rá is találtam.
Verseiből sok mindent megtudtam életéről, múltjáról, addigi sorsának alakulá
sáról is.

Árvaság, magány, szerelemvágy, a korai elműlástói való félelem motívumai
váltakoztak akkori lírájában, és ha egy-egy fordulatán meg is lehetett érezni
Reviczky, Kosztolányi vagy Dsida Jenő hatását, mégis a maga világát fejezte ki,
nyílt szavakkal szólva érzéseiről, gondolatairól, a jövőjét illető rossz sejtel
meiről:

Most húsz éves vagyok, de két karomban
nem voltak még a lányok boldogok,
pedig talán harminc éves koromban
már élni sem fogok.

Amikor azt is fölfedeztem, hogy Végh György rajongással ír azokról a pesti és
budai városrészekről,amelyekhez én is vonzódtam, még közelebb kerültem köl
tészetéhez. Szerettem gyermekkorom és ifjúságom kopár és szegényes környeze
tét, a józsefvárosi utcák, terek, régi udvarok és.műhelyekvilágát. Sokat kóborol
tam a pesti és budai utcákon, tereken, rakparton és vasúti töltések alatt, jártam
parkokban, ligetekben, piacokon, ismertem a temetőket, hosszú -villamosutazá
sok során a városszéli tájakra is eljutottam, és néha már a város felszín alatt
rejlő arculatát, a jelenben is tovább élő múltját is látni véltem. Lelkesen olvas-
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tam Krúdy pest-budai környezetben játszódó novelláit, Kosztolányi és Tóth
Árpád nagyvárosi ihletésű verseit, de Végh György költeménye, a Budapest kö
szöntése ismét úgy érintett, mint egy saját személyemnek szóló, legtitkosabb
érzéseimet felszabadító üzenet:

ABaedeker Pestjét nem ismerem,
nem az a Budapest az én hazám,
a Mátyás-templomot s aCitadellát
bámulja csak az idegen kivénesil
Nekem többet jelent a Sándor-utca,
a szobros Múzeum-kert Berzsenyimmel,
Arany Jánossal és Kazinczyval -
többet az Angyalföld s a Népliget,
a Makk-hetes Csikágója s a villák
gyülekező helye, a Rózsadomb.
A Farkas-rét s a rombadőlt Tabán,
Az Erzsébet-híd csöpp japáni kertje
mirui-mind egy-egy parányi ékköved,
ó Városom, fenséges-nagy Királynőm.

Az érettségi után az egyetem bölcsészeti karára íratkoztam be, majd még a
nyári szünetben végigolvastam Végh György verseskötetét, a Havas éjszakák-at, a
gyermekkor emlékeit felidéző prózai múvét, a Csillagos királylány-t, lírai följegy
zéseit, a Pillangós őszök-et, formabontó, szatírikus önirónikus könyvét, az Au
guste Corbeille csudálatos kalandjai-t, valamint azokat a kritikákat is, amelyeket
könyveiről írtak. Nagy önbizalmat adott, hogy a bírálatok alapján igazolva érez
hettem lelkesedésemet: Végh György lírájában és prózai írásaiban új hangot vélt
felfedezni a- korabeli kritika. "Legegyénibb verseiben -írta Makay Gusztáv a
Diáriumban -egy nagyon fiatal, finoman érzelmes és álmodozó költő önti 'tiszta
vágyakozásait' szépen stilizált képekkel és metaforákkal átszőtt nyelvbe és a
varázsos dallamosság köntösébe." A Pillangós őszök-et így köszöntötte a Sorsunk
ban Tűz Tamás; "Ime egy költő, aki színes dallamokkal és dallamos színekkel
játszik, mint egykor Shelley csörgő kavicsokkal s vízen lebegő papírcsónakokkal.
Mily üdítő, felhőt és könnyet oszlató látvány. Akár egy gyermek vagy egy virágos
rét: örökké időszerű." Vajda Endre a Vigiliá-ban Végh György líráját elemezve
azt írta, hogy "a búcsú tüzétől égnek a nagy versek ódai fellobbanásai és elé
gikus panaszai, meghitten lemondó, játékos ujj gyakorlatai. Nem csekély feladat,
büszkeség és merészség kell hozzá. Az, amit Nietzsche Sternenmoralnak neve
zett."

2. Nemes Nagy Ágnes .azt írja Áprily Lajosról szóló esszéjében, hogy "az első
költőt, akivel életünkben találkozunk, a véletlen adja. A másodikat, harmadikat,
a századikat már választjuk ... De az elsőért még bizonyosan nem vagyunk fele
lősek."

Én szinte napról napra készültem az általam választott első költővel való talál
kozásra, de ehhez az alkalomhoz a véletlenszerűség illúziójára is szükségem
volt. Az egyetemen Horváth János, Thienemann Tivadar, Zsirai Miklós előadá

sait hallgattam, a XVI. századi magyar költészetből, finnugor nyelvtanból és a
germán nyelvemlékekbőlkollokváltam, de érdeklődésem látószögéből egy pilla
natra sem vesztettem el a Téli számadás költőjét.

Végre 1944 szeptemberében, egy napfényes délelőtt üzenetet kaptam verseket
író és újságírással próbálkozó osztálytársamtól, hogy este Hegedűs Zoltánékat
látogatja meg, tartsak vele, mert Végh György is ott lesz, vele is megismerked-
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het em. Barátom bizonyára a költőnek is örömet akart szerezni azzal, hogy be
mutatja neki egyik lelkes ifjú olvasóját.

Azon a napon, amikor fölmentünk Hegedűs Zoltánék Rákóczi úti otthonába,
szüneteltek a légitámadások, sőt a szó tágabb értelmében is a szélcsend jeleit
véltük érzékelni. Akkor már mindenki arról beszélt, hogy közeli fordulat előtt

állunk, hogy rövidesen béke lesz, és az ország további szörnyűségek és gyaláza
tok nélkül fog végre kivergődni a háborúból.
Hegedűs Zoltánék kedvesen fogadtak (akkor persze már azt is tudtam, hogya

Téli számadás-ban megszólított barát is költő, akinek Szamos háti ősz címmel
jelent meg kötete), Végh György pedig olyan volt, amilyennek versei alapján kép
zeltem (vagy csak a találkozás pillanata sugallta azt az érzést, hogy mindig ilyen
nek gondoltam?), fekete hajú, barna szemű, villanó tekintetű, diákosan nyurga
fiatalember.

A mosolya arról árulkodott, örül annak, hogy egy tizenkilenc éves fiú azért
akar vele megismerkedni, mert rajong a verseiért, de némi gyanakvás is volt a
tekintetében, mintha attól tartott volna, hogy csak baráti ugratásról van szó,
amelynek jól betanított médiuma áll előtte.

A költő hívására és a háziak biztatására néhány hét múlva újra becsöngettem
Hegedűsék otthonába, ahol Végh albérlőként lakott, és amely akkor már (mint
évek múlva megtudtam) üldözött írótársak, Zelk Zoltán és Somlyó György búvó
helye is volt. Második látogatásom során azt a lányt is megismerhettem, akit
Végh verseiben Yvette-nek nevezett, majd hármasban sétáltunk az elsötétített
Rákóczi úton és a még sötétebb mellékutcákban, a Klauzál tér környékén. Végh
Györggyel egyre távolibb és merészebb irodalmi terveket szóttünk, mintha nem
egy ostromra készülő. pusztulásba rohanó városnak lettünk volna a lakói.

Aztán egy időre megszakadt a kapcsolatunk. Csakhamar az én korosztályomat
is elérte a bevonulási parancs. Tagja lettem az egyik egyetemi karhatalmi alaku
latnak; amely később beleolvadt az ellenállási mozgalomhoz tartozó Táncsics
zászlóaljba. Az ostromot annak a józsefvárosi bérháznak az óvóhelyén éltem át,
ahol a szüleimmel laktam, majd öt hónapig hadifogoly voltam Gödöllón, illetve
Cegléden. Végh György is Pesten vészelte át az ostromot, az óvóhelyről föl
kerülve összeházasodtak Yvette-tel, aztán Debrecenbe utaztak, ahol néhány hó
napot töltöttek.

3. Arra már nem emlékszem, hogy 1945 őszén hol találkoztam össze Végh
Györggyel. A bölcsészeti kar Múzeum körúti épületében, a Széchényi Könyvtár
folyosóján, az Egyetemi Könyvtár kölcsönzőjében vagy a Kálvin téren, a Kecske
méti utcában, a Károlyi kertben, a Ferenciek terén? Ezeken a helyeken ugyanis
Végh György (bár sohasem volt egyetemista). nagyon gyakran megfordult. Be
nézett az egyetemre, könyvtárakba. könyvesboltokba, antikváriumokba és az
akkor már újra megnyílt eszpresszókba. Mindig volt valami elintéznivalója, min
dig keresett valakit vagy érdeklődött valaki felől.

Az biztos, hogy a háború utáni első karácsony másnapján már egy Molnár
utcai bérház harmadik emeleti lakásának könyvekkel zsúfolt, kis méretű és mér
sékelten fűtött szobájában ültem, ahol Végh Györgyalbérlőként lakott a felesé
gével. Az előző év őszén félbeszakadt beszélgetést úgy folytattuk tovább, mintha
semmiféle zavaró körülmény nem jött volna köze, sőt úgy éreztük, hogy tervein
ket most lehet majd igazán megvalósítani.

Olyan folyóiratról beszéltünk, amelyet gyerekek számára szerkesztenénk,
amelyben Vörösmarty, Arany, Petőfi, Kosztolányi, József Attila, Weöres Sándor
verseit, Móricz Zsigmond állatmeséit közölnénk, és amelynek hasábjain nem
adnánk teret dilettánsok munkáinak, gyerekek számára írt gügyögés einek, idét
len mókázásainak, kicsinyes tanulságokra kihegyezett példázatainak.
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A második világháborút követő első esztendőkről többen megírták már, hogya
gyors megvalósulások időszaka volt. Néhány héttel karácsonyi beszélgetésünk
után .Jőmunkatérsi"minőségbenmár össze is állítottam annak a gyereklapnak
az első számát, amelynek körvonalait Végh Györggyel közösen dolgoztuk ki. Egy
ötödéves teológus szerzett lapengedélyt, papírt és pénzt a vállalkozáshoz, a cser
készek újjászülető (és rövid időre újjászerveződő) szövetségében. Az imprész
szumban az ő neve szerepelt felelős szerkesztőként,a cserkészettel kapcsolatos
közleményeket is ő adta le, de a lap szépirodalmi anyagának összeállítását telje
sen rám bízta. Verseskötetekből, antológiákból, népmese-gyűjteményekbölválo
gattam. A népmesékhez, népdalszövegekhez, népi mondókákhoz Csikós Tóth
Andrástól, a versekhez Szántó Piroskától kértem és kaptam rajzokat. Végh
György Borsóbálint Ködfalónál című meseregényét folytatásokban kőzöltük. A
lap harmadik számában egyebek mellett még közreadtuk Szántó Piroska remek
illusztrációjával Weöres Sándor Három veréb című versét, de a lap névleges
szerkesztője a továbbiakban már nem tudta előteremteni a nyomdai előállítás

költségeit.
A rövid életű gyereklap megszüntével azonban nem szakadt meg kapcsolatom

Végh Györggyel. Sőt.életkörülményeinek megváltozása következtében még gyak
rabban voltam vele együtt.

1946 tavaszán a Veres Pálné utcába költözött, a régi szerb templom közelében
vett ki albérleti szobát. A házassága felbomlott, beleszeretett egyik évfolyamtárs
nőmbe (akit verseiben, diákkori szerelmére emlékezve nevezett Eszternek). Az
új szerelem lázas izgalommal töltötte el. Ez volt az első olyan érzelmi ügye, ame
lyet a szenvedély hőfokán élt át, amelyért meg kellett szenvednie, mert csak
hamar kiderült, hogy szerelme nem kívánja sorsát az ő életéhez kötni.

Amikor július közepén előkerült Izsák községből, ahol az írószövetség nyaral
tatási akeiója keretében töltött néhány hetet, kezembe adott egy harminc versből

álló gyűjteményt, amelynek minden darabja a reménytelen szerelem fájdalmáról
szó~t, és amely kötetbe rendezve, Eszter könyve címmel meg is jelent kará
csonyra az Egyetemi Nyomda kiadásában. "Vargha Kálmánnak mint e könyv
első olvasójának piruló félénkséggel Végh Esztike" - írta a nekem átadott pél
dányba a tréfás dedikációt. Ezeket a verseket az öngyógyítás szándékával írta,
mert azt remélte, ha kimondja fájdalmát, már könnyít is magán, már némi távla
tot kap kudarca. De nem így volt, valójában sohasem tudta magában végérvénye
sen lezárni az Eszter-ügyet. A csalódás után újra ifjúkora társtalanságának,
magányának, árvaságának érzése tört rá, de sokkal gyötrelmesebben, mint
korábbi éveiben.

A Veres Pálné utcai albérleti otthonából minden reggel már korán elrohant.
Járta a belvárosi utcákat, kereste barátait, benézett az Egyetemi Könyvtárba
Gerézdi Rabánhoz, a Diárium szerkesztőségébe Kulcsár Adorjánhoz, az Egye
temi Könyvesboltba Birkas Endréhez, aztán a délelőtti órákat már többnyire a
bölcsészeti kar épületében töltötte, mint néhány hónappal korábban, amikor
még Esztert kereste, Eszterre várt, Eszterrel találkozott az egyetemi előadások

szüneteiben.
Hat évvel volt idősebb nálunk, de leckekönyv nélkül is közénk tartozott, a mi

életünket élte. Ez persze nem azt jelentette, mintha végigülte volna a professzo
rok óráit, mintha jegyzeteket készített volna, de életterének központja a böl
csészkar volt, ahol abban az időben mindig történt valami figyelemre méltó. Az
egyetemen folyó élet sohasem volt olyan "nyitott" és mozgalmas, mint a háborút
követő és az általános megmerevedést megelőző esztendőkben.Mi bölcsészek is
sokkal több időt töltöttünk az egyetem falai között, mint az előttünk végzett és az
utánunk következő nemzedékek. Egymást váltották az ankétok, tanácskozások,
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vitaülések, világnézeti szemináriumok, továbbképző tanfolyamok,. szabadegye
temi előadások. Végzett hallgatók szívesen tértek vissza előadni; vitatkozni,
tovább tanulni. Az oktatási reformok megvitatásába a hallgatókat is bevonták, és
mi is javaslatot tehettünk, hogy akar kiket hívjon meg előadónak. Benedek
Marcell, Füst Milán, Zolnai Béla, Komlós Aladár, Baránszky Jób László, Keresz
tury Dezső ezekben az években kapcsolódott be az egyetemi oktatásba. Közre
működésük révén az egész egyetemi irodalomoktatás közelebb került az élethez,
az éló irodalomhoz, az irodalomtudomány újabb áramlataihoz.

1946 szeptemberében Waldapfel József, még mint egyetemi magántanár elha
tározta, hogy felújítja Négyesy László Magyar stílusgyakorlatok című szemináriu
mát, amely a század elején a bölcsészek önképzőköre'volt, ahol a későbbinyuga

tosok vívták első irodalmi csatáikat. Meg is hívta a régi stílusgyakorlatok részt
vevői közül Laczkó Gézát és Rédey Tivadart, akik formás előadásban elevenítet
ték fel egyetemi emlékeiket. A szeniori teendők ellátásával engem bízott meg
Waldapfel, nekem kellett a szemináriumok músorátösszeállítanom, a bemuta
tásra kerülő versekhez, novellákhoz, tanulmányokhoz bírálókat, hozzászólókat,
vitapartnereket szereznem.

Csakhamar kiderült, hogy minden második bölcsész titkos költő, és ha nem
válogattunk volna szigorúan a jelentkezők között, a mükedveló tanárjelöltek
munkái elárasztották volna a stílusgyakorlatok műsorát. En viszont a Végh
Györgyhöz fűződő baráti kapcsolatom révén ismertem már minden fiatal írót, és
arra törekedtem, hogy azoknak biztosítsak fórumot, akik új, eredeti, érdekes írá
sokat hoznak, függetlenül attól, hogy egyetemisták-e még, vagy korábban azok
voltak-e. Nem csoda, hogy a hallgatók a bölcsészkar legnagyobb tantermét töltöt
ték meg, amikor olyan író k nyomtatásban még meg nem jelent új műveit hallhat
ták, mint Szabó Magda, Mándy Iván, Végh György, Somlyó György,Pilinszky
János, Nemes Nagy Ágnes, Vidor Miklós, Rába György, Nemeskürty István,
Darázs Endre, Lakatos István vagy Rubin Szilárd. A kritikusok közül Rajnai
László, Szabó Ede, Pándi Pál meg én szerepeltünk a leggyakrabban.

Az írók többsége hétről hétre eljárt a stílusgyakorlatokra, szereplésük nem
korlátozódott arra az alkalomra, amikor a hirdetőtáblán kifüggesztett ituisorban
is szerepeltek. Végh György egyetlen összejövetelt sem mulasztott el, és amikor
szerepet is vállalt, mindannyian csodálkoztunk választásán. Nem verssel lépett a
közönség elé, hanem olyan szenvedélyes hangú vitairattal, amelyben azzal vá
dolta a mindenkori közönséget, hogy csak a reflektorfényben lévő tehetségekkel
törődik, azokat olvassa, azokról beszél, azoknak a műveire figyel, akik körül
nagy a hírverés, a többit hagyja észrevétlenül elpusztulni, elfelejtődni.

Mik voltak ennek a megnyilatkozásnak az indítóokai? A huszonhét éves Végh
György előzetes védekezése volt ez már a később beköve-tkező mellőzésekkel

szemben? Az biztos, hogy mindaz, amit a stílusgyakorlatok hallgatói előtt elmon
dott, szívügye volt, azt vallotta, hogy azok között az írók között, akiket egy-egy
irányzat második vonulatában helyezett el koruk tudata vagy a későbbi idők iro
dalomtörténetírása, jobb sorsra érdemes, kiemelkedő tehetségek vannak. Engem
is. arra figyelmeztetett,.hogy ne mindig Móricz, Kosztolányi, Krúdy könyveit
nyúzzam, olvassak több Lovik Károlyt, Csáth Gézát, Színi Gyulát, Cholnoky
Viktort, CholnokyLászlót, Török Gyulát. Már ebben az időben gyűjteni kezdte
az antikváriumok mélyén fellelt és könyvtárakból kölcsönzött régi, elfeledett
kötetekből azokat a verseket, amelyekből élete sokkal későbbi időszakában a szá
zadvégi költők kétkötetes antológiáját állította össze.

A stílusgyakorlatok lelkes időszakában úgy látszott, hogy a gyerekek számára
indítandó folyóirattal kapcsolatos régi elképzeléseink újra időszerűek lesznek.
Pap László, a Bibliotheca Könyvkiadó fiatal igazgatója azt üzente Végh György-
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nek, hogy gyereklapot akar indítani, és az ő ötleteire is kíváncsi. Végh engem is
magával vitt a megbeszélésre, ahol hármasban ki is dolgoztuk egy havonként.
háromszor megjelenő gyereklap terveit. Az 1947 tavaszán induló lapnak
Hüvelyk Matyi lett a címe, és csakhamar a pedagógusok szakszervezetének irá
nyitása alá került. A szerkesztőket is ez a testület jelölte ki. A mi elképzelé
seinkre a továbbiakban nemigen volt senki sem kíváncsi, eredeti terveinkből

nem sok valósult meg, de három éven át szorgalmas munkatársai voltunk a
Hüvelyk Matyinak. Én a "kis lexikon" című rovatot vezettem, Végh György pedig
verset, mesét,verses ábécét, meseregényt írt a lapba, külföldi újságokból cikke
ket, híreket fordított.

Azt hiszem, Végh György számára nagyon fontos volt a Hüvelyk Matyiban való
közreműködés, leleményességét, játékos hajlamait, a mesés elemekhez való von
zódását élhette ki a gyerekeknek szóló írásokban. Azt viszont még egyikünk sem
tudta, hogy a gyermekirodalom gyakorlásában való folyamatosság azért is hasz
nos számára, mert majd később, a kulturális élet megmerevedése idején ez a
műfaj fogja puszta létét biztosítani és íróságát megőrizni jobb időkre. '

Magunk között gyakran szidtuk a lap szerkesztőit,. engem különösen az
bosszantott, hogy miközben egyre "korszerűbb", azaz a politika napi igényeihez
igazodó írásokat követeltek tőlünk, szemléletben, ízlésben, stílusban egyre job
ban visszasüllyedt a lap a régi, érzelmes gyermekújságok színvonalára. Szívesen
idézem fel viszont a Hüvelyk Matyival kapcsolatban Végh Györggyel való hosszú
gyaloglásaink emlékét. Hétenként legalább kétszer útnak eredtünk az egyetem
környékéről a Váci útból nyíló Kádár utcába, ahol a lapot előállító nyomda
működött, majd a megbeszélések után visszagyalogoltunk a Múzeum körútra
vagy a Károlyi Utcában lévő kis Darling presszóba, amely 1946ctól baráti körünk
állandó találkozóhelye volt.

Sok emberrel Végh György ismertetett meg, sok író életviteléről, családi és
egyéb kapcsolatairól tőle hallottam először fontos és hiteles információkat,
holott nem volf anekdotázó 'típus. Az irodalmi élet az fj barátsága révén vált szá
momra jól érzékelhető, természetes és áttekinthető közeggé.

Korábban is láttam már egy-két nagyértékű, gazdag egyéni könyvtárat, de
Végh György polcokra, asztalokra, szekrények tetejére, székekre és ablakmélye
désekbe halmozott, a mindenkori anyagi és térbeli lehetőségeit messze felül
múló gyűjteményeibena dzsungelszerűség látványa volt lenyűgöző és a bizton
ság, ahogya -könyvek gazdája az áttekinthetetlennek látszó könyvtömegben min
dig kiismerte magát, ha beszélgetés közben meg akart mutatni valamit, ha vala
mire fel akarta hívni látogatója figyelmét.

Alapvizsgára készülve, Eckhardt Sándor Balassi-könyvében a költő egyik meg
döbbentő vallomására figyeltem fel: "Forr, gerjed elmémre, mint hangya fész
kére sok új vers mint sok hangya". Pontosabban és kifejezőbben nehéz lenne le
írni a költői alkotás, az ihlet folyamatát. Mint hangyák a boly körül, úgy bukkan
nak fel a költőben versírás közben a képek és tódulnak nyüzsögve a tudat fel
színére.

Balassi szövegétől megmámorosodva elhatároztam, hogy disszertációt- fogok
írni arról, miként vallottak és vallanak a múlt és a jelen magyar írói a művészi

alkotás titokzatos folyamatáról. Tervemmel nem az egyetem valamelyik pro
fesszoráhozsiettem, hanem Végh Gyögyhöz, a Veres Pálné utcába. Obelőle nem
váltott ki olyan határtalan lelkesedést az ötletem, mint belőlem, de könyvei
közül nyomban leemelte azt a kettőt, amelynél megfelelőbbet ma sem tudnék
ajánlani, ha valaki hasonló témát választana. Az egyik Kosztolányi Abécé-je volt,
a másik Weöres Sándor disszertációja, A vers szűietése. Odaadta még Mátrai
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László Étmétvy és mú című könyvét is, hozzátéve, hogy ez nem magyar szerzőkről
szól, de munkám alapozásához ezt is ismerneni kell:'

Abban csakhamar megegyeztünk, hogy az elmúlt korok irói vallomásainak
összegyűjtése csak idő és szorgalom kérdése, de meg kellene szólaltatni az élő

ket is. Alkotáslélektani kérdésekről úgysem vallatták még módszeresen a jelen
W~ .

Azt terveztem, hogy anagy multú Bölcsészkör égisze alatt előadássorozatot

szervezek "A mtí születése" címmel. A sorozat keretében legjobb íróink monda
nák el a műalkotás létrejöttével kapcsolatos tapasztalataikat. Az előadások szö
vegéből antológiát lehetne összeállítani, annak alapján írnám meg a disszertá
ciómat. A könyv végül nem született meg, a disszertáció sem készült el, de az
alkotáslélektani vallomások első sorozata elhangzott az egyetemen. Déry Tibor,
Vas István, Rónay György, Devecseri Gábor, Pilinszky János* előadását nagy
számú, érdeklődő közönség hallgatta végig a bölcsészeti kar legnagyobb tanter
mében.

Természetesen Végh Györgyöt is biztattam, tartson előadástmúveinek születé
séről. Úgy éreztem, hogy neki most nagyon sok mondanivalója lehet erről a kér
désről, tavasszal élete legnagyobb érzelmi viharát élte át, most pedig már az
ugyanabból az élménykörből született verseinek szedését javítja. A szerelmi fel
lángolást kiváltó mozzanatokat, valamint csalódásának történetét többször is
elmesélte már, a kész versek szövegei is itt álltak előttem, engem viszont a meta
morfózis folyamata érdekelt volna a legjobban: miként jöttek létre örömből,

szenvedélyból, szenvedésbőlés kudarcból verseinek sorai és strófái.
Az előadás megtartását nem vállalta, de 1946 karácsonyán megírta nekem az

Eszter könyve létrejöttének előzményeit.Két napon át dolgozott a levélen, amely
harmincnyolc nyomtatott lapot töltött ki, amikor három és fél évtized után végre
megjelenhetett Széljegyzetek egy szerelemhez címmel a Magvetőnélkiadott ön
életrajzi múvében,

Annak idején, amikor Végh György levelét végigolvastam, némi csalódást
éreztem, mert alkotáslélektani érdeklődésemetnemigen elégítette ki a költő val
lomása. Több szó esett levelében a szerelem örömeiről és kínjairól, mint a ver
sek születéséről. Ma persze tudom, hogy amikor látszólag kevesebbre vállalko
zott, mint amire számítottam, az ő figyelme terelődött fontosabb dolgok felé. A
maga kárán a vonzások és választások, a szenvedélyek és elfogadások, a ragasz
kodások és elszakadások indulatainak a törvényeit szerette volna jobban meg
érteni.

Hitt abban, hogy aki egész gyermekkorában árva volt és magányos, annak két
szeresen is joga van a mindenért kárpótló, boldog szerelemre.

* Pilinszky előadásának a kézirata megmaradt az író hagyatékában és Jelenits István közölte az Új
Írás 1983. évi decemberi számában. (Szerk.).
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VÉGH GYÖRGY

Egyik versem születéséröl"

Akkoriban a versírás külön szertartással volt összekötve életemben. Ha va
lamit mocorogni éreztem magamban: többnyire csak inger volt, vágy, vagy - a
legtöbb esetben külsó kényszer - mert közeledett a végső leadási határidő a Vi-

, giliá-ban, ha valami bizsergett bennem, egy-egy még ki nem próbált dallam-,
ritmus- vagy rím-képlet, igyekeztem jól megebédelni, tehét a Hangliba mentem,
a heti két potyaebédet ilyen napokon kebeleztem be, utána beültem a Papp-cuk
rászdába a Múzeum körúton, hogy befaljak egy-két francia krémest - ezt szeret- ,
tem a legjobban, talán a tejszínhabjáért és karamell-ízű tetejéért -; de még ez
sem volt elegendő, vettem tíz fillérért egy szelet mogyorós csokoládét, vagy rit
kábban tizenkettőért egy szelet ugyancsak mogyorós tej csokoládét: Kóricáló,,
szökdécselő szavakkal, ütemekkel borzas fejemben lefeküdtem Simon Gyuszi
sezlonjára szundítani egyet. Borzas fejemre különben is büszke voltam, sokáig
fésűm se volt és egyenesen örültem, amikor egyszer Ambrózy Guszti - Haller
Frédi, Hegedűs Zoli és Takáts Gyuszi részvételével - egy verses mesét írt rólam
a Színházi Magazin gyermekmelléklete számára Borzas Vég Gyurka címen. A nép
szerűség jelét véltem felfedezni ebben, jövendő hírességem előszelét! S aztán,
néhány perces, szendergés után, előrántottam a tollamat vagy a ceruzámat és a
sezlon mellé kirakott kis kockás füzetemet, majd némi fohászt küldve az Ég felé
- megfogalmazatlan szavakkal - vártam, hogy "homlokon csókoljon a Múzsa",
hogy "megszálljon az ihlet". S úgy látszik, aki hisz ebben, és nagyon könyörög
érte, annál nem is marad el, mint ahogy azon a télen néhányszor nem maradt el.
Egy derüs, napsütéses délután - a Dohány utcai szobánkba naponta egy-két órát
besütött a nap - február közepe táján nagyot nyújtóztam az ebéd utáni álomba
merülésből visszatornázva magam az életbe, és nagyhirtelenjében felvázoltam
egy anapesztikus dallamot a kockás papírra. Azt hiszem, Kosztolányinál olvas
tam hasonlót, vagy talán pontosan ugyanaz volt. S hogy ezzel megvoltam, külön
féle szavakat kezdtem mormolgatni, hogy mennek-e a ritmusra, hogy most már
saját szavaimrnal is kipróbáljam a sorok dallamát s ez a néhány szó csúszott ki
elsőnek a számon:

"Tegnap, mikor Anninak írni akartam", - s valami váratlan asszociációval föl
merült bennem Anyácska neve, hogy ő is Anna s már folytattam is, szinte javítás
nélkül, mintegy égi diktálásra:

eszembe jutottál édesanyám, jaj,
eszembe jutott a neved, te is Anna
vagy, 'édesapám szemefénye, anyácskám.
Bár nem te tanítottál meg e nyelvre,
figyeld a fiad dadogó szavait és

• Részlet a költő kiadatlan önéletrajzi művéből,A gonosz angya/-ból.
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hallgasd türelemmel az égi hazában,
hol nincs magyar és nincs morva: csak ember.
Már nem tipegek. mint egykor, öledben,
de kellene néha a símogatásod,
szoknyádba fogózni szeretne fiacs,kád.

Húsz éve halott vagy, Anna Kovalcze,
Húsz éve emészti apámat a téboly,
még él az apám, pedig árva vagyok már:
nincs otthonom és haza nincs hova menjek.
Lásd, így vagyok én, ki talán sose látom
a Morva vizét, s magyarul dadogak csak,
így váram az őszt, a tavaszt s a haláh is.
De áldalak édesanyám, hogya véred,
a lomha cseh vér a Dunához elűzött

s útjába kerültél édesapámnak.

Két-három sor következett még, de azokról rögtön láttam., hogy tévútra siklottak,
- a diktálás befejeződött, az ihlet kihűlt. Egy pillanatig még tűnődtem, hogy mí
lyen címet adjak neki: Anyámról, Édesanyám, A nyácska - ezek a cím-ötletek me
rültek fel elsősorban, - de azonnal elhessegettem őket magamtól és a vers fölébe
puritánul az ő nevét írtam, ami az anyakönyvi kivonatomban is ott volt, csak meg
fordítva, helyreállítva eredeti csehes sorrendjét, hogy a keresztneve legyen elől:

ANNA KOVALCZE
Mindez, ami egy év óta foglalkoztatott, sokszor. öntudatlanul is, vele és ap am

mal kapcsolatban, amit egy-egy korábbi versemben próbáltam megfogalmazni,
varázsütésszerűenkifaragódott ebben a néhány lágy sorban, mely szinte az egy
évvel azelőtt álmodott-tervezett "nagy család regény" nyitánya, valósággal mot
tója lett - mert úgy éreztem, legalábbis azokban az órákban, hogy azonnal foly
tatom, versben-prózában felváltva, ennek a regénynek, regénytömbnek az építé
sét, ha már ilyen szép alapjaim vannak hozzá. Mert úgy éreztem, sőt meg voltam
győződve, hogy egy parányi remekmű futott ki az ujjaim alól, talán az első éle
temben - a sorjában majd ezt gyors ütemben követő oly sok mestermű első hír
nökeként.
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HORVÁTHSÁNDOREML~KE

SZENNAY ANDRÁS

Horváth Sándor O. P.

Születésének Jaa. évfordulóján a tanítvány és tanszéki utód emlékezik volt
professzorára. Kezdő bencés novícius voltam, amikor Sándor bácsit - ahogyan
őt Pannonhalmán sokan nevezték - megismerhettem. Többször töltöttem a fő

ispánságban napokat, sőt olykor heteket is. Pihenni jött és mert enélkül soha
nem tudott meglenni - dolgozott. Novíciusmesterünk kérésére néhányszor ne
künk, a legfiatalabbaknak is előadott. Igen, "előadott", mert könnyed beszélge
tést folytatni nem igen tudott. Előadásai "nehezek" voltak, nehézkes nyelvezet
tel; sűrűn keverve a latint a magyarral, - és mi inkább tisztelettel vegyes csodál
kozással hallgattuk, mintsem értettük. Horváth Sándornak sem előadásait, sem
írásait nem volt könnyű megérteni, "megemészteni". Igy volt, maradt ez később

is, amikor már a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem teológiai karának
volt professzora. Előadására tartósan figyelni, - igen erős koncentrációt kívánt.
Az egyetemen általában latinul adott elő. Olykor-olykor fanyar humorral fűsze

rezte óráit, de még ilyenkor is szigorúan a "tárgynál" maradt. Néha kissé "ke
sergett" amiatt, hogy tanszéki elődjét, Szabó Vendelt - aki Horváth kinevezése
előtt nem sokkal, viszonylag fiatalon halt meg - hallgatói szinte visszasírták,
előd és utód - két teljességgel különbözó egyéniség, más stílusú és felfogású pro
fesszor volt. Amennyire visszaemlékszem és mint fiatal teológus akkor megálla
píthattam, Horváth Sándor mégis igyekezett jól beilleszkedni kollégáinak testü
letébe. Igaz, egy kicsit keserű szájízzel emlegette, hogy hallgatói őt kevésbé érté
kelik, mint a többieket tanártársai közül. S ez így is volt. Természetesen nem
"erkölcsi értékelésről"volt szó, hanem arról, hogy neki nem adatott meg sem a
szóbeli, sem az írásbeli kifejezés könnyedsége, közérthetősége. Azután ő, aki tel
jességgel Szent Tamás teológiájára épített, nehezen tudott szakmai szemléleti
.Jdegyezést'' kötni több professzor-társával. Szavain olykor érződött a meg nem
értett, a kellőképp nem méltányolt ember fájdalma. Pedig abban az időben - a
mai "modern" mértékkel mérve is - nagyegyéniségek, jeles tudósok egész sorá
val találkozhattunk a-budapesti teológiai fakultáson. Schütz Antal, Aistleitner
József, Ibrányí Ferenc, Zempléni György ... és még sorolhatnám.

Olykor, fiatal egyetemi hallgató koromban, de azóta is megfordult a fejemben:
vajon nem volt-e az "európai" Horváth Sándornak kissé "szűk" a budapesti
egyetem világa? Freiburg, Graz, Róma egyetemei után, külföldön publikált szak
írások után, - vajon jól érezte-e magát köztünk, a budapesti kollégák és hallga
tók között? Egyértelmű igennel válaszolhatok. Így, mert Horváth Sándor, ha ne
hézkes volt is előadása, ha nehezen voltak érthetők magyar nyelven közreadott
jegyzetei, könyvei, ha túl magasan "szárnyaltak" is gondolatai, - elhivatottan és
nagy ügybuzgalommal professzor volt és maradt haláláig. Mindenütt, - nálunk
is. Akkor is, amikor már nem adhatott elő. 1948-baJ} egyik órájáról "hivatalos
üzenettel" kihívták - és az egyetemről elbocsátották. Eletét a székesfehérvári pa
pi otthonban fejezte be 1956 tavaszán.
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Azok számára, akik távol állnak az elméleti-spekulatív teológia világától,
nehéz méltatni Horváth Sándor életművét. Őt a bennfentesek, a szaktudós kol
légák is a nehezen érthető szerzők közé sorolták egész életében, - és ilyenként
tartják nyilván ma is. Ennek ellenére nevét és munkásságát szakkörökben máig
is számon tartják, idézik az egész világon (ha pl. a szenttamási tuladonjogról val
lott tanítás kerül szóba). Halála után számos méltatója korunk kimelkedő Szent
Tamás-ismeretetőjénekés magyarázójának nevezte.

A Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karán az alapvető hittudomány ta
nára volt. Sokak előtt ismert, hogy ez a teológiai szakterület az újabbkori teoló
giai elmélyülés során született. Kezdetben apologetika, hitvédelem néven indult
útjára, a hitigazságok alapozását és megvédését tűzte ki célul. Az új" tudo
mányág rendszerezésének, természetének tisztázásánál Horváth Sándornak je
lentős érdemei voltak. A "Synthesis theologiae fundamentalis" (Bp. 1948) egye
temi előadásai nyomán született, teljesen ki nem dolgozott vázlat volt. A tartal
mában "súlyos", terjedelmében nem túl nagy munka Szent Tamás szellemében
kívánt választ adni az akkori idők alapvető, illetőleg alapozó kérdéseire. Azóta
természetesen - egy generáció távozása és a II. Vatikáni zsinat után (-'már sok
mindent másképp lehet, sőt kell is előadni, publikálni. A teológia élő tudomány,'
nem merevedhet bele a tegnap rendszerezésébe, megfogalmazásaiba. Ennek az
élő folyamatnak élő láncszeme volt Horváth Sándor munkássága. Az az Igazság
pedig, amelyről az ő teológiája is szólt, az az "alany", aki a kinyilatkoztatásban
önmagáról adott hírt és akiről a teológia prófétai módon, küldetést teljesítve
minden korban szól: az élő és örök Isten.

Horváth Sándor tanítványa s későbbi kollégája, Zempléni György "magányos
látnoknak, az igazság lángoló szerelmesének" nevezte (Vigilia, 1957. 201). Való
ban az volt. Ma is, amikor belépek tanári szobámba s a falon az ő képét pillan
tom meg, a Szentírás szavai jutnak eszembe: "Az okos érteni tudók ragyogni fog
nak, mint a fénylő égbolt, és akik igazaságra tanítottak sokakat, mint a csillagok
tündökölnek örökkön örökké" (Dán 12, 3).

Születésének századik évfordulóján a tanítvány hálájával és tisztelettel emlé
kezem reá.

I MEZEY LÁSZLÓ I

Skolasztika-misztika-litteratura
Emlékezés és tanulság

Militantis doctor ecclesiae ... kezdte el mondani Szent Tamásról, a vitézkedő
egyház doktoráról szóló. antifónát! a magiszter, amikor a studensek elé lépett. A
fehér dominikánus habitus fölött nagytonzúra, dús ősz hajzattal koronázott fó, a
sok gondolkodástól szinte sugárzóvá lett markáns, férfias arc. Századunk egyik
legnagyobb, legkeményebben megformált magyar teológusát láthatták maguk
előtt a szerenesés fiatalok. Járása nehézkes volt, míg prelegálva fel- és alá járkált
a kis teremben; gesztusai emlékeztettek a fatörzset döntő favágó megújuló erőfe

szítéseire. Előadása egy hatalmas, roppan,t fáradsággal megszerzett fogalomkész
let és kemény biztonsággal kezelt terminológia birtokában is nehézkes; akadozó
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volt. De súlyos, igaz, tiszta volt minden szava, mert hihetetlennek tűnő szellemi
felelősséggel formálta meg minden mondatát. Areopagita Dionysius véleménye
szerint a teológus ("hierotheus"), "patiens divina" és "opprimitur a maiestate"2 ő

valóban szenvedett az isteni dolgok súlya alatt, a felséges Isten megismerése
szinte földre nyomta, és hunyorogva próbált szembenézni a bensejét eltöltő fé
nyességgel.

*

Sok évtized után így kel életre az egykori előadások és beszélgetések élménye
az egykori tanítványban, amikor szavakat keres az emlékezéshez. Evtizedeken át
profán tudományt műveltem, de újra és újra kénytelen voltam kutató munkám
közben a magistertől, vagy az ő mesterétől Tamástól tanácsot kérni. Igy volt ez
annak a problémának a magoldásával kapcsolatban is, ami a dominikánus misz
tikát érintően adódotU E kérdés az én munkámban, ebben az egyszerű krono
lógiai összefüggésben merült fel. Magyarországi Szent Margit Tamásnak fiatalabb
kortársa volt, bár a halálban három évvel megelőzte. S köztudomású, hogy mind
ketten domonkosok, a prédikáló szerzet tagjai voltak. De micsoda feloldhatat
lannak tűnő ellentét választja el a spekulatív, szinte félelmetesen logikus gon
dolkodású párizsi, majd nápolyi magisztert és az ugyanazon életrendet, ordót
követő, egyszerű jámborságú magyar királyleányt. Mondhatnánk nagyon leegy
szerűsítve, a skolasztikát és a misztikát. Ezt a párhuzamot megtaláljuk másutt is
pl. az "Isten barátainak" a Gottesfreundoknak társaságában: a felső Rajnánál élő

dominikánus misztika mestereinek (Eckhart, Tauler, Suso) a neveltjei nagyobb
részt dominikánus apácák voltak. Isten megismerésére törekedtek a tudós do
monkos "Lesemeisterek", teológiai tanárok, de ugyanezt az életcélt tűzték ma
guk elé a teológiailag nem művelt apácák is.'

A közkeletű különválasztás a teológusok Istenismeretét tudományosnak, az
apácákét meg Intuitív, ösztönös, tapasztalati megismerésnek, egyfajta megérzés
nek mondja. Mintegy válaszként e kérdésekre Horváth Sándor a megismerés két
útjáról ír.5 S a kettő közül az intuíció nem az alacsonyabbrendű. A vallásos él
mények - mondja - "emberi keretek között, mozognak. Ezek között hitünk a leg
nagyobb nehézségekkel küzd, s ha meg akarjuk óvni, "kénytelenek vagyunk értel
münk ellenvetéseit a logika minden szabálya szerint megoldani ... be kell val
lanunk, hogy ez az élet még nem Krisztus teljes megváltása, nem az Isten fiainak
szabadsága, nem ama homo coelestisnek az élete, akiről az apostol szólt. Ezért
kell a megváltás ontológiai tényezői mellett olyanokat is feltételeznünk, amelyek
természetüknél fogva inkább lélektani átélésre késztetik az embert, másrészt pe
dig a teljes, középponti szemléletet valósítják meg bennünk. Ezt teszik a Szentié
lek ajándékai, amelyek Isten inspirációinak közelebbi tényezői. Kiindulási pont
juk a szeretet, ennek vírágai.''6 Ehhez a fejtegetéshez egy jegyzetben eldugott
mondat csatlakozik, ami az előbb értelmezett tamási gondolatokat mintegy össze
foglalja és azok használhatóságát a profán szférák felé megnyitja: "Szent Tamás
nak a Szentlélek ajándékairól szóló tana legcsattanósabb bizonyítéka annak,
hogy magyarázatunk nem Deus ex machina, mikor a költői stb. ihletettség végső

tényezőjéneka természet urát mondjuk ..."7

A magiszter és a nem litterátus apáca lelkisége itt és így azonosul. Csakhogy
ez már nem skolasztika, hanem misztika, s hozzá közel áll már az ihletettség egy
formája, a líra. Igen, de az átélt, megtapasztalt igazság nemcsak a misztikus, a lí
rikus birtokába juthat. Ilyen lehet az igazi tudományos igazság is. "Elfelejtettük
- mondja Horváth -, hogy van katolikus értelemben vett átélés is, sőt ez a benső

élet legszebb virága és célpontja. Mert tudnunk kell, hogy az átélés és az intuició
elvitázhatatlan tapasztalati tények. Magyarazatuk . .. elismerésűk és lehetriség
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szerinti továbbfejlesztésük azonban nem lehet egy-egy iskola kiváltsága, hanem
közös emberi kincs és követelmény."! Ezt a következtetést azután magára is vo
natkoztatja egy vallomásszerű mondatában: "Hozzászoktam, hogy Szent Tamás
tételeit teljeset; átéljem, igazságtartalmukatösszegezzem, azután pedig szétszed
jem."9 Valóban, az igazi tudás csak élményszerű lehet; az éntől független is
meret csak féltudás, vagy még annyi sem. (Nem a megismerés tárgyáról van szó,
ami természetszerűen tőlünk független teljes átélés és intuíció által nyert aján
dékok "eltűntetik a természetfeletti igazságok fanyarságát, ami felfoghatatlan
ságuk és idegenszerűségük miatt nyomon kíséri azokat ..."10 Ezek egy teoló
gusnak a szavai, aki azonban mester volt és nem existenciáját féltő mesterem
ber. "Ha már a cselekvő átélés végeredményeként is azt állapítjuk meg, hogy az
ilyen ember gondolatai messze eltérnek a közönséges emberéitől, akkor nem
csodálkozhatunk, ha a szentlélektől vezetett ember eszméi nem e világból valók:
helyességük egyedüli mértéke az Egyháztól elénk adott, de nem mip.denkitől

megértett hit."!' Talán hozzá lehet tenni: mert meg nem élt hit. Arpádházi
Margit megélte ezt a hitet, amint megélte azt Tamás, megélte a magyar magiszter
is. Másként és másként. Mert: "az átélés a tárgyilag csak egy igazságnak annyi
féle színezetet ad, mint ahány emberben megvalósul." A lényeg az, hogy a hit
tudás valóban átélés legyen, szenvedve az isteni dolgok nyomasztó súlya alatt,
nem pedig szellemeskedve és meghökkentve játszadozva azokkal. A pseudodio
nysusi Hierotheus az elsőt valósítja meg Horváth Sándor szerint: "A két Híerot
heus-típus egyikéhez tartozik minden lelkiéletet folytató ember, tudós és tudat
lan egyaránt a maga módja szerint. Amennyiben pedig az egyik vagy másik irány
zat tudománnyá vagy művészetté válna, 11 hittudás ama két fajának egyikét képvi
seli, amelyet a történelem soklasztika és misztika néven ismer. Mindegyik irány- .
zat termelt mesterembereket, akik egyoldalúan fejlesztve a gondolkozást, a Sk9
lasztika paródiáját hozták létre, vagy pedig a szentlélek húrozása és játéka nél
kül akartak hárfává lenni, de eltévelyedtek az érzelgés útvesztőiben. A valóság
ban nem találunk igazi skolasztikust misztikus ihlet nélkül, de- ezt sem az előbbi

fegyvezetének teljes hiányával,"12 és jegyzetben rögtön hozzáteszi: "Itt természe
tesen nem a skolasztika logikai felszerelésére gondolunk, hanem a fogalmira." A
különbségtétel a skolasztika és a misztika között éles, világos, pontos.

De Horváth Sándor a korabeli Magyarországon, Prohászka Ottokár misztikáját
vizsgálta. "E sorok írója azt állítja - mondja Horváth Sándor -, hogy Prohászkát
a misztika tette Prohászkává, ez különböztette meg másoktól, ez nyomta rá min
den működésére azt a sajátos jelleget, me ly csak nála látható."!' Horváth Sán
dor, a skolasztikus tehát nem ítéli el, sőt igen nagyra értékeli a misztikát, és ép
pen így áll ő is a 13. századi rendi őseinek, a legnagyobbaknak, Albertnek, Ta
másnak, Eckhartnak, Susonak gondolkodási vonalába. A filozófus, a skolasztikus
filozófus is a valóságot igyekszik teljességében fogalmilag megragadni, és fo
galmi rendszerbe illeszteni. Prohászka, a misztikus viszont" . t'. azt hitte, hogy
a valóságnak fogalomba szorítása alacsonyabb rangú, sőt, fölösleges dolog ...
egyszerűbben, közvetlenebbül is eljuthatunk a célhoz: megszólaltatjuk a termé
szetet, füvet, fát, követ, folyót, élő és élettelen lényt egyaránt. Ezeknek a nyelvét
lessük el, szavaikkal beszéljünk, léttartalmukat, külső és belső sajátságukat kom
bináljuk úgy, hogy értelmünk éle ráterelődjék az érzékfölötti, vagy éppen termé
szetfölötti igazságra. Meg kell zenésíteni a teológiát, hogy dal legyen belőle. Ezt
mindenki érti ... "14

Ebben a gondolkodásmódban találtam meg magam is a prédikáló szerzet kivé
teles nagyságát: az intellektus magasfokú kiművelésének igényét az effektus
iránti tisztelettel és szeretettel párosítják. Ennek nyomán próbáltam Horváth
Sándor gondolatai, különösen a remek "A Szentlélek hárfája" círmí Prohászka-
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tanulmánya nyomán a történeti-filológiai adatanyag vizsgálatát végezve azt ki
mutatni, hogy a skolasztikátlan Magyarország tizenharmadik százada a stúdium
rendjétől kapta ajándékba a Sziget misztikáját, meg a magyar líra első virágát, a
Mária-siralmat.15

Ismételten foglalkoznom "kellett a szegénységi mozgalmak történetével. Ezek a
XI. század végétől a XIII. század közepéig tartották állandó nyomás alatt a kö
zépkori egyházat, főleg a hierarchiát. A nyugati kereszténységben sokan már
nem is hitték, hogy aki katolikus, az élhet valóban az evangélium szerint. A fel
vetődött alapkérdésére keresett választ a labor manuum, a maguk kezemunkája
ból élő szerzetesség, a ciszterciek és a premontreiek kísérlete." De a saját mun
kaerővel folytatott gazdálkodás, a birtokoknak az akkori viszonyok között legra
cionálisabb kezelése, gazdagabbá tette a reformrendeket az elavult, régi formák
szerint gazdálkodó egyházi birtokosoknál. Két-három szerzefesnernzedék kísér
lete után a probléma a leggazdagabb európai országokban még hevesebben köve
telt megoldást. Ekkor Ferenc és Domonkos adta meg a választ a kérdésre, hogy
aki az evangélium szerint él, katolikus lehet-el? Válaszukat az általuk életre hí
vott szerzetesi életrend, ordo állandósitotta. Példaképpen hadd utaljak itt a mi
Szent Margitunkra. Balsikerű kanonizációs eljárása (1276) folyamán többen val
lották, hogy a királylány szerette a szegénységet," ahogyan Ferenc a Szegény-
ség Úrnő előtt hódolt. "

A labor manuum programjától az ordo paupertatisig vezető utat le is ír
tam, dé a szegénységi probléma intellektuális, tudományos következései
nélkül.' 9 Pedig sok évvel azelőtt már meg kellett tanulnom, hogy ilyenek
vannak, méghozzá igen súlyosak. Horváth Sándor egyik külföldön legismertebb
és nagy vitát keltett könyve, a magántulajdon jogának sérthetetlenségét elutasító
Das Eigentumsrecht nach dem Heiligen Thomas von Aquin (Graz 1929.) a
Quadragesimo Anno-t megelőző évtized katolikus vitáiba szólt bele, akkor meg
lepő radikalizmussal: a magántulajdon joga annak használatától függ. Aki tehát
rosszul él vele, az elveszíti. A magyar magiszter gondolatai azóta, a második vi
lágháború után, sok helyen találtak követőkre. A magiszter mestere, az Aquinói
a Summa Theologieában felveti a kérdést: Vajon természetes dolog-e az ember
számára, hogy külső dolgokat birtokoljon? Tamás válasza: valójában csak hasz
nálhatja azokat. Az életforma, amit Tamás rendje választott, a régi rendekkel el
lentétben nemcsak az egyes szerzetesek hanem az egész testületnek is megtil
totta a magántulajdon birtoklását.'? A kérdésre Horváth Sándor egy későbbi

nagy tanulmányában is visszatér (A természetjog rendező szerepe). "Fölhaszná
lásuk (a földi javaké) az embernek elidegeníthetetlen természeti joga. A fel
használás módját illetően azonban a tiszta természet semmiféle útmutatást nem
ad. A magán vagy közös birtoklás egyaránt kielégíthetik igényeit, s így ebből a
szempontból a pozitív jogrendezés mindkét irányt választhatja.'?' Majd hozzá
teszi: "Ha az értelemnek van döntő szava a földi javak birtoklását illetőleg, ak
kor csak a szükségletet foglalja le magának mindenki és a tiszta jót megtartó aka
rat is meg tudja őrizni a jogosultak megosztásánál a békét."22 A teológus Hor
váth Sándor szemében a magánbirtoklás egyenesen az eredeti bűn következmé
nye. "Az ép természet a magántulajdont nem ismerte volna.'?'

Azokban az években, amikor az Eigentumsrecht-jén már dolgozott, Horváth
Sándor Krisztus Királysága első megünneplése alkalmából, 1926-ban, beszéd
sorozatot tartott az ünnep előkészítéseként, a Thököly úti domonkos templom
ban. Ekkor mondta el magyarul azt, amit németül (és más nyelveken is) hamaro
san egész Európának elmondott. "Mert csak kamatra foglalhatja le az ember a
földi javakat. A kezeléshez való jogot adó lefoglalásra (a munka által való feldol
gozás) rá van táblázva az emberiség általános használati joga, s így ennek az
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alapnak kell a birtokosnak egész életén keresztül adót, kamatot fizetnie. Ha ezt
elmulasztja, igazságtalanságot követ el, idegen jószággal gazdagítja magát, s a va
lóban igazságtalan mammona súlya nyomja lelkét. E Krisztus országában nem
csak tanács, hanem szigorú parancs a fölöslegnek szociális célokra való leadása
és fölhasználása. Krisztust másként élni és megvalósítani nem lehet . . . Nem jóin
dulatra bízott tanács, hanem szigorú parancs ez, amelyet a természet hirdet már,
de az emberek hazugságaikkal elhomályosították ..."24 A prédikáló magisztert a
választott szerzetesi eszményhez, a tudományhoz és a szegénységhez való mind
halálig hűség jogosította fel arra, hogy így beszéljen. Szólnia kellett abajokból
sem okuló magyar katolikusoknak, de tudta, hogy elfelejtik szavait. El is felej
tették. Mégis bizonyára erőt adott neki a nagyon régen élt rendi nővére, Margit,
aki valóban a szegénységben élte meg Krisztust.

*

Horváth Sándor élete sok nyitott kérdést kínál. Miként hívták meg pl. fri
bourgi (Svájc) és római egyetemi tanárság után a magyar domonkosok Szent
Tamás Kollégiumának magiszter régensét a budapesti egyetem teológiai karára.
Hogyan foglalt állást a háború előtti években a magyar katolikus értelmiséget
megosztó Karunk Szava - Uj Kor válságban Szekfű Gyulával együtt akordivattal
szemben álló Karunk Szava mellett. Vajon miért felejtettük el olyan hamar Hor
váth Sándort, Akadnak talán olyanok, akik választ keresnek ezekre a kérdé
sekre. En csak azokat a találkozásokat idéztem föl, amelyik munkám során
összehoztak vele."

A pesti kolostorbeli szobájában a szigorú egyszerűségben csak nagyon kevés
kép függött a falakon. Kettőre biztosan emlékszem: édesanyja fekete fejkendős

nagyatádi fényképére és Dante Alighieri képére. Hadd búcsúzzam most tőle

Dantét idézve:

"Gondold el most ki volt, micsoda jellem,
méltó társ Péterként vezetni bárkánk
a bizros jel felé, mély tenger elk-n."

(Paradicsom ll, 118--120. Babits Mihály fordítása)

Jegyzetek: 1. Breviarium iuxtu rituni S. Ordinis Praedicatorurn, I. (ed.: 1952) 1111. - 2. Horváth
Sándor: ri Szentlélek húr(iija. Prohászka mint misztikus. -- Örök eszmék és eszmei magvak Szent
Tamásnál. Bincseíeti és hittudomúnyi tanulmányok. Bp: 1944. 188. - Szeni Tamás/és a Pseudo
Areopagita viszonyáról Nl.-D. Chenu: Introduction a l' étude de Saint Thomas d'Aquin. Montréal 
Paris 1950. HJ2-108. - 3. Mezey László: lrodnlmi anyanyelvűségünkkezdetei az Árpádkor végén. Bp.
1955 - ua. Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp. 1979. 144-159.,
194--217...le. P. Pourrat: La spiritualité chrétienne. II. Paris 1928. 319-378.-- 5. Horváth Sándor In
tllÍció és útété: - Örök eszmék ... 115-184. _O. 6. I. m. 168.- 7. uo. L j. - 8. I. m. - 9. Uo. - 10. - L lll.

169. _o. 11. Uo.- 12. Horváth Sándor: A Szentlélek hárfája. 190. _o. 13. I. m, 191. - 14. 1. m. 194. - 15.
Mezcy László: Oeákság és Európa, 216-217. - 16. Mezey László: Labor manuúrn. Balanyi Emlékkönyv,

. kézirat 196:3. Piarista Könyvtár. Budapest. - 17. I. m. -18. Mezey László: Irodalmi anyallyelvűség,

76-78. - 19. L. fentebb idézett munkáirnat, - 20. Deákség és Európa, 148. - 21. Horváth Sándor: A
természetjog rendezö szerepe. - Katolikus Írók 6j magyar kalauza. Szerk.: Almásy József. Bp. 1941.
65-134., idézetern: 84. I. -- 22. Uo. - 23. Uo. _o. 24. Horváth Sándor: Krisztus királysága. Bp. 1927. 243.
~ 25. E srok írója befejezésként megvallja, hogy saját munkájában évtizedekkel ezelőtt kapott alap
vető és élményszerű eligazitáson kívül, számot vetett az eltelt időben jelentkező újabb eredmé
nyekkel, főként M.-D. Chenu idézett művében és Mnzio Giuseppe: II Tomismo oggi, (Róma 1966) c.
összefoglalásában találtakkal.
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DABÓCZI MÁRIA

A harmónia tanítómestere

Horváth Sándor lelkiségéröl

Krisztus Egyházáról szóló könyvében mondja J. Maritain, hogy Isten nagyon
szerette a középkori kereszténységet. A bűnök és súlyos hibák közepette is
szerette benne mindazt, ami szép és jó, és szeretetének jeleként Jeanne d'Arc-ot
adta ajándékul, "mintha az ég megajándékozta volna a földet egy semmihez sem
hasonlítható szép, azúr-arany ikom~al .. ."

Isten ugyanaz tegnap és ma, övé a századok sora, amelyek folyamán szűntele

nül küldi hozzánk értékes ajándékait. Szeretetének színe előtt halad a mi XX.
századunk is, amelyben az emberi tudás a kútató értelem egy-egy ösvényén igen
magas csúcsokra följutott, Ezek a csúcsok azonban az ember mély megosztott
ságáról beszélnek. Az értelem szinte teljes mértékben a természettudományok
és a technika területére szorult, s többé alig kérik számon tőle az ember igazi
boldogságát. Isten azonban ma is küld embereket, akik - kortársaikhoz hason
lóan -értelmük minden erejével a valóság megismerésének, az igazságnak egye
temes szeretetéből indulnak ki, de azért, hogy kutató tevékenységük Isten tudá
sának és szeretetének élvezetében, vagyis az ember boldogságában végződjék.

"Tudni, látni akarok, hogy eljussak a szeretethez, ennek melege áthassa a szíve
met."' Ez Horváth Sándor belső programja, erre törekedett egy életen át, s
így tudott a megosztottság korában is megalapozott harmóniát teremteni. .

A nagy tudós belső világának egyik titka előtt állunk: Az igazság keresése a
szeretet, végül pedig Isten szerelmét gyümö1csözi benne, hogy minden további
munkáját, kutatását ez a szeretet hassa át. Amikor lelkiségének meghatározó
színeit keressük, az a folyamat tárul elénk, amely az értelem valóságvágyától Is
ten szeretetéig vezet. Az értelmi erőfeszítés elsegítheti az embert az Istennel, a
szeretettel való személyes kapcsolatra.

Horváth Sándor a dolgok legmélyebb természet útmutatásai szerint járt. Az ő

nyomán járva tehát először magának az értelemnek a természetét kell közelebb
ről vizsgálnunk. Az értelem a lélek képességeként jelenik meg előttünk. Az em
beri lélek a maga értelmi képességével az egyetemes valóság megismerésére van
beállítva. Az értelem természeténél fogva a megismerésre irányul, éspedig olyan
megismerésre, amelynek tárgya maga a lét. Az értelem tehát mindent a létezés
szempontjából ragad meg. Amikor a valóság megragadásának - megismerésének

"- a vágya valamely szinten teljesül, az értelmet öröm tölti el.
Közben az ember akarata - szellemi lelkünknek ez a másik képessége - nem

marad közömbös az értelem munkájával és örömével kapcsolatban. Akaratunk
az egész ember javát kívánja. "Olyan gravitáló erő ez a képességünk, amely a
törekvés és megmozdulás formájában felel a jó minden fe1csillanására'',2és így
tetszését találja már az értelem örömében is, mivel az is az ember összjavának
egy része. Ez a tetszés magának az akaratnak a belső öröme. Az értelem öröme
így vonzza maga után az akaratnak, a szellemi vágyó és szerető képességnek az
örömét már a megismerés legalsó szintjein is. Az értelem és az akarat mozgása
természetszerűenmélyen összefügg, hiszen ugyanannak a léleknek az életmeg
nyilvánulásai.
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Horváth Sándort az ismeret sohasem pusztán az értelem szempontjaiból,
vagyis csak az igazság alakjában érdekli, hanem mindig az akarat legmagasabb
törekvésére figyel. "Az ismeret ugyanis központi jelentőségénélés mozgató ere
jénél fogva nemcsak az igazság alakjában (sub ratione veri) érdekel bennünket,
hanem mint emberi természetünk tökéletesítéséhez kívánatos, sőt feltétlenül
szükséges jó is (sub rationeboni). Az ismeret, mint igazság, az értelem körébe
tartozik, mint jó azonban, az akarat tárgya. Ha tehát kivonjuk az utóbbi ható
köréból, akkor csak félértéket képvisel s hiányzik amaz éltető eleme, amely az
emberi élet első mozgató tényezőivel való érintkezésből tapad hozzá. Egész ér
tékké tehát akkor lesz, ha az akarati, az érzelmi világ melege áthatja s az ettől

kölcsönzött energiák erejében is lendíti belső életünket."!
Amikor értelmi képességünk kielégül és az egész ember javát kívánó akaratc

nak tetszését váltja ki, az átélt igazság lelki életünk összes tényezőit meghódítja.
Az átélés révén pedig "egyrészt állandósulnak az emberi élet mozgató erői, úgy
hogy igazán elvek szerint, törvényszerűenfolyik le, másrészt pedig eltávolíttat
nak a könnyű mozgás és mozgatás akadályai. Ha ugyanis az ismereti élettényező

létrejöttében a lelki élet egyéb mozgató vagy hátráltató szerveinek, főképp az
akaratnak része van, akkor ezek ellenséges érzülete és gátló hatása már le van
győzve, úgyhogy az élet fejlődésének semmi sem áll útjában. Mert két esetben
van az igazság lelkünkben -halálra ítélve: 1. ha nem hódította meg lelki életünk
összes, főkéI?P érzelmi tényezőit, 2. ha annyira a logikai sémák sámfájára van
felhúzva, hogy csak addig tart formát, amíg rájuk van szegezve. Mindkettőtől az
átélés ment meg bennünket'v' Itt rejlik Horváth Sándor hatalmas lendületének
egyik titka. A felfogott igazságot beleolvasztotta egész emberi valójába, elke
rülve azt a veszélyt, hogy a megismerés folyamatában való gyönyörködésnél, a
vele való játéknál megálljon. .

Ugyanígy volt ereje egy másik buktatónak az elkerülésére is: valamely tárgyat,
valamely valóság-csillámot a megismerésben birtokló lélek ugyanis gravitálni
kezd a tárgy felé, amint az önmagában létezik. Ez a gravitálás a szeretés, amely
az értelemtől különböző képességből, az akaratból ered. Az akarat:szeretőké

pesség, amely a tárgyat annak önmagában-valósága szerint szereti (vagyis nem
megismerhetőségeszerint hajlik feléje, mint az értelem). Az akarat ugyan az em
ber teljes javát kívánja, de gyöngeségénél fogva túlontúl nagy tehetetlenséggel
vonzódhat a részleges jókhoz - és tehetetlenségénél fogva meg is tapadhat ott.

A lélek természetes síkon, az igazságrészlegek átélésével még csak ízlelgeti a
valóságot, bár az idáig vezető út is nehéz és küzdelmes. Horváth Sándor nem
egyszer utal erre. De azt is hozzáteszi, hogy ez a valóság birtoklásáért folyó kűz

delem Olaz emberi élet egyik legszebb megnyilvánulása, amely tele van gyönyörű

séggel, s nemcsak az egyszerű igazság, hanem a bölcsességg birtoklásának élve
zetével."5

Az ízlelgetésnek föntebb említett állapotából a természetes igazságrészlegeket
átélő embert már a Szentlélek ajándékai vezetik tovább. Különösen az értelem, a
tudás és a bölcsesség. Az értelem adományának segítségével Olaz örök Igazság
nak nem homályos, hanem ragyogó, bár az emberi korlátoltság révén még min
dig letompított fényében látjuk a kinyilatkoztatott tartalmakat, helyesebben ter
mészetes ismeretünket, fölemelve az általánosság, szükségszerűségés az örökké
valóság oly fokára, amelyen a természetfölöttivel való érintkezése mintegy magá
tólértetődőnek tűnik ... Nem hosszú várakozás és változás, hanem pillanatnyi
észlelet alapján jön ez létre, s úgy viszonylik személyes értelmi kincseinkhez,
mint ezek az érzéki adatokhoz, amelyekbőlkidolgoztuk azokat.:"

A tudomány ajándékával ismereteinket olyan tisztulási folyamaton viszi át a
Szentlélek, amelynek következtében "minden teremtett dolog ránk nézve Isten
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hírnökévé, lelkünk hozzá felemelő, jóságát, szeretetét, stb. hirdető eszközzé
válik". A tudomány ajándékának feladata, "hogy a teremtmények révén Istenhez
emeljen bennünket, ezek tiszta igazságtartalma révén érzékeltesse és értékel
tesse velünk a természetfölöttit"."

A bölcsesség adománya személyes értelmi kincseinket egyetlen eszme
ben, Isten fogalmában összegezi. Istent állítja egész gondolkodásunk középpont
jába. Megment attól, hogy az egész valóságról a részleges szempontok szerint
ítélkezzünk. "Ugy irányítja gyakorlati életfelfogásunkat, hogy egyrészt
emberikötelességeinknek megfelelhessünk, másrészt azonban a földi dolgokban
el ne vesszünk. Ez a felfogás adja vissza teljes szabadságunkat, mivel így nem a
pillanatnyi események, nem is a foldi javak uralkodnak rajtunk, hanem mi ítél
kezünk ezeken és érzékeljük összes megjelenési formájukat amaz elvek szerint,
amelyeknek világosságában maga Isten is látja és értékeli azokat."!

A Szentlélek ajándékai a helyes fényben mutatják minden eddigi isme
retünket, kiemelve azt a tényt, hogy a természetes síkon megragadott és átélt
valóság.csillámok csak részesedései a Teljességnek. Az akarat ezért a Szentlélek
közreműködésével úgy fordul - örömmel - a valóságrészlegek felé, ame
lyek most már az értelem előtt a Teljességre utalnak, hogy ezeken keresztül az
akarat is magát a Teljeset kívánja és szereti meg. A Teljességgel betelni vágyó
akarat nyomására pedig -- a kegyelmek záporában - az értelem egyre világosab
ban belátja, hogy a valóságrészlegekben, igazságrészlegekben, amelyek eddig
betöltötték, maga az Igazságteljesség csillan fel előtte: az az Igazságteljesség,
amely felé egész mivoltával nyitott, s amely egyedül képes arra, hogy egészen
betöltse.

Az akarat már az ember részleges javának, az értelem részleges kielégülésé
nek is örvendezett. Fölfokozott gyönyörűség azonban az akarat számára, amikor
az értelmet maga a teljes Igazság nyűgözi le, amely az akaratot is meghódítja, és
amelyhez most már a kegyelem erejével a szeretet is odatapad. Ekkor pedig már
az értelemmel és akarattal megáldott egész embert nyűgözi le a Teljesség: az
Igazság és a Jó teljessége, a hármszemélyűen Létező.

Igy játszott közre értelem és akarat, a valóság külső adatai és a szellemi lélek
belső munkája abban, hogy a tudásvágy elvezessen a Szeretejhez, hogy annak
melege - amint Horváth ·Sándor kívánta - áthassa a szívét és boldogsággal el
töltve lenyűgözze az egész embert. Ismeretlen itt a hit harca az ész ellen, az ész
harca a hit ellen. A harc itt a dolgok természetének megragadásáért folyik; az
érteiem részéről az igazság szemléltetéséért, az akarat oldaláról pedig azért,
hogy törekvésének mértéke mindig a végtelen Jó legyen, hogy ehhez idomítsa
minden részleges jó utáni törtetését. Ez is harc, gyötrődéssel teli és kemény, de
éppen mert az adottságok természetéből, természetük legmélyebb igényéből

fakad, ai ember belső világának harmóniáját ígéri. A gyötrelmek között is opti
mizmussal tölt el az értelemnek és akaratnak, az ember e két szellemi képessé
gének természetszerű igénye, mert értelmet ad a gyötrődéseknek és Célt a
küzdelemnek.

Amikor Horváth Sándor a megismeréstől, a valóság megragadásától szívében
a szeretet fölizzását várja és kapja, akkor nem csupán azt állítja, hogy a szellemi
lélek két képessége, az értelem és akarat ugyanarra a Célra irányul, hanem azt
is, hogy a szellemi lélek és az emberi test e legmagasabb Cél által kiegyensúlyo
zott egységben él. Az ember a tárgyi világből szerzi ismereteit, mégpedig magán
az érzékelő emberi testen keresztül. Ertelmi ismeretünk teljesen az érzékek
által közvetített anyagtól függ, annyira, hogy "nemcsak idő szerint kezdődik az
érzéki képességek megnyilvánulásával, hanem kizárólagosan az ezekben foglalt
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tartalom feldolgozására szorítkozik. Nincs oly magas vagy annyira mély szellemi
ismeretünk, amelye szabály alól kivétetnék."?

Ez a szemlélet fölértékeli az emberi testet, mint annak az embernek lényegi
összetevőjét, aki mindenestől a végtelen Személyre irányul. De fölértékeli az
egész anyagvilágot is, amikor ismereteink forrásaként szemléli, amikor az
emberhez utalja, az embert pedig hozzá, hogy testi-szellemi készültségeivel
kutassa az anyagvilág létének titkait, kibontsa üzenetét. Horváth Sándor is mély
tisztelettel szemléli a tárgyi világ minden adatát: "A véges valóság egyetlen ada
tának tökéletes ismerete elég lenne ahhoz, hogy benne és általa e valóságnak

. mint ilyennek örök törvényét felismerhessük és szemlélhessük.:"? A nagy tudós
itt a fűszál tövében csodálkozva hallgatózó embernek mutatkozik. Mesterével,
Szent Tamással a földhöz, az anyaghoz fordul, főleg pedig az egész" valóságot
összegező lényfogalmat, amelyekből a világosság dereng feléje."!' O is, mint
eszményképe, "a tülekedő valósággal élő, ezt szeretó, itt megtisztuló ember".'!

Az anyagvilág, a külső valóság így Horváth Sándornál nem ellensége a szel
lemi lélekkel megáldott embernek, hanem éppen a valóság, az igazság és a jó tel
jessége felé lendülő mozgását táplálja.

Horváth Sándornak a harmónia irányába mutató, azt ígérő és sürgető szemlé
lete nem ismeri azt a nagy betegséget sem, amelyet az egyén és a társadalom
közötti, illetve a társadalmak egymás közti megosztottsága jelent. Ez irányú
munkásságában is az jellemzi, hogy mindig és mindenben a természet útmutatá
sait igyekszik napvilágra hozni, hiszen a természet útmutatásai az Alkotó esz
méit hordozzák. HA természetben való megalapozottség végső alapja maga a ter
mészet Alkotója, s az ő magaslatáról való szemlélet annyi, mint az Ősértelem 
az Ősigazság - fényében való értelmezése a valóság egészének, abban pl. a
közösségnek is."IJ

A különböző társadalmi alakulatok alapjaként azt a tényt olvassa ki az emberi
természetből,hogy.aninden ember egy a közös emberi természet birtoklásában s
hogy ez az egység mintegy automatikusan hajlamosulás is minden más ember és
az összemberiség felé. Ennek a hajlamnak a kifejtése a közösségben élő ember
egyik nagy feladata, hogy ti. abból a csíraszerű adottságból jól' kidolgozott és
hatékányan működő erő fejlődjön ki: az általános emberszeretet, a közigazság, a
szociális igazságosság erénye." ,

Az egyén közösségi felelősségét természetjogi követelményként állítja elénk
Horváth Sándor. Ehhez viszont az szükséges, hogy érvényesüljön a társadalmi
alakulatok természetjogi törvénye, vagyis az alkotóelemek erkölcsileg értékesek
legyenek. Az egyén erkölcsi tökéletesedését, vagyis öntevékeny fölfejlődését a
személyi létű Tökéletességhez úgy mutatja be, mint a közjó megteremtéséhez
szükséges feltételt. A közjó - ez a természettől elgondolt legfőbb földi jó - pedig
nem öncélú. "Nem önmagáért, hanem az egyedekből álló emberiségért van ...
Hogy mindenki emberi méltóságához mérten élhessen, ezt akarja a közjó biztosí
tani."14

Aligha lehet a közjónak ennél mélyebben gyökerező, magasabbra törő, és az
embereknek egymás közötti kapcsolatát ennél harmonikusabban rendező értel
met adni.

Így Horváth Sándor, miután megkapta annak ajándékát, hogy lássa minden
valóságcsillámnak a Teljességre utalását, gyökerekig lehatoló figyelemmel für
készi a világot - a szellemi, anyagi, társadalmi valóságot - hogy fölkutassa
mindenben a természet szavát, vagyis az Alkotó eszméite-amelyeket ú~ tár
elénk..mint gyémántcsillámokról szikrázó fénysugarakat.
Műveit tanulmányozva olyan falak nélküli iskolában érezzük magunkat, amely

a lét szempontjai szerint terjednek ki a mindenséggel. Sajátos eszközöket talá-
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lunk itt, amelyek csodálatosan megfelelnek szükségleteinek és végtelenül hajlé
konyak kezei között, Horváth Sándor nyomában járva azt a Mestert követjük, aki
alázatosságánál és nagylelkűségénél fogva ügyel mindenre, semmit nem vet meg,
a legkisebb dologra is gondja van, miközben mindenütt csodálkozik a léten,
csodálja a lét szépségét, gazdagságát. Nem kíméli sem fájdalmát, sem fáradságát.
Tekintete nem fárad, szíve nem feledékeny. A valóság utáni szomja határtalan.
Tudja kérdezni a dolgokat saját létük rejtélye felől, hallgatni történetüket és
vágyódásaik titkos hangját. Képes tisztázni egyiket a másik után anélkül, hogy
elfordítaná tekintetét, ha rútságot vagy valamilyen fájdalmas hiányt talál." Meg
látja és megláttatja az emberi személy méltóságát, és magának az embernek,
rajta keresztül pedig minden 'anyagi valóságnak is az Istenre irányulását. Biztos
tekintetével és minden emberi képességét, erejét igénybevevő munkájával - rá
is áll, amit ő Szent Tamásról mond, hogy tudniillik "az »ezt--et és az »úgy van «-t
csak egész belsejének és összes képességeinek kritikája után mondta ki" - hatá
sosan hirdeti azt a harmóniát, amely a valóság átfogó szemléletéből olvasható ki.

Jegyzetek: 1. Horváth S.: Örök eszmék és eszmei magvak . . . - 2. Horvát S.: Társadalmi alakulások és a
természetjog, 9. o. -:. Horváth S.: Örök eszmék és eszmei magvak ... 148. o, - 4. r. m. 148. 0.'- 5. r. m.
- 6. Horváth S.: Aquinói Szent Tamás világnézete. 215. o. - 7. r. m. 218. o. - 8. r. m. 220. o. - 9. r. m,
27. o. - 10. r. m. 110. o. - 11. Horváth S.: Örök eszmék és eszmei magvak . . . 16. o. - 12. L m. 17. o. 
13. Lm. - 14. Horváth S.: Társadalmi alakulások ... 19. o. - 15. V. ő.: Heinz R, Schmitz: Loption de
Boehtne. Revue Thomist, No. 1. 1974. p. 60.

NEMESKÜRTY ISTVÁN

Horváth Sándor áldott emléke

Évek óta tervezem, hogy Horváth Sándorról írjak. Nem megy. Századunk
egyik legnagyobb, talán teilhardi méretű (bár nem természettudományos érdek
lődésű) teológus. Mégsem veszünk tudomást róla. Egyházi tisztségviselőkkel is
beszéltem, akik zavartan elhallgattak, ha rá került a szó, Szigorú teológus pro
fesszor volt, kérlelhetetlen feleltető, tomista elvakultságában semmi másra n~m
tekintő. Így mondták. Alighanem féltek, legalábbis tartottak tőle tanítványai. En
másnak ismertem.

Nem merek teológiai méltatásba fogni. Nem értek a teológiához. Bár azért e
tekintetben is tanultam tőle. Hogy például Bornemisza Péter és a tizenhatodik
századi magyar lelkész-írók világában eligazodtam: az ő oktatásának is köszönhe
tem. Két könyvét - egyiket esküvőnkre kaptam, illetve kaptuk tőle feleségemmel
1949-ben - rendszeresen forgatom: Krisztus királysága, 1926. és Mulier Amicta
Sole: Szűz Mária Krisztus fényében, 1948. Mindkettőt nekünk dedikálta és mikor
átadta, magyarázatokat fűzött hozzájuk.

De ismétlem, hittudományi vonatkozásokról tiszteletlenség lenne szólanom.
Nem illik tudós szakértők szavába belekotyogni.

Inkább arról írok, amiről másnak nincs tudomása.
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Kamaszkorom óta ismerem Horváth Sándort. Édesapám 1934-ben meghalt, s
anyám aggódott, hogyakatonaiskola zord világában elpogányulok. Horváth Sán
dorra bízott. A szigorú teológus szeretettel és megértéssel foglalkozott a mutáló
hangú kamasszal. Nagyokat tudott nevetni. Humora volt. Fanyar iróniával nyi
latkozott az élet és a politika akkori eseményeiről. Mikor a teológiai kar folyo
sóján lévő szobáját elhagyva, hazaindult - mindig a Központi Egyetem Szerb
utcai kapuján lépett ki, soha másutt - a negyvennégyes villamos Apponyi-téri
megállójánál a kocsivezető mellé állt. Figyelte és beszélgetett vele (noha ez tilos
volt). Mire a Thököly-úti rendházhoz ért, mindent tudott az ország kisemberé
nek aznapi nézeteiről. Cselekvő részese volt az 1944-es ellenállási mozgalom
nak. Megismertetett néhány tábori lelkésszel, például Kálló Ferenc tábori fő

esperessel. 1944. március tizenkilencedikén, a Sándor-József napot egyszerre
ünnepelvén, nálunk vendégeskedett. Aznap a mi katonai főiskolánk adta az
udvarlaki örséget s.így az átlagosnál némileg bővebb értesüléseim voltak az ese
ményekről. O pontosan, világosan, szabatosan kifejtette a helyzetet, s hogy mi
következik. Kijelentette, hogy csak és egyedül a Szovjetuniónál lehet s szabad
tapogatózni a háború befejezése érdekében, mert a nagyhatalmak ebben egyez
tek meg. Ezt én addig senkitől sem hallottam. S tényleg, a Jelenkor, malynek
szerkesztőségitagjai között ő is szerepel, ezt a nézetet akkor le is közölte. Barát
ság fűzte Szekfű Gyulához, akivel rendszeresen találkozott és eszmét cserélt.
Bátorkodom feltételezni, hogy Horváth Sándor (is) ösztönözte Szekfűt radikáli
sabb állásfoglalásokra. Nem kedvelte a katonákat és nem örült, hogy én katona
vagyok. E téren is sok tanácsot, bíztatást, útmutatást, eligazítást kaptam tőle.

Dehát ez nem ide tartozik.
Anyám borszéki nyaralójában, 1943 nyarán valósággal viháncolt. Mindenkit

felvidított. Fehér haja, fehér kámzsája csak úgy repdesett az erdei fák között.
Szamócát vásárolt a favágók feleségeitől, egy faragókedvű pásztortól pedig szob
rokat. Bennünket is bíztatott: vásároljunk, ez nem csupán jótékonyság, ezek a fa
szobrok művészi értéket jelentenek. A földreterített ponyván faragásait áruló
székely pásztort (vagy parasztot?) Csorvássy Istvánnak hívták. Ma is megvan fa
vágót ábrázoló szobra, ott áll az egyik könyvszekrényen. 'Mint hallom, Csorvássyt
későbbállami díjjal tüntették ki Romániában.

Örök élményünk marad esküvőnk és kislányunk keresztelője. Úgy tudom,
soha senki mást nem esketett és nem keresztelt, csak bennünket (és húgomat).

A Bakáts-téri templom lelkészi kara elhűlt a döbbenettől, mikor megtudták,
hogy Horváth Sándor teológiai professzor fog bennünket esketni. Irásbeli nyilat
kozatát .kérték, de így sem akartak hinni szemüknek. Sándor bácsi szép, tartal
mas beszédet mondott, személyünkhöz .szólót. Ezen is csudálkozott mindenki,
hogy tud ő így is beszélni, nem csak "egyetemi színvonalon" ... Aztán a keresz
telő. Nem lévén gyakorlata, rettentő sokáig tártott a szertartás, Tüzetesen tanul
mányozta a szertartáskönyvet, és a plébános "súgott neki". Kislányom természe
tesen bömbölt; éhes volt és főleg fázott. Ettől Sándor bácsi végképp megzavaro-
dott, de aztán minden rendbejött. .
Később vidékre került, méltatlan körülmények közé. Elete utolsó éveiben nem

láttam. .
E pár sorban azt szeretném elmondani, hogy teljes értékű ember volt.' Nem

félszeg hittudós, nem könyvek közé meneküló, világtól elzárkózó tomista.
Ismerte az irodalmi életet, sokat olvasott. Véleménye volt versekről, regények

ről, író król, sőt filmekről, de ezt megtartotta magának. (A mai Sport mozi, úgy
tudom, akkor közvetve a domonkos-rendé volt!)

Első írásaimat hozzá vittem, ő olvasta el zsengéimet. Képzeljék el, még a
filmkritikákat is! Egyik filmbírálatomat odaadta elolvasásra Sík Sándornak. Sík
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Sándor pedig leközölte a Vigiliában. Így lettem íróvá, azaz író-tanonccá. Ezt azért
hangsúlyozom, mert a Vigilia legszűkebb írói' köre sem tudta, nem is képzelte
volna, hogy Horváth Sándor érdeklődik az irodalom iránt. Azt hitték, hogy
tudományának élő, begubózott teológus, aki csak udvariasságból üldögél néha
napján a Vigilia Centrál-kávéházbeli asztalánál. (Mert ő is jegyezte a folyóiratot,
többedmagával.) Senki sem sejtette, hogy magában mosolyogva veszi tudomásul
a róla kialakult véleményt. Szinte élvezve, hogy elrejtheti belső önmagát. Szerze
tes-tulajdonság ez, Szedő Dénesen is megfigyeltem. Mulatott a társaságon, mi
közben érdeklődve hallgatta a vitákat. Bárkinek tettem említést erről a másik

/ Horváth Sándorról, annyira meglepődött, sőt gyanakodott, hogy örömmel olvas
tam egyik olasz tanítványának levelét, melybe egy magyarországi tisztelője enge
dett számomra betekintést. Ez a tanítványa, Lorenzo Vandone, egy idős olasz pap,
1922-1924 között volt tanítványa Rómában. Ilyesmiket ír Horváth Sándorról:

.Eltréiélkozott az inkább jogászi, semmint metafizikus lelki beállítottságú
növendékekkel .. ." és leírja némelyik tréfáját. Ki nem állhatta a maradiságot, a
fafejűséget. Azt is leírja Vandone atya, hogy egy ízben, még fiatal korában figyel
meztették: nézetei miatt meggyűlhet a baja az inkvizícióval... "Római pro
fesszor korában vitába szállt egy maradi elveket hirdető rendelettel" - így a levél
író. Ez viszont azt a háborúalatti magatartását igazolja, melyről már említést
tettem.
Végső ideje feltámasztani emlékét.

FILA BÉLA

Horváth Sándor létfogalma
Születésének százéves évfordulója irányítja figyelmünket Horváth Sándor sze

mélyére, hátrahagyott bölcseleti-teológiai műveire, sajátos spekulatív gondol
kodásmódjára. Domonkos szerzetesként külföldi egyetemeken (Graz, Roma,
Freiburg) majd a budapesti Pázmény Péter Egyetem Hittudományi Karán taní
tott. Egészen eredeti, magányos és szinte megközelíthetetlennek tűnő alakja ki
magaslik a neotomizmus legújabb képviselői közül. Eletművét aligha lehet a
inegszokott módon osztályozni, és egyszeruen valamelyík irányzatba besorolni.
Még a neotomizmuson belül is egyedülálló helye van. Aquinói Szent Tamást
nem csupán idézte, értelmezte, hanem korának szellemi légkörében alapvetően
újra átgondolta. Tényleg azt tette, amit Szent Tamás tett volna, ha manapság köz
tünk élne.

A valóság természetének és végső míbenlétének kérdése egyetlen gondolat
ként ihlette Horváth Sándort egész életében. Tanulmányunk erre az egyetlen
gondolatra próbál rávilágítani. "Szent Tamás írói egyéniségéről" szóló tanulmá
nyában mesterét jellemzi és egyben önmagáról is vall a mesterré vált tanítvány:
"Szent Tamás világnézete közepébe egy, a lét (ens) fogalmát teszi. Ebből az
archimedesi pontból félelem nélkül nézhet szemébe mindennek: a tülekedő és
minden idealizmust kiölő nyers valóságnak éppúgy, mint a mennyből jövő vakító
fénynek. Mindegyiket úgy el tudja helyezni világnézetében, hogy ott ellent
mondás nincs. Ebből a nyugvópontjából semmi sem zökkenti ki ... Szent Tamás
a földhöz, az anyaghoz utalta az embert s azt kívánta tőle, hogy a vele való küz-
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delem árán szűrje le amaz értékeket, főleg pedig ~ egész valóságot összegező

létfogalmat. amelyekbőlvilágosság dereng feléje." (Orök eszmék. Bp. p. 16.)
Ertelmünk természeténél fogva a valóságra irányul, azt szeretné megragadni.

Horváth Sándor mindvégig ezt kutatta: hol és miben kell a valóságot keresni, ho
gyan lehet megismerésünkkel megragadni. Szent Tamás volt az, aki a keresztény
gondolkodás számára korszakalkotó módon tisztázta az ismeretelméleti realiz
must. Azt a meggyőződést, hogy ismereteink nem meghatározhatatlan viszony
ban vannak a valósággal, nem is alanyi világunk tükröződéseivagy lecsapódásai,
hanem a valóságnak, a tárgyi és az alanyi világnak egymásrahatása folytán kiala
kult, ha nem is minden ízűkben azonos, de legalább is lényegükben hű képmá
sai. Nemcsak bölcseleti elgondolást fejez ki ez az ismeretelméleti alaptétel, ha
nem a keresztény világnézet sarkalatos tételét; A valóság teljes egészében és vég
ső okaiban megismerhető, tudományosan földolgozható. Valóságosan létezik ter
mészetfeletti világ, amely szintén megismerhető: a kinyilatkoztatott igazságok
tudományosan is földolgozhatók, az emberi fölfoghatóság szintén kifejezhető.

Mindenkinek megvan a teljesértékű valóságszemlélet igénye, ezt azonban igen
nehezen érheti el. Egyrészt a "nyers valóság", másrészt a "mennyből jövő fény'"
megzavarja a valóság felé tájékozódó elmét. Gondoljunk csak a materializmus
idealizmus, az empirizmus-racionalizmus, a pozitivizmus-egzisztencializmus ki
látástalan párharcára és zsákutcáira. A valóság igazi természetéről, főként a vég
ső természetéről alkotott nézetek mindig kritikusan állnak egymással szemben.
Még természetes szinten sem sikerült végérvényesen összegezni és tisztázni a
valóságra vonatkozó ismereteinket. Még nehezebb megvalósítani az emberi élet
legszentebb feladatát, megteremteni az összhangot a tudás és a hit között, pedig
enélkül torzó marad minden világnézet.

A szellem világában nagyon sok a kezdeményezés,a kudarc, a megalapozatlan
elmélet, a nagyratörő kísérlet, a félbemaradt vállalkozás. Számos kalandos és ön
magában összeomló világnézet kudarcának lehetünk szemlélői a gondolkodás
történetében. Legtisztességesebbnek még az tűnik, ha egy gondolkodó nyitva
hagyja a kérdést a valóság végső természetét illetően. Az újkori gondolkodás
föladta a középkori keresztény realizmust, és az ember szubjektivitásába vetett
hittel próbál világos és biztos ismeretekre eljutni, és megfelelő valóságszemléle
tet kialakítani. Ennek a törekvésnek a csúcspontján Kant áll, aki évszázadokra
megszabta valóságszemléletünket. Hegel dialektikájával kísérelte meg a válóság
egészének föltárását. S aztán bekövetkezett a szellemi fölbomlás folyamata.
Rész-adottságokat emeltek középpontba (pl. egzisztencia, a hatalom akarása, az
életlendület. az evolúció stb.), pedig így nem lehet az egész valóságot föltárni. A
tárgyi valóság jelentkezését, tényét, az emberi szellem fényét kétségtelenül meg
tapasztaljuk. Miért nem sikerül a valóság megközelítése, teljesértékű földolgo
zása? Horváth Sándor látja az emberi szellem vergődését és, tévútjait, az ingo
ványos talajon fölépülő rendszereket, a szellem örvényeit. Eszlelte az értelmi
fény fölvillanásait az egyes gondolkodók kísérleteiben, de megállapította, hogy
mindenütt marad "egy-egy sötét pont", amely a kiáradó fényt letompítja. Minden
erejét latba vetette, hogy a bölcselet eddigi tapasztalatának birtokában Szent
Tamás nyomán a valóság egészének és teljességének szemléletét kitisztázza és
kidolgozza. -

A lét fogalmával próbált Horváth Sándor megfelelő valóságszemlélet birtoká
ba jutni. A gondolkodónak kemény küzdelmet kell megvívnia a valóság adatai
val, azok megismertéséért, .értelmi földolgozásáért. Csak a valósággal élő össze
köttetésben lévő és attól táplált létfogalom vezet a valóság egészének szemléleté
re. De miért van szükség a valóság megismeréséhez még külön ún. létfogalom
ra? Nem bonyolítja ez túlságosan a megértést? Es haa kettő mégis összetartozik,
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hogyan függnek össze? - Azért van szükség létfogalomra, mert a valóság lénye
gét nem tudjuk közvetlenűlmegragadni. Csak közvetetten, az elvonás segítségé
vel hámozzuk ki az érthető lényeget az érzéki adatokból. A "nyers tapasztalat
ból" kell az, "örökérvény.ű igazságot" leszűrni. Ott kezdődik a gyötrő kérdés,
vajon hozzáférhet-e értelmünk az érzéki tapasztalathoz úgy, hogy örök értékeit
is belőle merítse?

Megismerésünk természeténél fogva a valóság megragadására irányul: a való
ság adatairól szerzünk ismeretet. Az érzéki mozzanatok eltakarják, mintegy be
burkolják a dolgok érthető magját, az eszmét, de megfelelő absztrakciós eljárás
sal kiemelhetőbelőlük az érthető lényeg. Az elvonatkoztatás általában azt jelen
ti, hogy részletszempontokat emelünk ki valamilyen konkrét egészböl. I~rzéke
inkkel megragadható képződménybőlemelünk ki gondolati művelettel olyan tar
talmi mozzanatokat, amelyek lényegszerűek, lényegesek. Két fokozatban történik az
elvonatkoztatás. Először a lényeg válik láthatóvá, mintegy kiemelkedik az egész
ből. Az emberi szeikm ereje f,,, h.uékonysága mutatkozik meg abban, hogy nem
csupán fölfogja és szétválasztja az egyes benyomásokat, ,hanem az érzékelhew
ből "teremtő-átvilágítássat"kivuu-Ii az érthető lényeget. Ertelmünk aztána meg
ragadott lényeget fogalomba sűríti, fogalmilag kifejezi és földolgozza. Az elvoná"
skolasztikus elmélete alapján állíthatjuk, hogy megísmerésünk sajátos tárgya az
érzékelhető egyedekben megvalósuló "egyetemes", azaz a fajfogalom (pl. az
ember fogalma). Először mindig az érzékelhető adottságokban megvalósuló egye
temest ismerjük meg, az egyedeket csak utólagos reflexióval. A létfogalom kiala
kításának első feltétele a tárgyi értékkel rendelkező fogalom. Ha fogalmaink a
valóság lényegét képviselik, akkor fogalmi alapon kialakítható a valóság lénye
gét, egészét és teljességét képviselő létfogalom. A valóság fogalmát tehát a lét
fogalom teszi lehetővé. "A véges valóság egyetlen adatának tökéletes ismerete
elég lenne ahhoz, hogy benne és általa a valóságnak mint ilyennek örök törvé
nyeit fölismerhessük és szemlélhessük." (Aq. Szt. Tamás világnézete Bp. p. 110.)
Sok tapasztalattal és hatalmas szellemi erővel rendelkező ember nyilatkozhat
így. Az érzékelhető valóság csak kiindulópont. A gondolkodás innen ível a való.
ság örök törvényeinek fölismerésével a valóság végtelen teljességének szemléle
tére. Ez a törekvés a "gondolkodás lelke", az egyetlen ihlető gondolat. A Iétfoga
lom szolgáltatja azt az alapigazságot, amely átfogja a valóságot, és egy szempont
szerint ítéli meg a valóságot kifejező ismereteinket. Az egész valóságot felölelő,

minden ismeretet éltető létfogalom világnézet kialakítására is alkalmas. Csak a
valóság egészének és teljességének ismeretében lehet szó világnézetről.

A valóság misztérium: végzetes könnyelműségáldozatai lennénk, ha a valóság
ról közönségesen és elégtelenül gondolkodnánk. A változás, a sokféleség színes
forgatagában és látványában tárul elénk a konkrét valóság. Elkápráztathat és fél
revezethet a jelenségek világa. Elemi erővel tör az ember érzékeire a valóság
közvetlen tapasztalata. Nem elegendő tehát a valóság közönséges, hétköznapi, a
használati értékre beállított szemlélete. Még a tudományos szemlélet is elégte
len, mivel módszertanilag és tárgyilag korlátozott. Csak a bölcselet képes olyan
magaslati pontot kiépíteni, ahonnan a valóság egésze belátható. A valóság misz
térium, mert a teremtő Isten eszméi hatják át: örök eszmék, eszmei magvak, az
örökkévalóság szikrái rejlenek benne. Csak egy mindig mélyíthető létfogalom
képviselheti számunkra a valóságot. Az érzékelhető valóságból elvont, és min
den viszonylatában kidolgozott létfogalom lehet egész tudásunk burkolt foglala
ta. Ami "alattunk van", az anyagi, érzékelhető világ, annak változatlan, lényegi
tartalma csak a létfogalom teljes világosságában jelenik meg. A létfogalom révén
fölsejlik a valóság fölfoghatatlan gazdagsága és végtelen tágassága. Ami pedig
"fölöttünk" van, a természetfeletti világ, szintén beleilleszkedik meggyőződé-
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sünk világába, ha mint a létfogalom részeként tőle kölcsönzi a magasabb világ
fölépítéséhez szükséges tartalmi anyagót.

Megismerésünk kettős irányban, az összegzésben ~s az értékelésben alakul
ki, és nyeri el végleges meghatározottságát a lét fogalma. A lét fogalmának felté
tele a tárgyi értéket képviselő ismeret, kialakulásának módja pedig a "megisme
rés kettős iránya". Horváth Sándor "műhelytitkáha" pillanthatunk itt bele.
"Megismerésünk módja szükségképpen kétirányú: föl kell emelkedni az örök
eszmékhez, ez az összegezés útja - aztán pedig ezeknek a tárgyi fényében ítélkez
nie kell a valóság egyes adatairól, ez az ősokra való visszavezetés útja." (ÖE. p.
82.) Ezt a fajta gondolkodásmódot Horváth Sándor egy nagyméretű festmény, il
letve építészeti remekmű létrehozásához és megítéléséhez hasonlítja: A létfoga
lom olyan nézőpont, melynek segítségével a szemlélő a valóságról teljes képet
kaphat, valahogy úgy, amint ez a remekművek megítélésénél történik. Van egy
nézőpont, ahonnan a műremek minden pontja egyszerre áttekinthető, és az egy-
bekapcsolt részek összbenyomásából ítélkezhetünk. _ . \

Szellemünk először összegyűjti az adatokat, egymáshoz rendeli az ismerés ele
meit, sematizál, összegez. Ez a gondolkodás, az igazság föltalálásának küzdelmes
útja, fölemelkedés a tapasztalásból az összegző fogalmakhoz, az egyetemes érvé
nyű ismeretekhez. Az összegzés fáradságos útja végén veszi kezdetét az ítélke
zés, az értékelés, a valóságra való visszavezetés útja, itt ítélkezünk fogalmaink
valóságértékéről, ez az igazság kimondásának pillanata. Az ítéletben derül ki is
mereteink igazsága. Az igazság a valóságnak egyik formája, az értelemben létező

szellemi valóság. Hatalmas szellemi élmény ismereteink igazságát megállapítani,
föltárni az ismeretek összefüggéseit, és visszavezetni aIét ősforrásához. A
visszavezetés útján az igazság fényében ítélkezünk a dolgok létéről vagy
nemlétéről, az esetleges vagy szükségszerű létmódról, a relatív és az abszolút
létről, a fogalmak logikai és metafizikai értékéről, az igazság terjedelméről és
tartalmi gazdagságáról, a szellem és az anyag körében megvalósuló létformákról.
Fölfedezzük és birtokba vesszük az azonosító tényezőket (tapasztalat, evidencia,
tekintély). Kipróbáljuk a tárgyi értékű igazságot megállapító próbakövet, az alap
elveket, amelyek segítségével a létet önmagában való azonosságában és a nem
léttől való különbözőségében ítéljük meg. Végül ítélkezésünkben teljesen kitisz-
tul elérhető ismereteink foglalata és határa, alétfogalom. .

Vázoljuk föl a létfogalom főbb megjelenési formáit.
A kezdeti létfogalom révén a lét első fölcsillanását észleljük. Szemléletesen is

leírhatjuk a lét első jelentkezését. Megyek az úton, s egyszercsak a messzi távol
ban porfelhőt látok. Pontosan még nem tudom, mi is az ott, de eleve és előzete

sen megfogalmazódik bennem szellemi életünk alaptapasztalata; ott "valami
van", ott valami történt, A későbbiekben aztán "kategoriálisaií" tisztázódik, hogy
ott egy kocsi megy. A lét alaptapasztalatában valamiképpen már minden benne
rejlik, ami a későbbiekben kibontakozik. A "valami van" megállapítástól függ
egész gondolkodásunk. Minden további lépés belőle és általa bomlik ki. Elvi je
lentősége van tehát a lét első, határozatlan, homályos megragadásának. Horváth
Sándor a lét észlelését "kezdeti létfogalomnak", a "lét első homályos fölcsillaná
sának", "természetadta létfogalomnak", "kezdetleges létfogalomnak" nevezi.
Gondolkodásunk első lépését jelzi, amely meghatározza a következő l~pések irá
nyát. "A kiindulópont minden esetben a kezdetlegesen felfogott, határozatlan,
de meghatározható és az értelmi élet tökéletesedése céljából meghatározandó
valóság, az örök eszméknek az érzéki adatokban foglalt első homályos fölcsilla
nása", (ÖK p. 83.) Igazán nem a gondolkodás első lélektani élményéről van itt
szó, hanem a kiindulópont kérdéséről.Belátjuk-e és elfogadjuk-e, hogya-valóság
megragadásának első ténye is valóság, hogy megismerésünkben mindig a való
sággal érintkezünk.



Az antik görög létszemléletre ismerhetünk rá Horváth Sándor kezdeti létfogai
mában, A lét azami van, ami objektív. Az értelem természeténél fogva a lét felé
tájékozódik. A lét természeténél fogva egy, osztatlan, végtelen és örök. Összesze
detten kell figyelnünk a lét első föltűnését és megjelenését. Ha ezt tesszük, ak
kor elfogadjuk, hogy a lét pozitív és értelmes. Gondolkodásunk csak a létet ra
gadhatja meg. A gondolkodás és az általa megragadott lét ugyanazon törvénynek
hódolj a kettő gyökerében azonos. A gondolkodás és a lét eleve és előzetesen

egymásra vannak hangolva, természetadta módon találkoznak. Minden igaz gon
dolkodás a létet és annak segítségével a valóságot állítja. Az objektív és realista
gondolkodás alapelvét fejezi ki a kezdeti létfogalom; a lét határozza meg a gon
dolkodást. A jelzett kiindulópont az értelmi élet további tökéletesíthetőségének

a feltétele. A lét az érzékelhető adatokban csillan föl először. De a gondolkodás
előtt további fáradságos és göröngyös út áll. Az érzékelhető adatokból kell a tár
gyi értékű tartalmat, a fogalmi alkatot, az örök eszméket kihámozni. A lét első

fölcsillanésakor még nem maga a lét jelenik meg előttünk, hanem az érzéki ada
tokban megnyilatkozó léttartalom. A lét első jelentkezése mint ösztöke hajt ben
nünket szüntelen előre és fölfelé, amíg nem adunk neki "ésszerű egyenértéket".
A lét első tapasztalata, a konkrét létezőkről való tapasztalat mint érzet belenyo
módik az érzékszervekbe, aztán a belső érzékek ragadják meg, s mint érthető lé
nyeg jelenik meg az értelem ítélőszéke előtt az absztrakciós folyamat végén. A
kezdetleges létfogalom további meghatározását adja az ún. általános létfogalom.

Az általános létfogalom (esse commune) kifejtése már nagyobb szellemi erő

feszítést igényel. A kezdeti létfogalom logikai vetületeként jön létre a tisztán lo
gikai általánosságot képviselő létfogalom. Ertelmi életünk kezdetén tisztázódik
bennünk a lét határozatlan és általános fogalma, de ezt meg kell tisztítani a pil
lanatnyi benyomások zűrzavarától, a valóság ötletszerű értékelésétől. Meghatá
rozzuk a létfogalom logikai terjedelmét, amelyben az egyes ismeretek tartalmi
jelleget.nyerhetnek. A tárgyi igazság próbaköve és a valóság között. Az észelvek
belátása nyújtja az egészen általános és csalhatatlan mértéket. A lét az érzék
szervek benyomásain keresztül jelentkezik. Mivel az értelem a létet ragadja
meg, ezért természetes hatóereje a lét egészére kiterjed. A lét fogalma tehát logi
kailag végső tényezővé válik, a logikai kiterjedés szempontjából minden ismeret
végső előfeltételelesz. Ertelmi lehetőségeinkhatárán belül az egész valóságot át
fogó logikai szemlélethez jutottunk el. A lét egyetemes állítmány lesz, amely
minden ismeret lét-jelleget logikailag biztosítja. Az általános létfogalom a léte
zők egységes egészbe rendezésével az összes lehető logikai viszonylatok egyete
mes elve lesz-e, minden további tartalmi meghatározás egyetemesalapja, és min
den állíthatóság forrása.

Az általános létfogalom egyetemes hatóerejét értelmi világosságként is fölfog
hatjuk, amely az ún. cselekvő értelemből sugárzik. Az értelem fényében látunk
mindent és ítélkezünk mindenról, magát a-fényt azonban nem észleljük. Minden
állítás végső előfeltétele a lét egyetemességének állítása - ez minden viszony lo
gikai alapja. "De már a létfogalom e végtelen határozatlanságában felvillanó
egyetlen pozitív vonás és mintegy áttörhetetlen homályából felénk derengő fény
sugár is elég ahhoz, hogy útmutatását követve eszmélkedésünk határozott nyug
vóponthoz jusson s elvezessen bennünket ahhoz a forráshoz, amelyből a föl
ismerhetetlenségig határozatlan tudattartalom kiegészítő vonásait megismer
hetjük". (Aq. p. -104.) Az általános létfogalom a valóság eszmei képviselője. A va
lósághoz való tiszta, egyetemes viszonyunkat az általános létfogalom szeniléleté
ből állapíthatjuk meg. Transzcendentális valóságfogalomnak is tekinthetjük,
mert a lét minden lehető meghatározottságát magában rejti, a lét minden adatá
ról állítható. Igaz ugyan, hogy csak eszmei egységet és általánosságot jelent, de

612



Horváth Sándornak szüksége van a valóság egészéről alkotott fogalomra, hogy
eljusson a valóság konkrét és abszolút teljességére. Az általános létfogalmat to
vább kell építeni, hogy a tényleges valóság ismeretére vezessen.

A véges létfogalom. az érzéki létformából elvont létfogalom, vagy másképpen a
"részesedett" létfogalom (esse participatum), az értelmünk arányainak megfele
lő létfogalom képviseli számunkra a valóságot ténylegesen összegező és értékelő

létfogalmat. Eddigi szellemi erőfeszítéseink tényleges eredményeképp jelentke
zik tudatunkban az a létfogalom. Tárgyi tartalmat értelmünk csak az érzékelhető

világ révén nyerhet. Az érzékelhető létezőkből elvonás útján 'jutunk hozzá az
érthető lényegfogalomhoz; ezt összegezve, valóság-értékét kimutatva érjük el a
véges, tényleges valóságot képviselő létfogalmat. "Az érzékelhető valóság tény
leges tartalmi hatóerejét az esse participatum képviseli és szemlélteti. Egyete
mesebben aligha lehet összefoglalni az értelem sajátos tárgyának teljesítőképes

ségébőlleszármaztatotttárgyi létet. Valóság ez, lét, ámde ennek minden vonását
és adottságát részesedés révén birtokolja, tehát telítve van a potenciálisnak már
nemcsak logikai, hanem reális magvaival. Benne van az érzékelhető lét teljes
tartalma azáltal, hogy a tényleges valóság képviselője, de benne van a viszonyí
tás és viszonyíthatóság minden formája is az emberi értelemből származó hatá
rozottság révén. Tartalma véges, de hatóereje végtelen". (ÖK p. 63.)

A valóság belső, metafizikai fölépítettsége szabja meg a valóságot képviselő

létfogalmat. A véges valóság két formában jelentkezik, a szellem és az anyag kö
rében. A véges létfogalom fényében tudunk mindent megítélni. Véges ez a létfo
galom, mert a tényleges, érzékelhető valóság képviselője; korlátozott, mert lét
formája szarint lényegileg korlátozott az a létező, amelyet képvisel; részesedés
szerinti ez a létfogalom, mert létrehozó okra, egész működését irányító és átható
tényezőre van szüksége: a létét meghatározó tényezőket nem saját elidegeníthe
tetlen tulajdonaként birtokolja, hanem úgy viszonylik hozzá, mint a létesítést
igénylő alany a meghatározó tényezőjéhez. A valóságra irányuló gondolkodás
számol azzal, hogy csak a valósággal való érintkezés biztosíthatja a tárgyi értékű
ismeretet. A valóság támogatása nélkül nem fogadhatunk el semmilyen fogalmi
elgondolást. A valóság pedig, amely irányítja értelmünket, véges és korlátozott.
Ertelmünk a valóságot csak részlegesen képes megragadni s fogalmaink csak las
sú fejlődés útján érlelódnek. Biztosan tudjuk, hogy hol kell keresnünk a határo
zatlanságot és homályt eloszlató tárgyi világot: az érzékelhető valóságban. A vé
ges anyagi világ adataiban sem maga a lét mint ilyen nyilvánul ki, hanem csak
meghatározott véges formája. Az általunk megismerhetővalóság nem maga a lét,
csak részesedik benne. Nem aprieri önkény, hanem a tények ereje alakítja ki vé
ges létfogalmunkat. Ez a létfogalom nem meríti kia valóság teljességét, csak utal
rá. Ami túl van a véges valóságon, a valóság abszolút teljessége, a természetfelet
ti világ, azt a véges létfogalom a maga módján fölöleli. A véges és a végtelen lét
fogalmat ametafizikai okság kapcsolja egybe. Minden véges létezőre az esetle
gesség és a töredékesség bélyege van rásütve, olyan léte van, amely valóságával
az abszolut létre utal, létében attól függ. .

A lét abszolút teljességéhez (esse subsistens) jutunk el alétfogalom kidolgozá
sának végeredményeként. Minél élesebben és határozottabban domborodik ki a
lét fogalma, annál ellenállhatatlanabb lett a lét ősforrásához, az Istenhez.való
sodródás. A valóság teljességéhez, az Istenhez való visszatérés útja ez. Már a vé
ges létfogalomban megkezdődött Isten örök eszméinek birtokbavétele. Az örök
eszmék az érzékelhető világ adataiban csapódnak le és ezekből elvonás révén ke
letkeznek az emberi eszmék. A legvégső feladat tehát az, hogy a véges valóság
adatait kifejezetten is visszavezessük a lét ősforrásához,és megkíséreljünk a lét
teljességérőlfogalmat alkotni. A kérdés az, hogy hogyan lehet vezetni minden lé-
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tezőt a lét abszolút, korlátlan birtokosához, aki éppen a lét abszolút birtoklása
által megismerő, szuverén lét? Az kétségtelen, hogy a teljes és abszolut létben a
lényeg és a létezés azonos.

Az abszolút lét fogalma számtalan változatban föllelhető a gondolkodás törté
netében. Szerepel mint önrendelkezéstől megfosztott szükségszerűség,mint ön
tudatra ébredő tiszta képesség stb. A keresztény bölcselet az őslétről beszél:
"esse per se subsistens" a lét tökéletes birtokosa. Isten létének fölismerése a
metafizikai oksági elv irányítja értelmünket. A természet szava csendül meg lel
künkben, amikor elhagyjuk az értelmünkkel fe1fogható okok sorozatát, s belát
juk a véges, részesedés szerinti létformán túllépő abszolút ok létezését. Ugyan
azok az észélvek bilincselik le értelmünket, amelyek eddig is irányították a lét
fogalmának föltárulását, amelyek biztosították az értelem és a lét összhangját.
"Kegyetlen és kérlelhetetlen szükségszerűséggel visz bennünket értelmünk a
legcsekélyebb és leghomályosabb megtermékenyülés után is az okozatok hosszú
során keresztül az első okhoz, amelyet a maga módja szerint meg kell találnia
még a legképzetlenebb értelemnek is, és amelyet a képzettség legmagasabb fo
kán álló elmének sem sikerül megtagadnia". (Aq, p. 117.) A végső ok belátása ki
kerülhetetlen. A végső ok értelmezése és értékelése már ismét szétválasztja az
elméket, úgy mintha sohasem jártak volna egy irányban. A materializmus, a pan
teizmus, az idealizmus, az agnoszticizmus stb. a maguk módján megkísérlik föl
oldani a végső ok rejtélyét. Horváth Sándor az értelem fényével igyekszik el
oszlatni az abszolút létre borult homályt.

A tényleges tapasztalat pozitív adottságai, az észelvek irányítása elegendő a
végső ok feltárásához. A véges létező nem lehet létének végső oka, mert benne a
lényeg a tehetetlenség, a képességiség, a részesedés szerepében áll szemben a
léttel mint meghatározó tényezővel. Ezért a véges valóság nem bírja önmagá
ban létének okát, nem merítheti ki a lét teljességét. A lét végső és abszolút pont
jában a lényegnek és a létezésnek azonosnak kell lennie, és ez képviseli a lét
tiszta teljességét. Természetesen Isten léte transzcendentális valóság, amely azt
jelzi, hogy az abszolút lét fölülmúlja véges értelmünk arányait. Ar. abszolút lét
tökéletes lét, valóságjellegét nem lehet azzal a mértékkel mérni, mint a véges lé
tet. Isten mivoltát, belső természetét az oksági elv segítségével még nem ismer
jük föl. Számolnunk kell a "docta ignorantia" tényével. Szó sem lehet azonban
némely gondolkodó "kétségbeejtő negatív tudatlanságáról". Isten létét a véges
lét adottságaiból világosan és biztosan fölismerhetjük. Mivel fölismerésünk a vé
ges létfogalmon nyugszik: ezért a rávonatkozó fogalmainkat nem "hasonmásaik
ban", hanem csak hasonlatokként alkalmazzuk az abszolut létre. Az abszolut lét
fogalommal eljutottunk értelmünk teljesítóképességének végső határához. Igaz,
hogy az abszolút létfogalom emberi fogalom, és nem adja vissza eredetiben a va
lóság teljességét, de pozitív alapot ad ahhoz, hogy a véges valóságból merített fo
galmainkat megtisztítva nem képmását, hanem hasonlatát nyújtsák Istennek. Az
abszolút lét fogalma módot és lehetőséget ad arra, hogy Istenről helyesen gon
dolkodjunk, még akkor is, ha valóságát közvetlenül nem szemlélhetjük jelen lét
helyzetünkben.

Ha bepillantunk Horváth Sándor gondolatvilágába, akkor páratlan szellemi él
ményben lehet részünk. Alétfogalom segítségével olyan magaslati pontra he
Iyezkedünk, ahonnan tisztelettel és csodálattal eltelve szemlélhetjük a valóság
egészének és teljességének lenyűgöző látványát, a lét és az emberi gondolkodás
csodás összhangját.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

DOMOKOS PÁL PÉTERREL

A ' 'rt' d t "" nepeme mIn en ...
Dr. Domokos Pál Péter, a 83 esztendős tudós, író, pedagógus a közel

múltban egymás után jelentette meg a kiváló művek sorát, amelyeknek
mindegyike hosszú évtizedek fáradságos kutató és gyűjtő munkájának
eredménye. E művek egytől egyig a magyar művelődéstörténet egycegy
fehér foltj át számolták fel. Csak néhány példa:

A Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században c. könyvében a régen
elsiratott, elveszettnek hitt 18. századi hangszeres zene 248 darabját adta
közre. Az 1979-ben napvilágot látott: " ... édes Hazámnak akartam szol
gálni" c.műve méltán váltotta ki a legmagasabb elismerést és a nagyközön
ség élénk érdeklődését. A másfél ezer oldal terjedelmű kötetben Domo
kos Pál Péter Kájoni János csíksomlyói ferences szerzetes 1676-ban. kotta
nélkül kiadott énekeskönyvét dallamokkal kiegészítve közölte. Az eredeti
műben csak utalások szerepeltek a dallamra, a könyv székelyföldi, moldvai
használói tudták ezeket, de 300 esztendő alatt jórészük feledésbe merült,
Kéziratok, kódexek és egyszeru székely parasztemberek segítségével re
konstruálta Domokos Pál Péter az erdélyi katolikus kultúra e felbecsül
hetetlen értékű remekét.

Ugyancsak e könyvben írta meg a szerző a moldvai csángó származású,
szintén ferences rendi szerzetes, Petrás Incze János életét és munkásságát.
E műből kitetszik, hogy az első igazi népdalgyűjtőnk Petrás Incze János
volt. E könyvben fellelhetjük mindazt az ismeretet, amely a moldvai ma
gyarság történetének megismeréséhez szükséges.

1981-ben megjelent a Bart6k Béla kapcsolata a moldvai csáng6magyarok
kal, s újra kiadásra került.a Rajeczky Benjáminnal közösen írt Cs,áng6 nép
zene I-II. kötete.

Domokos Pál Péter kutatásai nyomán került elő két régi magyar nye Iv
emlékünk. A czesztochowai pálos szerzetesek kolostorában egy 1506-ból
származó kéziratos könyvben egy magyar nyelven írt imádságra bukkant.

A másik magyar nyelvemlék a kézdiszentléleki földjegyzék, amely
1501-ből származik.

A már megjelentetett művek mellett számos munka vár kiadásra, de
Domokos Pál Péter nem pihen, naponta íróasztalához ül, kutat. Az írás, a
kutatómunka mellett hetente útrakel, hogy itthoni vagy határainkon túli
falvakban, városokban előadásokat tartson; hogy tovább adja gazdag élete
tapasztalatait az ifjabb generációknak: hogy példát mutasson,buzdítson: Él"
ni csak így, népünkért való szakadatlan fáradozásban érdemes!

Kóka Rozália
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Hajdú D. Dénes:

- Mely tájnak a szülötte, mik voltak a szülei? Milyen volt az élete gyermek
korában?

- Csíksomlyón születtem 19ü1-ben, június 28-án, Péter Pál napján; innen a
keresztnevem is.

Szent István törvényében írva vagyon: Decem villae ecclesiam aedificent, va
gyis minden tíz község építsen templomot. Noshát, Csíksomlyó, Várdotfalva,

. Csobotfalva, Csomortán, Pálfalva, Tapolca, Szereda, Csütörtökfalva, Mártonfalva
és valamelyik szeg épített közös templomot. Ennek a templomépítő közösségnek
Csíksomlyó lett a központja, itt építették fel a Szent Péter és Pál apostolról elne
vezett templomot.

Ennek a templomnak később meghatározó szerep jutott az életemben.
Édesapám Domokos Elek 1866-ban, a kiegyezést megelőző évben született,

ugyancsak Csíksomlyón. Kicsi korában fekete himlőben jobb szemét elveszítette.
Csak három elemi osztályt végzett, de ezalatt szépen megtanult írni, olvasni.
Korán munkábaállt: még gyermekként a falu postása lett. Később a kőműves

mesterséget annyira elsajátította, hogy kőműves mester, majd úgynevezett pallér
vált belőle. Szeredában, Somlyón és a környező falvakban több házat, középüle
tet tervezett-épített, így dr. László Géza, Jakab Ferenc meg Salló Ignác házát, de
ő építette a somlyói községházát, Csobotfalván és Csomortánban az iskolát,
Mádéfalván a plebániát. Hirtelen haragú természete volt, embereit kemény kéz
zel fogta, a tisztességes munkát mindig megkövetelte, de ugyanilyen szigorú ön
magához is. Minket gyermekeke.t is így nevelt.

Édesanyámat 1863-ban tartotta keresztvíz alá Csomortáni József, meg Borbáti
Terézia,és Bodó Alojzi plébános keresztelte meg. A elemi iskolában Antal
József kántor tanította, talán neki köszönhető,hogy később is mindig vidám, da
loslelkű maradt a természete. Erről a kántorról mesélte nekem: verses magyar
történelmet tanított a székely gyermekeknek; ő maga szedte versbe. A kezdő so
rokra még emlékszem:

Keletről jövének őseink e honba,
Ámde eredetük méiy homályba vonva.

Azéta sokat fejlődött a történettudomány, különösen a régészeti ásatások hoztak
újat, de e strófa naiv igazsága máig sem vitatható ... Aztán lánykorában szol
gálni ment Brassóba. Abban az időben majdnem minden székely lány szolgálni
járt. Általában szász polgárvárosokba, Szebenbe, Medgyesre, volt aki egész Bu
dapestig eljött, de a legtöbb csiki lány Brassóba állt be. A szolgáló lányok míg
letelt az idejük, megismerték a polgáriasodottabb életet is. Édesanyám is akkor
tanult meg németül, meg sok muzsikát hallott ott. Aztán a lányok mikor vissza
tértek Csíkba, várták a "Jakab-ág"-at. A május elsejei, jakabnapi mulatság után,
hajnalban a legények titokban lucfenyő ágat állítottak annak a lánynak a kapu
jába, akit szerettek. Édesanyám is hamarosan férjhezment Ajkáról azonban ké
sőbb sem fogyott el soha a nóta, mindig énekszóval ringatott bennünket. Így vé
gezte a munkát is, az pedig bőven akadt a háznál, mert édesapám a kőműves
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mcsterség mellett a földmívelést sem hagyta abba. Hatan voltunk testvérek. Két
nővérem közül Juliska 1894-ben született, ma is Csíkszeredában él a legidősebb

Anna nővérem pedig, aki 1889-ben született, itt lakik Budapesten.
A gyermekéveim szegénységünk ellenére gondtalanul, boldogító emlékekkel tel
tek el. Szegénység? Nem is éreztük. Akkor még nem volt ilyen anyagias gondol
kozásmód. A tavasz érkezését a hóvirág, fehérgyöngyvirág meg a kékberek kere
sése jelentette a Kicsisomlyó oldalán. Oda mentünk ki a nyírfásba. Ott meg
eresztettük és megkóstoltuk a nyírfa-kéreg édes levét, amit mi viriesnek nevez
tünk. Amikor pedig megindult a tavaszi nedvkeringés, furulyát duvasztottunk és
hogyafűzfahéj könnyebben váljék meg a héjától, ütögetés közben még mondó
kával is biztattuk:

Duvadj, duvadj furulya,
Nádibika, vasvilla.

Kitoltuk a szárazbodza ága belét, majd az így keletkezett csőnél valamivel rövi
debb, de beleillő nyelet faragtunk és a nyállal sikosított szösz-dugó belehelyezé
séveI már készen is volt a bodzapuska; ez aztán a dugót pattanó hangzással
messze ellőtte. De készítettünk bürökből vízipuskát is, meg naphosszat őriztük a
pipéket a zöld csiki legelőn, s miközben megitattuk őket magunk is jót lubickol
tunk a patakban. a "borvízferedőben". Ha megszomjaztunk, a Széketkertben, a
Bolokán vagyaBelmezőbenhasrafekve ittuk a borvizet a Küpökből. Ízét még ma
is érzem, míg élek, nem tudom elfelejteni.

- Milyen. játékokat kedveltek a tizenéves csíki gyermekek a századforduló első

évtizedeiben?

- Nekünk játékszámba ment még a konyhára való borvízhordás is, annak elle
nére, hogy ez egyben mindennapi kötelességet jelentett. Elszórakoztunk a termé
szetnyújtotta egyszerű játékokkal, mint: egy hangyaboly megdúlása, piszkálga
tása s aztán a hábrorgó, megkergült harigyahad szemlélése. Űztük a pillangókat,
de csak a szÍnváltót meg a fecskefarkút szerettük. A fehér káposztapille nem kel
lett, annak nem volt számunkra értéke. A mai gyerekek a készen kapott, iparilag
előállított játékokat kedvelik, ismerik.

- Jelentett-e a gyermekek számára valamit az ünnep? Milyen volt otthon a csa
lád élete?

- Otthon édesanyám versekre, imádságokra. énekekre tanított meg. Ünnep
napjaim központja a templom volt, ahová mindig szűleimmel és testvéreimrnel
együtt jártunk. Rendszerint a Szent Péter templomba, csak a pünkösd körüli
napokon mentünk a Kegytemplomba. Szülói otthonom törvénye volt a Mária
harangszóra való kötelező hazaérkezés. Ennek elmulasztása feltétlen verést vont
maga után. A reggeli és esti imát a szobában térdenállva mondtuk el. Az imádság
szövegére édesanyám tanított meg; ezek az imák minden családban szájhagyo
mány útján hagyományozódtak. A reggeli Imádságunk a következő volt:
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Istenem és Atyám! Hozzád emelem fel első gondolatomat. Te megőriztél az éj
jel engem, míg oly sokakat elért a halál, vagy betegség. Te ajándékoztad nekem e
napot, hogy ismét a javulás és erkölcs útján haladjak a boldogság felé, melyre
teremtettél. Miképpen adjak Neked elegendő hálát Atyám és Istenem? Hány nap
tűnt el már életemből örökre, mily keveset éltem még Neked és rendeltetésed
nek. A mai nap legyen ismét kezdve a Te nevedben. Már oly sokszor megszegtem
legjobb feltételeimet. Tegyem-e ezt ma ismét? Nem, ments meg ettől Istenem.
Minél jobban ismerem gyengeségemet, annál gondosabban fogok őrízkedni, ki
vált azon bűnöktől, melyekre leginkább hajlandó vagyok. Azon gondolat, hogy
Te mindenütt jelen vagy, tartson vissza minden gonosztól és vezéreljen jóra en
gem. Egek Királynéja! Szűz Mária! Jó keresztények anyja! Légy Te is oltalma
zóm! Te pedig álld meg és támogasd gyarló szolgálódat Mennyei Atyám! A Szent
lélekkel egyetemben mi Urunk és Üdvözítő Jézus Krisztusunk által. Ámen.

Az esti imádsághoz pedig záró vers is tartozott:

Mivel már béestvéledett,
Kérünk teremtőnk Téged.
Mutasd szokott őrzésedet,

Hozzánk kegyelmességedet.

Gaz álmok távolessenek,
Rút látásaink elvessszenek,
Sátánok megköttessenek,
Hogy testünk ne fertőzzenek.

Engedd ezt nekünk kegyesen,
Atya, Fiú felségesen,
Szent Lélekkel egyetemben
Élvén örök dicsőségben.

Ámen

- Hol végezte iskoláit?

- Csíksomlyón az obszerváns ferences szerzetesek a XVII. században iskolát
alapítottak. Az elemi iskolai oktatást Domonkos Kázmér, aki később erdélyi püs
pök lett, intézményesítette 1667-ben, de oklevelek utalnak arra is, hogy ez meg
előzően itt készítették elő további tanulmányokra azokat az ifjakat, akik papi pá
lyára kerültek. Ugyanebben az évben kezdődött meg egy egyszerű faépületben a
középiskolai tanítás is, melyből aztán a híres Tanítóképze és Főgimnázium fej
lődött. A tanitóképzó 1858-ban indult, első igazgatójára, P. Simon Jukidian tar
tományfőnökre még személyesen emlékszem. A rend abban az évben, 19ü6-ban
vonult vissza a tanítástól, amikor én az első osztályba iratkoztam. Természe
tesen azért mind a képzőben, mind a főgimnáziumban tanítottak továbbra is a
szerzetes tanárok, de főképpen hittant, éneket, zenét, Nekem az első tanítóm
Márton Emilia, hitoktatóm pedig Hollanda János káplán volt. Családom mellett
ők fogták a kezem és indítottak útnak. Előbb a betűvetés mesterségére, olvasásra
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meg a számolás alapelveire tanított meg. Szelíd, szép, okos tanítónő volt, akit mi
vadócok hamar megszerettünk. Sűrű templombajárásom kapcsán korán megta
nultam ministrálni. A Szent Péter és Pál templom 8 regiszteres orgonájának
hangja és a falusi székelyekből álló kórus ma, is fülemben cseng. A Kájoni féle
énekeket énekeltük. Szorgos templombajárásomért lehéttem később "vidimusz".
A vízkereszti házszenteléskor ,a pap előtt haladó ministráns latin szavakkal hir
deti meg a bibliai három-király-járás emlékét: - Vidimus stellameis in oriente
(Láttuk napkeletről fejönni csillagát) - Az idézet első szava után hívták így a
házszentelési rninistránst. Még elemi iskolás koromban lettem otthonos a kegy
templomban és a ferences klastromban is. A pünkösdi búcsújárás csalt el oda,
meg a kedves fogadtatás; a barátok szívesen foglalkoztak velem. P. Tima Dénes
művészi egyszerűséggel játszott az orgonán és engem gyakran maga mellett
énekeltetett.

.- Nemrég fejezte be a Salvator kápolnáról és egyben a híres csíksomlyói búcsú
helyről írt kultúrtörténeti művét. Beszélne arról, hogyan alakult ki a Csíksomlyói
Madonna kultusza, milyen történelmi eseményekhez kapcsolódik?

- A csíksomlyói ferences kolostorban a XV. század közepétől közel egy évszá
zadon keresztül híres festő és faszobrász iskola működött. Nos, ebben az iskolá
ban készült a Csíkszenttamási Madonna, a' Csíkmenasági Madonna, a csíkszent
imrei festett-faragott szárnyas oltár, de itt élhetett a csíkszentdomonkosi oltár
festője is. Ennek az iskolának kiteljesedése, legszebb alkotása a Csíksomlyói
Madonna, me ly Székelyföld legértékesebb műkincse. Több művészettörténésza
XVL század első évtizedeit jelöli meg alkotási időpontnak; valószínű egy szár
nyas oltárból marad fenn. Tény az, hogy János Zsigmond csapatainak 1597. évi
támadásakor a kegyszobor már Csíksomlyón van. Ez az els lS időpont, amikor a
csíki népet hitében megerősíti. Ebben az évben határozza el az erdélyi refor
máció, hogy János Zsigmond vezetésével több ezer főből álló csapatot küld, így
bírja rá erőszakkal a csíki székelyeket keresztény hitük megtagadására. A csí
kiek mindössze néhány száz főből álló sereggel várták a támadókat. A csata úgy
zajlott le, hogy a férfiak a Tolvajostető egyik völgybehajló keskenyebb útszaka
szán, mindkét oldalon előre megfürészelték az utat szegélyező fenyőket. Aztán
fejszéjükkel elrejtőztek az erdőben. Közben az asszonyok a somlyói templomban
leborultak a Madonna elé és imádkoztak. Kérték a Szúzanyát, segitse hitük meg
tartását és védelmezze meg őket a sokszoros túlerőben lévő zsoldos hadak ke
gyetlenkedéseitől, elnyomásától. Mikor pedig a támadók beértek a kiválasztott
útszakaszra, a fejszések előrohantak az erdő aljából és megdöntötték a befúre
szelt szálfákat. Rá a támadókra. Így sikerült megfutamítani a hitükre tört ellen
séget. Nem kis haditett volt ilyen számbeli fölényben lévő ellenséggel szemben
csatát nyerni. Ezt köszönték meg a Csíksomlyói Madonnának, hogy észt. hiterőt
adott nekik, aminek segítségével úrrá lettek az elpusztításukra törő hatalommal
szemben. A ferences atyák háztörténete még egy lényeges eseményt tart számon:
a tatárok előhada 1694. február 13-án éjjel váratlanul rátört Csíkszentmihályra.
A falut felgyújtották, a lángoló házakból kimenekülő embereket leöldösték, vagy
rabszíjra frízték. Még ugyanazon az éjjel továbbjöttek Göröcsfalvára és Rákosra
is. Két nap múlva pedig újra megjelentek, ellepték az egész Felcsíkot, elpusztí-
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LOtták Szentmihályt, Szépvizet, Szentmiklóst, Delnét, Borzsovát, Szentdomonkost
és Pálfalvát. Aztán vonultak tovább Várdotfalvára, Csoborfalvára és a somlyói
klastromhoz. Ez utóbbi falvakban a férfiak hiányoztak, mert az alcsíki táborban
gyülekeztek a tatárok ellen. Somlyón csak néhány szerzetes, a nők, meg a gyere
kek maradtak. Ekkor egy papnövendék az asszonyokat férfi ruhába öltöztette,
felszerelte kapával, cséphadaróval meg dobbal és süvöltő hangszerekkel, aztán a
Kis-Somlyó oldalánál csatarendbe álltak. A diákok meg a klastromból harsogtak
különféle hangszerekkel, azt a látszatot keltve ezzel, hogy itt egy nagyszámú se
reg van. A tatárok néhányszor megkerülték a klastromot, de harcba nem száll-

-tak. Elvonultak Csíkszentkirály felé, ahol meg a férfihad várta őket; itt megüt
köztek és a tatárokat megfutamították. Hát ezek voltak azok az események, ame
lyek az egész Csíki medencét a Csíksomlyói Madonna tiszteletére késztették. Et
től az időtől kezdve aztán tavasszal, pünkösdkor keresztaljával falvanként jöttek
az emberek a Madonnához, később pedig nemcsak Székelyföldről,hanem Erdély
más részeiből is, és jöttek Moldva katolikusai is, mert Moldvában aki katolikus
az magyar. Gyermekkoromban ezeket a pünkösdi búcsúkat még saját szemem
mel láttam. Időjárástól függóen 2000-10 OOO lélekig terjedt a résztvevők szá
ma. Olyan távoli vidékekről is gyalog jöttek, mint amarosszéki Mikháza; innen
egy teljes heti gyaloglással értek Somlyóra,

- Gondolom, nem kis gondot okozott a néhány ezer lakosú Csíksomlyónak, mi
kor ennyi ember egyszerre összegyűlt. Hogy történt a búcsúsok elszállásolása?

- Az évszázadok során ennek a rendszere is kialakult. Minden keresztaljának
egy család háza, csúrje, udvara állt rendelkezésre. A keresztalják minden évben
ugyanott telepedtek le. Hozzánk, Domokos Elekhez a gyergyókilyénfalvi kereszt
szállott. Ahogy az egyes falvak megérkeztek, úgy mentek a vandéglátó házhoz és
helyezkedtek el. A legkorábbí keresztalja pünkösd előtti csütörtökön érkezett és
pünkösd napján délben már távozott a legutolsó is. Nagy gond volt azonban a
Moldvából jött csángó magyarok elhelyezése. Nos, hogy ez is biztosítva legyen, a
moldvai csángók egy havast vettek, majd átadták a Szent Péter és Pál egyházköz
ségnek. Ezt a havast Bálványos havasnak nevezik. Ezért az egyházközség 3 napi
élelemmel és szállással látta el a búcsúra érkezett csángó magyarokat. Édes
anyám beszélte, hogy ő még főzött a Moldvából jött nagykalapú csángóknak. A
székely és csángó magyar katolikusok számára Csíksomlyó olyan, mint a világ
katolikusainak Róma. .

II.

Kóka Rozália

Kedves Péter Bácsi! Aligha van Magyarországon olyan ember, akinek ha elkezde
nénk énekelni: Tavaszi szél vizet áraszt . . . vagy Hidló végén padló végén ... ne
tudná folytatni. Ezek a népdalok s még sok más a moldvai magyarok népdslkin
cséMI Péter bácsi munkálkodásának eredményeként épültek be a magyar nép
zenei enyenyelvébe.
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Aki egy kicsit is foglalkozott népzenével, azt is tudja, hogya Bartók Béla és
Kodály Zoltán által 4 zenei dialektusra osztott magyar népzenét Péter bácsi egy
ötödikkel egészítette ki.

Hogyan került kapcsolatba Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal? Hogyan szűle

tett meg az egyűttműkodés?

Amikor feljöttem Budapestre, hogy elvégezzem a tanulmányaimat, akkor is
mertem meg Kodály és Bartók munkásságát, törekvéseit, zenéjét. Láttam, hogy
ez a két ember egy jelentéktelen apró dologból, amit a statisztikai hivatalok nem
tartanak nyilván, a népdalból, milyen hatalmas mozgalmat csinált.

A legelső tettük az volt, hogy 150 éneket már 1921-ben a világ asztálára tettek.
Magyar, angol francia és német előszóval is. Azt is láttam, hogya 150 népdalt
100 OOO-ből válogatták ki, melyet az előző évtizedekben összegyűjtöttek. A
150-ből -70 dallam Csíkból, 30 dallam Bukovinából (Dehát az is Csíknak számít)!
és 50 dallamot az összes többi erdélyi megyékből közölték ebben a könyvben. Ez
azt jelentette, hogya 100 OOO dallamból kiválasztott 150 dallam rendkívül fon
tos és értékes.

Magamévá tettem Bartóknak és Kodálynak azt az elgondolását is, hogya ma
gyar népdalt be kell vinni a hangversenytermekbe, a zenei életünkben elural
kodott német muzsikát művészi új magyar zenével kell felváltani s ehhez közön
séget is kell nevelni. 1926-ban kerültem haza a Csíkszerdai Római Katolikus
Tanítóképző Intézetbe. Ott helyettes tanár lettem, ének-zenét, matematikát, fi
zíkát és kémiát tanítottam.

Az életemnek az egyik legfontosabb munkája kezdődött, amikor megszervez
tem a tanítóképző és az ott lévő gimnázium ifjúságából az énekkart. Ez a egy fiú
vegyeskar volt, amelyből ha a tenor és basszus szólamokat levettem, akkor egy
négyszólamú fiúgyermekkar állt a rendelkezésemre.

Ezzel a 30 tagú énekkarralCsíkszeredában és Csík vármegyefalvaiban hang
versenyeket tartottunk az új magyar zene anyagából.

Kodállyal személyesen tartottam a kapcsolatot és kértem őt, amikor új műve
jelenik meg, küldje el nekünk. El is küldötte minden munkáját. Sajátkezűleg

göngyölegbe téve és saját kezével címezve.
Amint megérkeztek a darabok, megtanultuk és csaknem a budapesti bemuta

tókkal egyidőben meg is szólaltattuk.
Igen nevezetes volt a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum jubileumán

tartott hangverseny. Bemutattuk a Villőt, a Lengyel László játékot, a Süket só
gort is.

Az összes Kodály-darabok sorrakerültek. A hétvégeken autóbuszt béreltünk
és amegye községeibe kimentünk, ahonnan a tanulóink származtak s a szülők,

rokonok nagy örömére szerepeltek a gyermekek.
A Katolikus Népszövetség keretében évenként vagy két-három évenként ének-

kari versenyeket rendeztünk, melyeknek eredményhirdetései a Katolikus Nagy
-gyűléseken történtek meg. Ezek országos ünnepségek voltak s jelentősen hozzá
járultak az erdélyi énekkari mozgalom kibontakoztatásához. Hatalmas tömegek
kapcsolódtak be a versenyekbe, a gyermekek lelkesen énekeltek. A győztes egy
vándorzászlót kapott, amelyre az volt írva: "Vándorolok, de a legjobb gyermek
kórusnál megállok." Itt említeném meg az "Ezer leány" napok műsorait is. Az
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"Ezer leány" napokon Kodály művei megszólaltak a székely leányok ajkán.
Olyan módon tanítottam be pl. a Lengyel László játékot, hogy a négy szólam
mindegyikét külön külön egy-egy falu leányseregének tanítottam be. Vigyáztam a
tökéletes pontosságra.

Amikor mind a négy faluban kifogástalanul, pontosan tudták a szólamokat, ak
kor hoztam össze egy kórusba az egészet és akkor ott megszületett a mú. Fele
melően szép volt és a leányok csodálkoztak a legjobban, hogy mi is lett a fára
dozásuk eredménye

- Az "Ezer. leány napokhoz" kapcsolódik még egy mozgalom. A csíki népviselet
megmentése, újra divatbahozása. Hogyan szervezte meg ezt Péter bácsi?

- Az "Ezer leány nap" úgy született meg, hogy hazaérkezve láttam, hogy az
emberek kezdik elhagyni a népviseletet. Különösen a leányok kezdenek vásárolt
holmikban járni, de a fériak is kezdik elhagyni a Harisnya- viselését ...

Az első dolgom az volt, hogy harisnyába öltöztem. Piros zsinóros, fehér haris
nyába, csizmába s minden vasár- és ünnepnapon ebben jelentem meg. A le
gényeknek tehát nem prédikáltam, hogy öltözzenek népviseletbe, hanem én ma
gam felöltöztem és büszkén viseltem az otthon szőtt darócot. Rövidesen sok kö
vetőm akadt. s akkor-kezdtem gondolkodni a leányok széttesrokolyába' való öl
töztetésén.

A régi szőttesrokolya a Székelyföldön hallatlanul fontos dolog, perefernumr'
tárgy volt. A szegény leány egész életére 6 rokolyát kapott és a gazdag 12-t. Ez
azt jelentette, hogy férjhezmenteiétől haláláig a felvevőruha kérdése el volt
intézve.

Amilyen keskenyek és nadrágszíj szélességűek Csíkban a földek s színeikben
különbözőekegymás mellett, olyan gyönyörű színes, hosszúcsíkos formában szü
lettek meg a rokolyák. A fekete-pirostól kezve a lila és mindenféle színeken át
szőtték a falvanként megegyező, de tájanként egymástól elütő színekben a roko-
lyákat. .

A legelső dolgom az volt-hogy amegye divathölgyét megkerestem s arra kér
tem, hogy öltözzék szőttesruhába. Szívesen és hosszabb időre vállalta aviselést.
E kis csalafintaság nyomán egymás után születtek a szőttesrokolyák s hogy a
kedvet mégjobban fokozzam. "Szőttes bálokat" rendeztem, ahová csak. az jöhe
tett, akinek szőttes rokolyája volt. Előkerültek a régi táncok is s mikor elég ro
kolya volt, megtervezhettem az "Ezer székely Napokat" Csíksomlyón.

Visszatérve az erdélyi kórusmozgalomra: Kodály és Bartók megjelenése előtt

lj. hangversenytermekben, kórusversenyeken a magyar zene alig jutott szóhoz.
Az ún. "Liedertafelek", énekkarok számára írt művek érvényesültek.

Amikor 1936-ban Kolozsvárra kerültem, ott az egyetemi hallgatók Szent Jó
zsef kollégiumának növendékeiből szerveztem kórust. Kodály új műveit, a Jézus
és a kufárokat, a Magyarokhoz c. kánont is betanítottam többek között.

1940-ben a Kolozsvári Tanítóképzőnek lettem az igazgatója és ott a kórus éle
tet szintén megszerveztem. A mi férfi hallgatóinkból és a tanítóképsző leányai
ból megalakult a, Kolozsvári Tanítóképzők Énekkara. A kiváló Nagy István veze
tése alatt rmíködött és lett az ország egyik legelső énekkara. Kodály Zoltán a
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121. Genf( Zsoltár bemutatását erre a kórusra bízta először. Balassa Bálint el
felejtett énekét meg egyenesen a Kolozsvári Tanítóképző énekkarának írta.

- Az új magyar zene Erdélyben való népszerűsítése, éi kórusmozgalom szerve
zése, irányítása, a népművészet egyéb ágainak felelevenítése mellett hogyan került
sor a moldvai magyarság népzenéjének összegyűjtésére?

- 1929-ben egy rendelkezés jött a minisztériumból, hogy mivel az oklevelemet
Budapesten szereztem, nem taníthatok, mert a két ország között nincs recipro
citás. Így 1929-ben, 28 esztendős koromban állás nélkül maradtam. Akkoriban
került kezembe Bartók Béla könyve, A magyar népdal, amely 1924-ben jelent
meg. Annak a VIII. oldalán írva van: "Az egész magyarlakta területen elvégeztük
a népdalgyűjtést, csak a Bakó város melletti magyar falvakba, az ún. csángó ma
gyar falukba nem jutottunk el." Amikor erről én tudomást szereztem s minthogy
a zenei végzettségem is megvolt, azt mondottam, elmegyek és elvégzem én azt a
népdalgyűjtést, nem gondolkoztam tovább, elindultam Moldvába.

- Péter bácsi egyik kiváló adatközlője elbeszélte nekem első találkozásunk tör
ténetét, mely az esztendők során mulatságossá szelídült, elbeszélte hogyan látták
ők a faluba érkezett "urat", a gyanakvás hogyan vált egész életre szóló héleérzetté.
Hogyan fogadták a moldvai csángók, hogyan indult meg a gyűjtés?

~ Amikor beléptem az első magyar házba, nem mondhatom, hogy különösebb
örömmel fogadtak volna, mert ott a nadrágos ember a esángót nem nézte ember
nek. Úgy szólította "bangyen", ami félhülyét, állatot jelent.

Amikor azonban látták, hogy én nem játszom velük, nem csúfolom őket és em
bernek tekintem. őket, akkor elkezdődötta beszélgetés.

Feltűnt, hogyabeszédjük 'a mi beszédünknél gyorsabb, feltűnt a sok dif
tongus: ie, uo, nö stb., tehát a két magánhangzónak egymás után való mondása,
Feltűnt a sok régies igealak, pl. "mentél lenne, jöttél lenne" ilyenformán.

Több faluban nem tudják ejteni az s-et és c-t, helyette sz-et és cs-t mondanak.
Elég sok idegen szót használnak és a beszédük emiatt nehezebben érthető, na
gyon kellett figyelnem,különösen az első időben, hogy mindent értsek. Azt
mondja az egyik ember: "Meggyiltem a niepemvel sz lerendítettem neki had pa
cilt a baj." Ami annyit tesz, hogy taláIkoztam a feleségemmel s rendre elmond
tam neki, hogy történt a baj (a dolog).A történik szót már elfelejtették, csak a
román á paci ,= történik ige magyarul ragozott változatát használják.

Ugyanakkor használnak olyan szavakat, amiket mi már nem tudunk, elfelej
tettünk,

Azt mondják pl., hogy "pogocsál". Nem értettem, hogy mit jelent, megkérdez
tem itt Pesten Pais Dezsőt, Bárczi Gézát s más egyetemi tanárokat, ők se tudták.
A csángók így magyarázták meg nekem: " A kántor halászni ment s elherdált egy
nyári napot, de nem fogott semmit. A felesége otthon. várta és az ember félt,
hogy a fejibe veri a fazakakat, ha nem lész semmi eredménye a halászatnak. Fel
néz a kántor az égre s azt mondja: »Istenem, ha én egy halat fognék, akkor azt a
szegényeknek adnáms". Ahogy kimondja ezt a mondatot, a horog megfogja a ha
lat. Kiveszi, nagy az öröm, szinte táncol örömében, pipára gyújt, nem lesz otthon
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semmi baj! Elképzeli, hogy hogyan készíti meg a halat és hogy eszi meg, de ennél
a tervnél már szó se volt a szegényekről. A kántor a halat a tarisznyába dobta,
csakhogy a tarisznya lyukas volt, a hal kiesett, egyett pattant s benn volt ismét a
vízben. A kántor felnézett az égre; »Én Istenem, hát én azt a halat a szegények
nek adtam volna!« Csakhogy a kántor elfelejtette, hogy az emberek az Istennel
nem pogocsálnak."

A pogocsa a csángóknál tréfa. Az 1425-ben készült Schlégli szójegyzék szerint:
jacosus = pogocsás, s így a 15. században az egész magyar földön ez a szó volt
használatos, nem a tréfa.

Vagy azt mondják "szilti" tehát silti, "sütöltüő", vagyis süvöltő. "Gergel sziltilt
sz ién táncoltam." Gergely sziltilt vagyis furulyán játszott. A furulya, tilinkó nem
magyar szó, a "süvöltő" a magyar szó, de mi már ezt elfelejtettük s ők. megtar
tották.

Hát így mentem én mind mélyebbre. Kezdtek nekem verseket mondani, bal
ladákat énekelni. Éneklik az összes balladát, amit itthon már nem tudtak. A Ju
lia szép leány dallamát nem tudta senki. Moldvában elénekelték nekem, csak ott
nem Júlia szép leánynak nevezték, a főszereplőt, hanem Márton szép Ilonának.

A legrégibb népdalstílust éneklik és tökéletesen olyan módon, mint ahogyan a
régistílusú magyar népdalokat énekelni kell.

Veress az iég tova felé,
Veress az iég tova felé.
Az ién rózsám arra felé,
Az ién rózsám arra felé,

Ez egy régi stílusú magyar népdal, melynek dallamában csak a félhang nélküli,
5 fokú hangsor hagjai találhatók meg, tiszta pentaton.

- Az összegyűjtöttanyag hogyan jutott el Bartókhoz és Kodályhoz?

- Én a gyűjtéseimet rögtön megmutattam Bartóknak, Kodálynak és Szabolcsi
Bencének. Minden gyűjtésemet látták, sőt a fonográf hengerekre vett anyagomat is
beadtam a Néprajzi Múzeumba. Azokról maga Bartók jegyezte le a dallamokat,
természetesen az én jegyzeteimet is figyelembevéve. Az "És mert akkor az idő
napkeletre fordul" c. könyvemnek a teljes zenei anyagát Bartók jegyezte le.

Minthogy Bartók sokszor készült Moldvába, de sohase jutott el, azért én Mold
vából az Eucharisztikus Kongresszusra 1938-ban felhoztam Trunkból Szabó Fe
rencet és feleségét, Magdó leányét és István fiát, Benedek Pétert és feleségét és
egy kászoni asszonyt, Veress Istvánnét. Jelentettem Bartóknak, hogy itt lesznek
a moldvaiak s kértem, hogy hallgassa meg őket. Jött is Bartók s a kongresszus
ideje alatt az ő irányításával készültek el a Magyar Rádióban azok a felvételek,
amelyek később a Pátria lemezeken is megjelentek.

Ezeknek teljes ének és meseanyagát közzétettem a Bartók Béla kapcsolata a
moldvai csángókkal c. könyvemben.

- Úgy tudom, hogy több alkalommal járt gyűjtőúton Moldvában, Moldva leg
több magyar falujában megfordult. A gyűjtéseket elvégezte, egy részüket publikál
ta. Ki fedezte utazásainak költségeit?
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- Az a szenzációs és különös, hogy mikor én a gyűjtést befejeztem és a kézirat
tal mentem a különböző intézményekhez, akár párthoz, akár egyházakhoz, akár
kihez, nem érdekelt senkit a dolog, nem adták ki a könyvemet,

Egyszer Péter Ferenc egyszerű csikszeredai nyomdász azt mondja nekem:
- Kiadom én azt a könyvet, tanár úr! és ki is adta a Moldvaí magyarságot 500

példányban. A könyv könyvárusi forgalomba nem került. A könyveket eladtam
és egy része, úgy emlékszem, hogy 25 példány az Akadémiához jutott el. Az Aka
démia megvette és ezért adott egy összeget.rami jóval több volt, mint a könyvek
ára. Ezután újra megjelentettem a könyvemet, az megint azt én kiadásom volt,
mert intézmények nem vállalták.

Én a magam szegénységében, szürke tanári mivoltomban, amit össze tudtam
keresni, azt fordítottam ezekre a célokra. Sokszor az ételt is megvonva magamtól
tettem az utakat, hogy minél többet megtudjak magyar népnek e számkivetett
csoportjáról.

Engem minden időben, mindenek fölött a népem érdekei vezéreltek. Miden
tettem előtt feltetfem magamnak a kérdést: Meg tudod-e csinálni? A válasz min
dig az volt: A népemért mindent és csak azért; és azért a halált is bármelyik
percben szívesen vállalom!

Jegyzetek: 1. A bukovinai székelyek Csíkból az 1764. január 7-i Madéfalvi veszedelmet követó'bűn
vizsgálat elől menekültek el. Népdalaikat máig megőrizték. - 2. A harisnya, gyapjúból szőtt, ványolt
testre szabott férfi nadrág. - 3. Szőttes rokolya, csíkos mintájú, szőttes szoknya. - 4. Perefernumi
tárgy =hozomány.' .

A "csíksom.ly6i csodák" elé

Bármikor, ha egy-egy moldvai csángó asszonnyal életé
ről beszélgettem, bizonyos, hogya legszebb, a legnagyobb
élményei között ott szerepelt a "Somlyói búcsún" való'
részvétel.

Pünkösd előtt, és szeptemberben, Mária napja előtt,

évszázadok óta - de napjainkban is - a moldvai magyar ,
falvakból is 'felkerekednek a "keresztalják", hogy elzarán
dokoljanak Csíksomlyóra a csodatévő Szúzanyához.

. A 4--4 napig tartó úton, a falvakban a közeledő búcsú
sokat harangszóval fogadják. A templomok előtt kalács
csal, friss vízzel kínálják őket, akik a hosszabb, rövidebb
pihenő után énekelve, imádkozva folytatják útjukat.
Reménykedve várják a "csodákat", életük jobbrafodulá
sát a Csíksomlyói Madonnától. Álljon itt példának egy
moldvai csángó asszony három története.

. Kóka Rozália

625



Csíksomlyói csodák

A somlyói Szűzanya csudatévő Szűzanya. Örökkétig idzad, Visznek zsebkendő

köt, megtörlik. Külön vicc zsebkendőt az urad szerencséjire, a gyermek szeren
cséjire, egészségeire s mindegyikkel külön megtörülöd Máriát.

Szoktak vinni magyaróbotot es, pácát esinyának magyaróból s azt es a Máriá
hoz törzsölik. S mikor a tehenyek betegek akkor megtörzsölik vélle a hátát, min
dent s akkor a tehen megjő.

A csodatévő Szűzanya segít, de kell higyj! Amikor a Máriához felmennek, hág
nak fel s túl szállnak le s tőllik Mária lábát, mondja mindenki a keservit s a szú

fájdalmát.
Mária, nem kelek fel a lábodtól, amíg ingem meg nem segítsze! Térítsd meg a

fiamot vaj hozzd vissza az uramot, vaj hozzd meg a gyermekemet a betegségből!

Úgy rikojcsák, úgy kiabálnak, úgy mondják! Szűzanya, haza nem menyek nálod
nélkül! Magad kell jere véllem! Kell segíts műnköt, vedd ki a nyumurúságot az
életünkből, vedd ki a ként s a sírást! Nem úgy, hogy csak ha akarc! Mondjad,
igen! Tiszta szűből mondjad, most jere, segíts!

Vótamegysser, de nem bántam meg soha. Aki odamenyen, az nem az jő vissza
aki elment. Többet nem az az ember jő vissza, mint aki elment. Úgy meváltozol!
Én elfelejtettem uramot, .gyermekeimet, mindent! Olyan boldog voltam ott, hogy
aszondottam, meg tudnék halni.

Kétszer van ott búcsú, de Pünköstbe van a Szentlélek eljövetele. Akkor látszik
meg a Szentlélek, mikor jő fel a nap, mikor mutatódik a Nap fel.

Reggel korán ki akartunk menni, me mikor jő fel az áldott nap, a hegyen kell
lenni! Éjbe kell elindulni, me ugye nagy hegy. Úgy mondják a Jézus Hágója. Mi
kor indulni akartunk az ég beborult s úgy maradott köztünk, hogy senki se
menyen ki.

Egy szomszédleányom kiment innyani vizet vaj mi, s látta, hogy sokan mennek
s elindult ő es. Mink semmit nem tudtunk benn a templomban, hogy ő el van
menve. Mikor visszajő, el van fehéredve.

- Anna, hova jártál?
- Kinn vótam a hegyen.
- Mé nem mondtad meg?
- NéniAnna, mikor én kimentem, akkor mentek. Én es - hogy ne maradjak el

elindultam.
Az ég felhőkbe vót borulva. Amikor kellett a Nap kibujjon egy annyit a felhők

felemelkedtek, hogy a Nap felbutt s akkor a nap után galamb képbe repült fel a
Szentlélek.

Akkor - aszonnya - mind leburultak, mind fogtak sírni.
Úgy bántam, hogy hogy nem mentem el! Be vót burulva az ég felhőkbe, s

méges a Jóisten megmutatta, annyacskát felvette a fehőköt.

(Demetet Antalné, Lészped)

626



II.

Egy nap állok a kapuba s akkor egy unokám, az uramnak az unokatestvére sza
lad az úton lefelé. Megvérült a tehennye s vesz el. Most vesz el a tehennye!
Menyen le az állatorvoshoz, hogy esinyájon valamit. Mondom neki:

- Áj meg egy kicsit, maradj, minnyá jövök!
Bémentem a házba s kivettem a magyaróbotot, melyiket a Mária lábához tör

zsöltem a búcsún, Somolyón, végig megtörzsöltem a tehennek a hátát s jól min
dent. A tehen kezdett kérődzni, annyira megjött abba helybe. Nem es kellett az
orvoshoz levinni, mer megjött.

III.

Két fiatal elvevődött, de úgy vevédtek el, hogy a fiúnak az édesanyjáék nem
engedték egyáltalán. Azt mondták, nekik nem kell bé az életbe az a lej án. Akár
mi történjék, de nekik nem kell.

Ugye, hogya fiatalok szerették egymást csakes elvevődtek, de mihaszon, hogy
ha a szülők örökkédik vették, örökkétig mondották, s örökkétig szidták, csúfolták
amenyecskét.

Adott a Jóisten egy gyermeket, az es néma lett. Akkor, mikor az es néma lett a
menyecskét elhajtották a háztól. Kihajtották az életből, mikor az' ura nem vót
otthon.

A gyermek négy-éves vót s még nem beszélgetett. A menyecske vette a gyer
meket s elment az édesanyjáékni. Egy évet ott lakott, ott ült az ura pedig nem
kereste őköt. Az asszony a hosszú esztendőbe arra imádkozott a Szűzanyának,

hogy őt segitse, kerüljön össze az urával. Segítse valami módra, világosítsa fel,
hogy mi akadályozza, hogy összekerüljenek. Azt fogadta a Szűzanyának, hogy
veszi a gyermeket a karjára és elmenjen Somlyóra, a búcsúra.

Elmentek Somlyóra, a búcsúra. Néma a gyermek, nem beszélgetett pedig imá
ötesztendősvót, Az édesanya az úton, mindenhol, ahol csak ment, csak imádko
zott, sírt, imádkozott, sírt.

Amikor felment a lépcsőn a Szűzanyához, ebbe az üdőbe az ura odament az
édesanyjáéknyi, hogy hol a felesége. Monták, hogy odavan a búcsúra, me ők ott
laktak a faluba, Somlyón. Az ember térült meg s ment ő es a felesége után.

Az asszony olyan tiszta szűből imádkozott s kérte a Máriát, hogy a kicsikéjit
jobbadítsa meg, hogy tudjon beszélgetni, met csak ez az akadály, ezétt úzték el a
háztól, az urától.

Felemelte a kicsikét, hogy megcsókolja a Máriát, a lábait, me nem éri el fel
jebb. Akkor mikor a gyermek megcsókolta a Szűzanya lábait, az édesanyja vis
szasiritette a vállaira azt mondja a gyermek:

- Édesanyám! Ne, jő édesapám!
Akkor egybehullott az asszony, többet nem tudott szólni. Az ura felért s fel

ölelte a feleségit a kicsikével s leszálltak túl.

(Demeter Antalné, Jánó Anna 43 éves,
Lészped, Moldva, 1975.)
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DOMOKOS PÁL PÉTER

Egyházi énektöredék Szent Lászlóról,
mely a Képes Krónika két látomás-legendáját eleveniti meg

A Képes Krónika százhuszadik fejezetéből olvassuk: "Midőn tehát ez a sereg a
szembejövő Salamonra várakozott, egyik reggel a hercegek lóháton tanácskoztak
azon a helyen, ahol most Szent Péter apostol kőkápolnája áll; fontolgatták,
miképp harcoljanak. Hát amint ott álldogáltak világos nappal mennyei látomás
jelent meg boldog Lászlónak; mire szólott bátyjához, Géza herceghez: "Láttál va
lamit?" Felelé az: "Semmit". Mondotta ekkor boldog László: "Amidőn itt álltunk
és tanácskoztunk, ime, az Úr angyala leszállott az égből, kezében arany koronát
hozott, és azt a fejedre'iIIesztette; nyilvánvaló ebből, hogy minékünk adatik a győ
zelem, Salamon pedig legyőzetve, számkivetve futamodik ki országából, a király
ságot és a koronát pedig neked adja az Ur." Mondotta erre Géza: "Ha az Ur
Isten velünk lesz és megoltalmaz ellenségeinkkel szemben, és ez a látomásod tel
jesül, egyházat építek itt ezen a helyen az ő szentséges szűz anyjának, Máriának."

A Képes Krónika százhuszonnegyedik fejezetében írva állanak a következő

szavak: "Géza koronázása után elment arra a helyre, ahol a látomás történt, és
tanakodott öccsével, Lászlóval, hogy a Szűzanya tiszteletére építendő egyháznak
hol vessék meg alapját. Es amikor ott állotak Vác alatt, ahol most boldog Péter
apostol egyháza van, egy szarvas jelent meg nekik, szarvai tele égő gyertyákkal;
eliramodott előlük az erdő felé, és lábát azon a helyen vetette meg, hol most a
monostor van. A vitézek rányílaztak, mire a Dunába szökkent és többé nem látták.
Ennek láttárá szólott boldog László: "Bizony nem szarvas volt, hanem Isten an
gyala . . . s ahol lábát megvetette, azzal a helyet jelölte meg. Ott építsük fel a Bol
dogságos Szűz egyházát és nem méshol/"

A pécsi Egyetemi Könyvtárban egy 1674-ben írt katolikus egyházi énekes
könyv van, melynek legutolsó oldilián egy név: - Foro Matyas - és egy alig olvas
ható szám, talán 1676 áll. Nem tudható, hogy Foro Matyas a kézirat írója volt-e,
vagy csupán tulajdonosa volt.

A kézirat ceruzával írt 145/b, 146/a-, 146-bvalamint a 148/a lapjain (a 147 la
és 147 lb oldal hiányzik!) a következő egyházi ének szerepel:"

Szent Lászlórul
N:A:O:H

(G)Yönyörködhetunk nyilván magyar népek
Kik eleink(ne)k uttyán vagyunk ippek
Kiknek nyomdoki nékünk igen Szípek,
mint az irott kípek .

Régen ez ország sok szép szent Iffiakkal
Tündöklött mint szép fínyes Gyémántokkal
Tiszta iletű jámbor firfiakkal
mint szép Angyalokkal
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Tiszta Szűz élet tündöklött éő bennek
A 'kr leginkáb tetczett az Istennek
Miért Szent Dolgok nékik jelentettek
által értettek.

Hogy Géza Herczegh a' váczi mezőben,
Salamon kirélt ő meg győzte szipen
A Szent Korona titétett feiben,
Géza Herczegnek.'

Ki tette oda aztt Senki nem tutta,
De a' Szent László Testi Szemmel látta,
hogy Angyal volt az ki feiben nyomta
néki királyságra.

Az után azon(n) mezőn hogy vadásztak,
Géza Lászlóval azon tanácskodtak,
egy Szép Templomott a' Boldog Asz(sz)onnak,
hol rakassanak.

Nagy viletlenül egy szarvas elő iött
Egy Templom hel(y)ett nyomával meg jedzett,
Vadászok előtt süru erdőben mentt
reitekben enyiszett.

Ez á' nágy szarvas sokaktul Láttatott
De Csak Szent László tudta hogy Angyal voltt
Kitt az Úr Isten a' vigre bocsátott
Templomrul jelt «dott

Azon Szent Helyen Géza Szent Lászlóval
Egy nagy Templomott rakattak két torommal
mely Váczi Templom nagy erőss munkával
mostanis fen áll.

Idő jártában Géza hogy meg hala
Magyar királyság Szent LászL6ra szálla
Kiben szerenesés győzelmes vala
Szent életű vala.

Istennek hozzá valo nagy jo titin mink
Géza herczegrő is elmélkedvín
Hogy egy templomott mihelyen épicsen
Királyi kölcsigen.

(a lap alján custosr Isten.)
A kézirat egy lapja hiányzik!

ban ki tiged szüntelen dicsírjen
Menyországban nyerd meg nékünk magyaroknak
Hogy országunk boldogullyon oh Sz(ent)
László Király. Amen.2
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Ez a Szent Lászlóról szóló ének a Ké~es Krónika két látomása alapján készült
és a katolikus egyházi énekírás gyakorlatát tárja elénk.

A nép tudatában hiedelem él, mely szerint az élő emberek között mindig jelen
van - bár kevés számban - olyan ember, asszony, ki környezetének, távolabbiak
nak, sőt a túlvilágra költözötteknek múltját, jelenét, jövőjét és általában körül
ményeiket tudja és kívánságra, kérésre meg is mondja. Ezek a ",látó", vagy
"mondó", szent dolgokba "beavatott", a helyzeteket "átérző" személyek eligazod
nak könnyen az égbolt csillagvilágában, természeti jelenségeken, ismerik a nö
vény- és állatvilágot és azok gyógyításra alkalmazható részeit felhasználják.

A Krónika két hercege Géza és László közül László volt a "beavatott", a "látó,
aki látomását mindjárt el. is mondotta. Az ilyen látomások elmondása, leírása
képezheti alapját a látomásirodalomnak. A "Dies irae" kezdetű egyházi énekben
a végítéletet meg-meglátó "jósok" nevét is megörökíti, megnevezi a szöveg :
Dávid, Sybiliával mondja" szavakkal. Van egyházi énekünk, melynek címe:
"Szent János látása", melyben Szent János elbeszéli, hogy milyen a mennyország
és miként látja ő a mennyei életet.

Ez a "látás", "látomás", (vízió) áll a középkori nyugaton széltében-hosszában
elterjedt látomás-legenda irodalom központjában. A látomáslegenda irodalom
nyilvánvalóan nagy hatással volt a pogányságból éppen azidőtájt keresztény
hitre térőben levő magyar nép irodalmára, sőt a magyar népköltészet sem ma
radhatott hatásán kívül. A "vízió" műalkotások címeként is szerepel "Visions
legende" formában. De "látomás" az alapja a "Szultán leánya" -, "Akit Máriának
néznek" -, "A pogápy királyleánya" -, "d~e Eile der Zeit in Gott" (A nagyváradi
kapitány lánya) -, vagy az Erdy-kódex "Uri fiú ki a paradicsomban járt" stb.
latin- német- magyar nyelvű legendáknak. Idetartozik regős énekünk "Csoda fiú
szarvasa", és legszebb népballadánk a "Júlia szép leány", melyet Moldvában
csángómagyarjaink "Márton szép Ilona" névvel ma is énekelnek. A vízió
szarvasagancsán megjelenő gyújtatlanul gyúlandó fények, vagy a Júlia szép
leány fodor fehér bárányának fényözöne, vagy valamennyi látomás-legenda fő

szereplőjének fénylő tisztasága fehérsége a keresztény tanítás fény sebességével
terjedő megszemélyesítője,szímbóluma."

A 3 x 11 + 5-ös versszakok - mely forma a katolikus egyházi énekirodalomban
már 1524-ben gyakorlatban varr' - át-átlépik a szótagszám határt. A versszakok
sorai szépen rímelnek, de van a rím vonatkozásában is gyengeség, néha egészen
a rímtelenségig. .

Szent László énekének a látomást leíró 11 versszaka történeti hűséggel, hitele
sen önti versbe a Krónika próza-szövegét, Kimondhatatlan kár, hogy a Szent
Lászlót, a nagy király munkás életét, tetteit megörökítő rész lapja a kéz-iratból el
kallódott, mintegy 10 versszak szövegével. A megmaradt záróversszak verstani
szempontból bár nem a legsikeriiltebb, de Szent László sikeres működésére ala
pozott, a magyar nép országának boldogulását kérő közvetlen szavai felejtetik a
verstani gyengeségeket.

A vers címe alatt álló "N: A: O: H" betűk jelentését nem tudom megfejteni,
.hacsak a két első betű nem nevet-, a két utolsó pedig "Ordinis Heremitarum"
Pálosrendű szerzetest, nem jelöl.

*

A Szent László énekét tertalmazó kéziratost az irodalomban csak Stoll Béla
említi,' Varjú Elemér MKSze-ben megjelent cikkére való hivatkozással.!
Stoll a kézíratokról ezeket írja:"

Pécsi ék. (1674) -148 levél, 19 cm. - Pécs, EK
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1/a-93/a: 50 vegyes katolikus egyházi ének.
93/a-96/a: 2 ének későbbi kéz írásában.
96/a-114/a: "De Nativitate salvatoris Jesu Xti anno dni 1674" 15, nagyrészt

karácsonyi ének.
114/a-148/b: 39 vegyes, nagyrészt szantekról szóló katolikus ének, különböző

kezek írásában

Megjegyzés. A kötet énekeinek mintegy fele található meg a XVII. századi
nyomtatott katolikus énekeskönyvekben.

Irod. Varjú Elemér, MKSze 1907, 199~201."

*

Ideiktatom Varjú Elemér: Jegyzetek a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárból című

cikkének idevonatkozó részét is:

Jóval újabb, de nyelvére nézve magyar egy énekeskönyv, a melynek, régi minta szerint Cantus Catho
livi czimet adhatunk. A negyedrétű, 146 levélből ál/ó papirkézirat szép, egyenletes kancel/áriai irással
készült, helyenként ki is szinezett tol/rajzú nagy kezdőbetűkkkel. Ezek a betűk csinos, tulipántos, magyar
ékességükkel vonják magukra a figyelmet. A kézirat nugyobbik része a XVII. sz. végén, vagy a következő

elején s a XVIII. század folyamán jutottak a kötetbe. Eiül a kézirat csonka.
Tartaimát magyar nyelvű egyházi énekek teszik. Az első de Sancto Geor.gio, azután jön de Sancto

Philippo et Jecobo: stb. Az összes magyar szenteknek vannak benne himnuszai, köztük az ismerteknek
nehány változata. A pótlások között van egy igen érdekes de sajnos, csonka ének Sz. László királyról, a
melyet, miután a kéznél lévő forrás@kban nem találom, ide iktetok, meghagyva az eredeti helyesirás né
mely sajátságait. Hangzik eképpen: (csak a versszakok incipitjeit közlöm:

1. Regen ez ország sok szép
2. Tiszta szüz élet tündöklött
3. Hogy Géza hercegh
4. Ki tette oda aztt senki
5. Az után azon rhezőn
6. Nagy viletlenül egy
7. Ez a nagy szarvas
8. Azon szent helyen Géza
9. Idő jártával Géza

10. Istennek hozzá való
Itt hiányzik egy levél s vele a himnusznak közel a fele. Vége a következő lapon van, ahova azonban
már csak egy versszaknak a töredéke jutott:

ll. ki tiged szüntelen ... Amen."

*

Nem tudom, hogy Varjú az ének címét az alatta álló betűkkel és a kézíratban .
meglevő versszakkal miért nem közölte?!

A "Pécsi Énekeskönyv" címet hordó kézirat Szent László-éneke annyi tanulsá
got t~rtalmaz, ho~y a kutatásnak teljes anyagát fel kell derítenie és elérhetővé

tenme.

,
Jegyzetek: 1. Képes Krónika II. Bp. 1964. a 132. lapon a 120. c.; a 135. lapon a 124. c. - 2. A "Pécsi
Énekeskönyvrőlteljes egészében fénymásolatot készítettem és közlésem arról készült. - 3. Domokos
Pál Péter: Júlia szép leány (ballada monográfia). Ethnographia 1959. 1-3 sz. 13-60 lapok. - 4. Hor
váth Cyrill: A magyar irodalom története. I. 173. lap., és Lányi-Knauz: Magyar Egyháztörténet I. 488
lap. - 5. Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek Bp. 1963. 78. lap.i-- 6. Varjú Elemér: Tegyzetek
a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárból. Magyar Könyvszemle 1907. 199--201 lapok.

631



ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

KereszténY$ég és kultúra francia szemmel

A francia iskolavitáról

"A franciák igencsak eredeti. módon viszonyulnak az egyházhoz: minél határo
zottabban szavaznak a baloldalra, annál bátrabban bízzák gyermekeiket az úgy
nevezett szabad iskolákra" A Paris Match új ságírójának néhány éve megfogal
mazott észrevétele arra a folyamatra utal, amely a pár hónapja kirobbant .Jsko
lavitához" vezetett. A szabad iskola (école libre) kifejezés Franciaországban a -
laikus vagy egyházi kézben lévő - magániskolák jelölésére használatos. A 13
ezer magániskolába mintegy 2 és félmillióan járnak: az összes francia diáknak
mintegy 20 százaléka. A szabad iskolák jelentős része egyházi (s ezen belül,
90%-os aránnyal) katolikus iskola. A 8934 katolikus oktatási intézményben 104
ezer tanító és tanár csaknem kétmillió diákkal foglalkozik -- a francia fiatalok
16,6%-ával. Franciaország határain túlról nehéz nyomon követni, hogyan kerül
hetett sor arra a meglehetősen anakronisztikusnak tűnő s főként hosszan elhú
zódó küzdelemre, amelyet a kormány a szabad iskolák status quo-ja ellen indí
tott. A jelenlegi francia kormányzatban vezető szerepet játszó pártok közös prog
ramja (Programme Commun) egyértelműen kimondja a szabad iskolák államosi
tásának szükségességét. A tavaly ősz óta kritikussá vált helyzetet Alain Savary
nevelésügyi miniszter 1983. október 19-én közzétett és december 21-én négy
pontban összefoglalt javaslatai idézték elő, amelyeket már az 1984/85-ös tanév
kezdetével életbe akart léptetni. Egy korábbi megfogalmazása szerint a cél nem
"a szabad iskolákra gyakorolt kényszer", hanem "a nemzeti oktatási rendszer
lépésről lépésre történő megújítása". Savary terve: az oktatásügy költségvetésé
ből a magániskoláknak juttatott összeget hozzá kell igazítani ahhoz, amelyet az
állami iskolák kapnak; a területi közigazgatási testületek vegyenek részt a ma
gániskolák anyagi támogatásában; ebből következően legyen beleszólásuk a ma
gániskolai osztályok felállításának, illetve megszüntetésének kérdésében; s végül
a magániskolák tanári állásait vonják egyfajta "közérdekű intézményrendszer"
közös fedele alá. 1981-ben az akkor még elnökjelölt Franccis Mitterand neveze
tessé vált programirata - "meggyőzésről s nem kényszerről" szólva - "a neve
lésügy nagy, közös, egységesített és Iaicizált" szolgálatát helyezte kilátásba. A
múlt év januárjában viszont arra emlékeztetett a jelenlegi köztársasági elnök,
hogy "személyes filozófiája a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartását" dik
tálja számára.

A La Vie c. katolikus hetilap felmérése szerint a franciák 70%-aaz oktatásügyi
pluralizmust támogatja. Erről tanúskodott az idei év első harmadában lezajlott
sorozatnyr tüntetés is. A sokszázezer embert mozgósító tüntetéseket a március
4-i tetőzte be. Mintegy 6-800 ezeren vonultak fel - többségükben katolikus is
kolába járó diákok szülei - a közűlűk szerveződött "rendfenntartó csoportok"
sorfala közt, fegyelmezett rendben. A békés akciót követő naggyűlésen Lustiger
párizsi érsek és P. Guiberteau, a francia katolikus iskolák szövetségének főtit

kára, valamint Pierre Daniel, a gyermeiket szabad iskolában taníttató szülók
szövetségének elnöke fogadta a tömeget.
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Lustigor érsek szavai foglalják össze, hogyan válaszol a francia katolikus egy
ház Savary miniszter javaslataira: "Az iskola az egész nemzethez intézi kérdését:
képes lesz-e arra, hogy ne veszítse el fiataljait? Tud-e életcéltközvetíteni .
nekik?" Az elnökség emelvényének hátteréül hatalmas "Liberté" felirat szolgált.
Az egyházi iskola, amelyet, úgy tűnt, a szabadság .Jcerékkötőjeként"bélyegzett
meg a francia politikai gondolkodás, a szellemi pluralizmust védelmezia "laikus
konzervativizmus" egységesítő törekvéseivel szemben - láthatóan jelentős tö
megbázissal, a haladó gondolkodású laikusok oldaláról is.

A "szabad iskola" védelmezői természetesen nem azonos hangsúllyal bírálják
a szocialista kormány iskolareform-javaslatát. A radikális jobboldal egyoldalú
defenzívába vonult, LustigeI' érsek és a katolikus iskolák vezetői viszont árnyal
tabban szemlélik Savary miniszter programját. Ugy érzik, a "merev és terméket
len szembehelyezkedés" áldozata maga az ifjúság lenne. Készségesen bocsátkoz
nak tárgyalásokba az iskoláknak juttatott állami támogatás egységesítése és a
pedagógusok helyzetének központi rendezése kérdésében. Az egyházi iskolák
szabadversenyes álláskínálata ugyanis egyrészt sok pedagógus helyzetét bizony
talanná tette, másrészt irigységre adott okot számos állami iskola alkalmazottai
nak. A tanári állomány színvonalának egyenlőtlenségepedig semmiképpen sem
szolgálja az oktatás és nevelés közös ügyét.

A Le Mande ez év március 3-i számában Savary árnyaltabban fogalmaz: "A
kormány sosem szándékozott érinteni az oktatás szabadságát". "Kulturkampf
ról" tehát nincs szó. P. Guiberteau a versaillesi nagygyűlésenkijelentette: a ~zel-

lemi szabadság védelmében közzetett katolikus felhívás semmiképpen sem je
lentheti azt, hogy "félénken egy mozdíthatatlan vagy bénító politikai status quo
ba kívánnánk menekülni". A kormányprogram kihívására nem lehet válasz az
intranzigencia: a pluralizmus igénye katolikus részről nem régi bástyák görcsös
védelmét meghirdetőapologetikus jelszó. Az egyház önvizsgálata éppúgy benne
rejlik, mint a francia társadalom évszázadok során kiküzdött történelmi prog
ramjának korszeru, a dialógus jegyében való újraértelmezése. Annak felismeré
se, hogy a két jelző - "egyházi" és "szabad" - együttes említése korántsem hang
zik paradoxonként a mai francia társadalom számára.

Mártonffy Marcel

A céljavesztett ember
"Voltak olyan korok, amikor az ember védelmében jogosnak látszhatott harc

ba indulni az egyház ellen. Ma az egyház lett az ember jogainak, legmélyebb
lényegének védelmezője." Erre figyeltek föl az iskola-vitában, s ezt fejti ki elvi
alapokon Lustiger biboros, Párizs érseke, aki rövid idő alatt Európa egyik leg
tekintélyesebb főpásztorává lett. Pásztor, a szó teljes értelmében: irányt mutató,
bátorító, figyelmeztető szava messzire hangzik, túl saját egyházmegyéjén,sőt

hazáján.
Lustiger a keresztény ember és az egyházért felelős pásztor hivatástudatával

néz szembe karunk problémáival. Az ETUDES 1983. októberi számában napja
ink kultúrájának ellentmondásait vizsgálja. Korunk embere megpróbált elsza
kadni Istentól. "Az ember lett az ember célja, s közben az ember eszközévé vált
az embernek" - mondja. Az autonóm ember maga tűzte ki céljait. Ezeket nap
jainkra többé-kevésbé sikerült elérnie, s ekkor kiderült, hogy ezek a célok "el
lentmondásosak és elégtelenek". Az ember ma kénytelen ráeszmélni arra, hogy
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bármilyen nagyszerű célokat álmodik is meg magának; ezek nem tehetik boldog
gá, nem biztosítják ember-voltát. Az ember nem elég önmagának: választott cél
jai nem tudják elvezetni önmagán túlra, vagyis igazi önmagához.

Egyetlen cél elégítheti ki az embert: az, amelyet nem maga talál ki, hanem
Isten szabott meg számára. Századunk bebizónyította, hogy minden egyéb törek
vés zsákutcába vezet. Az ember autonórniára törekedett. Ma rá kell eszmélnie
arra, hogy csak egy új heteronómia mentheti meg: ha tiszteletben tartja a másik
embert, és rányílik az emberfölötti "Egészen-Másra".

Mit tehet az egyház ebben a helyzetben? - teszi föl a kérdést Lustiger. Felada
ta az, hogy korunk válságában is szót emeljen az ember emberségéért, az igaz
ságért és a szeretetért. A keresztényeket az teszi szabaddá, hogy életük olyan
célokra irányul, amelyek evilág erőfeszítéseivel nem érhetők el - ezért nem kell
félniük a hatalom, a pénz, még a kulturális fölény elvesztésétől sem.

A keresztények kulturális szerepe ma az, hogy tanúságot tesznek az ember
transzcendens rendeltetéséről. Krisztusban Isten feltárta előttünk azt, hogy az
ember nem válhat önmaga képévé és hasonmásává. bármilyen nagyszerű képet
alkot is önmagáról - csak akkor válhat emberré, ha Isten képére és hasonlóságá
ra alakul. A múlt század az ember nevében hosszú és ádáz pert indított a keresz
ténység ellen. A kereszténység most csöndesen védelmébe veszi az embert azzal
az autonómiával szemben, amely a saját elképzeléseinek szintjére servasztaná az
embert, akit éppen a humanista törekvések fosztottak meg emberségétól. A ke
reszténység nem vádol senkit: de felmutatja a halálra ítélt Kriszrus arcát, mint
az igaz emberség képét. Hogy mi az ember lényege, azt a teremtésből és az isten
fiúságra meghívottságból tudhatja meg. Ádám, vagyis az ember azonban célt té
vesztett, s csak a második Adámban; Krisztusban kaphatta vissza eredeti önma
gát. Krisztust hiába gyötörték halálra, rajta nem tudta végbevinni az ember azt,
amit önmagával megtett: a meggyalázott Isten-ember arcán hitelesen ragyog át
az eltorzult emberiség igazi képe. Krisztus arcán eredeti világosságunk ragyog
föl,arcunk visszanyeri igazi szépségét. Ecce Homo. O az ember igazsága.

Lustiger ezután fölveti az egyház és il kultúra viszonyának kérdését. Az egyház
az ember nevében, az emberiség védelmében emeli föl szavát. Nem állhat tehát
szemben az emberi kultúrával, de nem 'is olvadhat belé. Az ember alapvető cél
jait hirdeti a különböző történelmi korokban, s ahhoz segíti hozzá, hogy az egyes
kultúrákban valósítsa meg önmagát, végső, természetfölötti céljának megfelelő

en. Ennek során azonban az egyház könnyen egybefonódik egy-egy kultúrával.
Nem veszélyezteti-e ez az egyház egyetemességét? Képes-e az egyház testet ölte
ni az egyes kultúrákban egyetemességének feladása nélkül?

A kereszténység is egy sajátos >- sémita - kultúrában keletkezett. Krisztus
konkrét történelmi személy- mégis egyetemes "minden nemzet" számára. Ez a
paradoxon a Szentlélekben oldódik fel: benne minden szív és minden emberi tö
rekvés rányílhat Krisztusra. Az egyház nem tekinti idegen testnek a kultúrát, hi
szen beletartozik Isten teremtő tervébe. Egyes kultúrák megelőzték az evangé
lium örömhírét. A kultúrák teljes gazdagsága azonban csak a hitben bontakozhat
ki. Az egyetemes egyház segíti fejlődésüket, az egyes kultúrák viszont meghatá
rozzák a helyi egyházak eletét és arculatát.

A történelem konkrét folyamatában ez nem mindig zajlott le ilyen egyszerűen.

A keresztények is emberek, akik ki vannak szolgáltatva saját kultúrájuk önzésé
nek és egyoldalúságainak. Igen gyakran lemondtak hitük egyetemességérőlsaját
élet- és gondolkodás-módjuk kedvéért. Az egyes nemzetek és kultúrák gyakran
harcolnak egymás ellen - éppen a katolicitás, az evangélium megkövetelte egye
temes nyitottság békítheti ki őket egymással. Ezzel azonban nem mond ellen az
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egyház a kultúrának, sőt éppen arra készteti az embert, hogy kultúrája által tel
jesebb emberségre jusson.

AZ' evangelizációnak tehát olyan mélynek, isteninek kell lennie, hogy kulturá
lis adottságait is figyelembe véve tudjon erőt és örömet adni az embernek, hogy
föliilemelkedhessen minden kudarcon és bizonytalanságon. Nem pusztán arra
vállalkozik, hogy elhagyva a régi, elavu It formákat, mindig új kifejezési módokat
keressen. A hit által mindig ugyanaz az esemény játszódik le újra és újra a kü
lőnbözó nyelvekben és kultúrákban. Ez az esemény: a Messiás Lelke rnindig újra
leszáll az emberre, hogy Istenben teljesítse be emberségét. A formák változhat
nak, ahogyan' változnak az emberi lét társadalmi-történelmi föltételei. Az egyház
hite nem áll szemben az egyes emberi kultúrákkal, A hit éppen ahhoz segíti hoz
zá az embert, hogy lsten hívását meghallva beteljesítse kultúráját és abban saját
emberséget. Krisztus és az egyház egyetemes közössége a kultúra s ezzel az em
beriség megujhodását segíti elő. A hit belétestesül a kultúrába, s ezáltalmegújít
ja az emberek közösségét.

Krisztus az ember Megváltója. Amikor a Lélek és az Egyház Krisztusról tesz
tanuságot, akkor az emberről tanúskodik. lsten hűséges: megadja az embernek
azt, hogy tudjon remélni saját emberségében.

Aki Krisztus nevében, az O egyházában pásztora embertestvéreinek, az Arról
tesz tanúságot, aki megmenti az embert, azzal, hogy hozzásegíti emberré válásá
hoz. Aki az evangélimnot hirdeti. az az emberi beteljesülés, a kultúra és a sza
badság útjaira is elvezeti az embert, és elősegíti az emberiség egységét Isten
gyermekeinek közösségében. Ez Isten egyházának kulturális feladata ma éppen
úgy. mínt tegnap és holnap.

A kiengesztelődés és a" béke kapcsolatát boncolva a NOUVELLE REVUE
THEOLOGIQLJE 1984. májusi számában Lustiger részletesebben is kifejti azt,
hogy mit tehetnek a keresztények az emberiség megmentéséért. A történelem
ben- írja .- halálos harc és versengés folyik, gazdasági, politikai, társadalmi és
ideológiai téren egyaránt, Mindenki a maga előnyét akarja biztosítani a többiek
rovására. Bármennyire abnormális is ez a kűzdelern, mégis tudomásul kell ven
nünk a tényt, hogytársadalmainkat ezek a harcok alakítják. Századunkban nem
csak annyi változás történt, hogy a fegyverek hatóerejének megnövekedésével
egyre több ernber megölése vált lehetővé, hanem az is, hogy a gyilkosok ideoló
giákat gyártanak a tömeggyilkosságok igazolására. Shakespeare drámájában
Lady Macbeth beledrút abba, hogy meggyilkolt egy embert. Napjainkban a tö
meggyilkosok sem igen érzik szükségét annak, hogy kiengesztelődést keres
senek.

A búnnek és a bosszúnak ebben a polgárjogot nyert szövevényében a kereszté
nyek más alternatívát kínálnak fel. Elfogadják Isten irgalmát és megbocsátását,
és azon vannak. hogy ennek ereje lassan átformálja a világot.

Egy ember sokak életét elpusztíthatja a maga búnével. A keresztények hiszik,
hogy ennek a fordított ja is igaz: egyetlen személy szeretete és irgalma is átalakít
hatja sokak sorsát. Mivel a rossz folytonosan újratermelődik a történelemben,
újra és újra el kell fogadnunk Isten irgalmas bocsánatát, és nekünk is meg kell
bocsátanunk felebarátunknak. Ez a cselekedet észrevétlen és "haszon"-talan,
pedig a világ egyensúlyát csak azzal tudjuk fenntartani, hogy folytonosan meg
bánjuk saját bűneinket, és Isten szeretetében megbocsátunk másoknak. Az áldo
zat megmentheti a hóhérját. a szerit megmentheti a búnöst, aki gyűlöletében

pusztulásra ítélte önmagát. lsten maga biztosít bennünket arról, hogy ez a csoda
bekövetkezhet. Meglágyíthatja a szívünket Isten gyöngédsége.



A világ szenvedései láttán mindnyájan föltehetjük a kérdést: Mit is segíthetek
én a Libanonban, Afrikában, egyebütt lejátszódó tragédiákon? Krisztuson ke
resztül az egész emberiséggel közösségbe kerülhetünk: vele egyesülve mindnyá
jan tehetünk valamit az egész világért. Igy imádkozhatunk: "Uram, te azért te
remtettél, hogy szeresselek téged és teremtményeidet, akik a testvéreim. Tégy
képessé a szeretetre, hogy a szeretet uralkodhasson az egész világon."

A kiengesztelődés nem csupán, s nem is elsősorban földünk megbékélését je
lenti, folytonos polgárháborúink felfüggesztéset. A kiengesztelődött ember szö
vetségre lép Istennel. Ebben a szövetségben Isten magából ajándékoz nekünk
valamit, hogy isteni módon cselekedhessünk és élhessünk, ezzel beteljesítve az
emberi természet legmélyebb igényeit. A szövetségre lépőknek meg kell tartani
uk Isten parancsait. A parancs szónak azonban rossz csengése van:' külsőleg
mesterségesen ránk erőszakolt szabályokat juttat eszünkbe. A keresztények
Krisztus nyomán szívesebben emlegetik Istennek, az Atyának akaratát. Krisztus
szava szerint: "Eletem az, hogy teljesítsem Atyám akaratát."

A parancsok tárják föl előttünk Isten cselekvésmódját. Isten azt akarja, hogy
mi is hozzá hasonlóan éljünk. Mivel az ember képviseli Istent a világban, úgy
kell cselekednie, mint a mennyei Atyának. Az embernek is úgy kell szeretnie,
ahogyan Isten szereti őt ;- ha ezt elutasítja, akkor nem szereti igazán sem önma
gát, sem másokat.

Lukács lászló

A legnagyobI;» katolikus ország: Brazília
Mértéktartó előrejelzésekszerint 2000-ben a világ keresztényeinek 28, a világ

katolikusainak 46 százaléka lesz latin-amerikai. (Európában ekkorra a katoliku
sok 22 százaléka él majt.) A felekezeti egyöntetűség.vagy sokféleség oldaláról
nézve éppoly érdekes a kép. A katolikus népesség /aránya az ezredfordulóra
Európában 48, Eszak-Amerikában 35, Afrikában 19, Dél- és Keletázsiában 2 
Latin-Amerikában ellenben 86 százalék lesz.

A "katolikus földrész" legnagyobb országa, Brazília területe alig kisebb, mint
egész Európa. Lakóinak száma nagyjából annyi, mint Franciaországé, az
NSZK-é, Svájcé és Ausztriáé -együttesen. Am míg Európa népessége 1980--2000
között várhatóan 10--11 százalékkal növekszik, Latín-Ameríkáé 66--67 százalék
kal! Brazília népessége 1980-ban 126 millió, húsz évvel később viszont már 213
millió lesz. Ennyivel több embernek kell élelmet, iskolát, munkahelyet, lakást,
egészségügyi ellátást és minden egyebet biztosítani. A népesedésrobbanás három
dolgot jelent: 1. a fiatalság nagy arányát (a népesség 43 százaléka 15 évnél fiata
labb); 2. szegénységet (az ország nem képes adósságai visszafizetésére; az évi.
18-30 százalékos inflációnak maximum 80 százalékát szabad 6--12 hónappal ké
sőbb, fizetésemeléssel kiegyenlíteni stb.) és 3. óriási társadalmi-gazdasági
politikai feszítőerőt. A feszítő erő sokoldalú. Egyrészt óriási tömegek mozognak
a városok felé. Az 1970-ben 5,7 milliós Sao Paolóba például naponta több mint
1000 ember vándorol be, aki minden más lehetőséget felégetett maga mögött. A
gazdasági problémákkal együtt járnak a társadalmi és politikai ellentétek. A pa
rasztok elűzése földjükról (amely - telekkönyv híján - nincs nevükre írva) min
dennapos dolog. Oriási területek ipari célra, útépítésre, amerikai érdekeltségek
számára való lefoglalása éppoly megszokott - természetesen az ott élők kártala
nítása, sőt sokszor tájékoztatása nélkül. Apró epizód, hogy az Amazonas vidékén
át vezető autópálya és a mellé telepített ipari központok építői az.ott éló.indián
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törzsek ellen radikális "védekezést" találtak. Repülőről permeteztek minden em
[ősre halálos mérget. A nemzetközi felháborodás s a népirtás vádja több ezer in
dián nő és férfi, felnőtt és gyermek feltámasztására már nem volt képes. Végül a
politikai kiegyensúlyozatlanság kifejeződése katonai diktatúra és a jobboldali
.Jialálbrigádck" együttese. A diktatúra a hivatalos egyházi szervezetet "rend
szabályozza". A "halálbrigádok" - az ellenzéki politikusok és szakszervezeti veze
tők mellett - a keresztény mozgalmak és a bázisközösségek aktív tagjait rabolják
el, kínozzák, gyilkolják. Az "eltűntek" ezrei miatt vádolja őket az egyház.

Mindez a vallási fejlődésnek is sajátos színt ad. Szélsőségek találkoznak ben
ne: vallási pusztulás és felvirágzás. A katolicizmus súlypontjának Latin-Ameri
kára tolódása mellett talán ez az útkeresés az, ami a leginkább figyelemre méltó,

A brazil katolicizmus legfontosabb jellemzői: az egyház társadalmi szerepének
gyökeres megváltozása az elmúlt 20-25 évben; a nyomasztó paphiány; és a vilá
giak és bázisközösségek tökéletes bevonása az egyház ügyeinek intézésébe. A
brazil katolikus egyház, mint társadalmi intézmény története három nagy sza
kaszra oszlik. A portugál uralom. (1500-1822) és a brazil császárság
(1822-1889) idején az állam és az egyház szoros egységet alkottak. Az ország
szövetségi rendszerbe való átszervezésekor (Braziliai' Egyesült Államok
1889-1967) az államot és az egyházat elválasztották. Ezt az időt az egyház önál
lósodása és nagyméretű szervezeti kiépülése jellemezte (40 brazil szerzetesrend,
12 katolikus egyetem stb.) Az állami vezetés ismétlődően az egyház szerepének
csökkentésére törekedett, a katolikus egyház azonban politikailag passzív volt 
s ezzel az uralkodó társadalmi és hatalmi viszonyokat támogatta. Álláspontját
nyilvánvalóvá tette, hogy a mérsékelten szocialista Goulart elnök elleni katonai
államcsínyt (1964) számos püspök melegen üdvözölte, vagy azzal, hogy a Bá
zisoktatási mozgalom (Movimento de Educacai de Base) székházába való fegyve
res behatolást (1964) Rio de Janeiro bíboros érseke dicsérően méltatta. Ám ez
zel egy korszak véget ért..

A hatvanas évek vége óta a némaságra ítéltek legfontosabb szószólója a brazil,
katolikus egyház. Több püspök eladta palotáját, hogy a nyomorgókon segítsen. A
püspöki kar kiáll amellett, hogy a parasztoknak joga van az általuk megművelt

földre. A fémmunkások több sztrájkját támogatta az egyház. A politikailag üldö
zöttek és családjaik segítésére, az "eltűntek" felkutatására számos - ökumenikus
- bizottságot alakítottak. (A Paulo Evaristo Ams San Paolo-i bíboros érsek veze
tése alatt működő Emberi Jogokat Védő Bizottság néhány hónapja a "déli orszá
gok", azaz Argentina, Bolivia, Chile, Paraquay és Uruguay "eltűntjeiről" adott ki
részletes dokumentációt. A Szentatyának és az Egyházak Világtanácsának eljut
tatott dokumentum csak Argentinából 7421 "eltűnt" személy pontos adatait
közli.) A kormány minderre papok és világiak bebőrtönzésével, püspökök házi
fogságával, a misszionáriusoknak az indián területekről való kitiltásával, az
országból való kitoloncolással, egyháziak elleni terrorakciók fel nem derítésével,
hamisított püspöki körlevelek és egyházinak hazudott dokumentumok terjeszté
sével stb. válaszol. A püspöki kar álláspontja azonban egyértelmű. Egy misszio
nárius kiutasítása után közzétett memorandum (1980. X. 30) a következőképpen

fogalmaz:
"Az egyház első feladata Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése. Az evangé

lium az emberi élet minden vonatkozására, a társadalomra, a családra és a fog
lalkozásra is kiterjed. Az egyház ezért soha sem mondhat le az átfogó keresztény
evangélium hirdetéséről. Ehhez hozzá tartozik az evangéliumnak a társadalmi
területre való alkalmazása is. Az egyház nem hirdetheti az evangéliumnak csak a
felét." .
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A társadalmilag sokáig visszahúzódó egyház következménye a súlyos pap
hiány. A mintegy 130 milliós országban kevesebb, mint 13 OOO pap van és azok
fele is külföldi. (1970-ben a szerzetes testvérek száma 3300, a nővéreké 41 OOO
volt.) A jövő ígéretesebb. "Amikor püspök lettem", számolt be 1983 tavaszán
Ams bíboros, ,,12 papnövendékünk volt, 5 külföldi és 7 brazil. Tavaly 83 teoló
gus hallgatónk volt és,a Sao Paolo-i érsekség számára 16 papot szentelhettern. A
történelemben ez eddig a legnagyobb szám. Tehát javul a helyzet. Idén a feren
ces tartományunkban 60 novíciusunk van. Szinte mindnyájan bázisközösségek
ből, azaz a gyakorlati lelkipásztori munkából jönnek." Egyre többen jönnek, de a
hiány óriási. Még hosszú ideig az egyház szerkezetének csak egyik oszlopát al
kothatják. Amásik fő oszlop: a bázisközösségek.

Brazíliában a hatvanas évek eleje óta vannak bázisközösségek. A Latin
Amerikai Püspöki Tanács (CELAM) 1968 évi, Medellin-i tanácskozasán már az
egyház nagy reményeinek nevezi őket. A brazil püspöki kar kezdettől fogva egy
házi közösségeknek tekintette őket, segítette fejlődésüket és támaszkodott rájuk.
Számuk ma meghaladja az 50 OOO-t. Van közöttük 15-20 és 100-200 fős közös
ség. Tagjaik összlétszáma több millió. Első kongresszusuk (1975) témája "Az
egyházi szolgálat új formái" volt. A második országos kongresszus (1976) az egy
házszervezet, a bázisközösségek és a népi vallásosság, mint a brazil katolicizmus
három legfontosabb elemének viszonyával foglalkozott. A harmadik kongresszu

.son (1978) a bázisközösségek képviselői mellett teológusok, 17 brazil püspök, in-
dián törzsek küldöttei és külföldi vendégek is részt vettek. A negyedik kongresz
szuson, ami társadalmi és egyházi konfliktusokkal foglalkozott, már 23 püspök
vett részt. A kongresszusoknak több feladata van: a bázisközösségek egységének
növelése, az egyházi vezetés és a közösségek kapcsolatának erősítése, az egyházi
és társadalmi helyzet ás feladatok megvitatása és végül teológiai helymeghatá
rozás. Itt a brazil egyház fejlődésé elméleti megalapozást is nyer. Eszerint az
egyház alapját hívei (világiak és papok) képezik; az alap önálló; az alap tevékeny
sége az egész egyház magatartásának is mércéje. Mindez a papi és püspöki fel
adatok újrafogalmazását igényli, amit nem mindenki vállal. A konfliktusok tehát
elkerülhetetlenek. A brazil egyház ellenben a feszültségeket, bizonytalanságo
kat, sőt az összeütközéseket felszabadító tapasztalatként fogadja.

Még egy tény van, ami nélkül a brazil helyzetkép nem teljes. A babonás
mágikus népi vallásosságban és a vallási ellátatlanságban gombamód szaporod
nak a szekták, a protestáns egyházak, és a helyi .vagy afrikai valláésok. Jelenleg
2741 protestáns és 780 kisegyházi (azaz valamilyen szektát képviselő) misszio
nárius dolgozik Brazíliában. Ugy becsülik, hogy a protestánsok száma, beleértve
a különféle helyi alapítású felekezeteket is 1980-2000 között 19,1 millióról 41,8
millióra fog nőni. Ugyanekkor 4,7 millióról 11,7 millióra fog emelkedni a "spiri
tiszták " száma. Az utóbbi kisugárzása ellenben sokkal nagyobb. Az ide tartozó
mágikus vallások (Umbanda, Kimbanda, Macumba, Xango stb.) szertartásain sok
névlegesen katolikus is részt vesz. A II. Vatikáni Zsinat utáni fejlődés egyik kö
vetkezménye, hogy nem csak a katolikus karizmatikus, vagy katolikus-pünkös
dista mozgalom tábora nő (1970-ben SOOO, 1975-ben 60 OOO, 1980-ban 500 OOO
ember, 2000-re 7 millióra számítanak), hanem vannak, akik hátat fordítanak a
katolikus egyháznak - főként a szinkretista vallások mágiája és ünnepi kedvéért.

A legnagyobb katolikus országnak is minden nap meg kell küzdenie saját kö
rülményeire szabott katolicizmusáért.

T.M.
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HIT ÉS ÉLET1 __

JELENITS ISTVÁN

Szavunk - szívünk

Új verseskötetében Petrőczi Éva Egy konzervdoboz ürügyén fölidézi gyermekkori emlé
keit. a sajtosdobozokat. amelyekkel akkoriban messzi [ótékonykodók elhalmozták az éhes
pesti gyerekeket. A költőnek rossz emlékei fűződnek ezekhez a kétkilós dobozokhoz. S
miért? "Nem az ínyemre-fogamra / ragadó massza / emléke kísért. / csupán egy szó; / a
doboz felirata szerint / nem ajándék volt / a nem is / rosszízű sajt. / csak 'adomány'." A
fájdalmat. amelyet az ötéves gyermek a rokonértelmű szavaknak ez az ügyetlen fölcseré
lése okozott. az tette aztán teljessé. hogy a doboz másik oldalára a Gift szó volt fölírva,
amely angolul ugyan pontosan azt jelenti: adomány. németül azonban annyit tesz: méreg.

Lám, milyen veszedelmes portéka' a szó: életre szóló sebet ejthet, teljesen megváltoz
tathatja akár egy jótett értékét is. Nem hiába írja Szent Jakab: "Nézd. milyen kicsi a tűz.

és milyen nagy 'erdőt felgyújt! A nyelv is tűz. a gonoszság egész vilaga ... Vele áldjuk az
Urat és az atyát, és vele átkozzuk az embereket. akik Isten hasonlóságára vannak teremt
ve" (3, 5-9).

A kereszténység az Ige vallása. egészen különös módon érzékennyé tett minket a szó
iránt. Milyen érdekes figyelni Szent Pált! Többször elmondja, hogy nem az emberiböl
csesség elragadó szavaival akarja megnyerni hallgatóit. hanern Krisztus keresztjét hirde
ti. a Lélek és az erő bizonyságára támaszkodik. Mégis milyen gondosan fogalmaz! Ha ke
ményen szól, nyomban visszakozik, ha sebet kell ejtenie. operáló késsel teszi. nem rozs
dás bicskával.

Hát még ha azt tudnánk ilyen pontosan. hogy Jézus hogyan beszélt! Sajnos az ő szava
csak a hagyomány és az evangélisták alázatos közvetítésével jutott el hozzánk. Néha még
így is majdnem lobot vet tőle a papír.

Jézustól azt is megtanulhatjuk, ami alfája és ómegája minden stilisztikának az iroda
lomban éppúgy. mint a köznapokban. A farizeusok azt mondták róla.vhogy Belzebubnak.
az ördögök fejedelmének nevében tesz csodákat. Erre így korholta őket: "Viperák faj
zata!Hogy beszélhetnétek jót, amikor gonoszak vagytok? A száj ugyanis a szív bőségéből

szól" (Máté 12. 34).
A szánkra sem árt hát vigyáznunk, a rokonértelmű szavak között is jó, ha eligazodunk.

Legfőképpen azonban a szívünket kell hasonlóvá tennünk Jézushoz. akkor szavainknak
sem lesz fullánkja. A tengerentúli adakozó - egy konzervdobozon - melléfoghatott, A va
lóságos emberi közlekedésben ügyetlen szavakon is átsugárzik az, amit Jézus a szív bősé

gének nevez. ahogy a szív sivársága is átsütmindenen, a választékosan udvarias nyelvi
formákon is.

Petrőczi Éva verse sajátos. rezignált sorokkal zárul: "Kis, nyúlós / megaláztatások: /
belőletek növesztgetünk / magunknak / köznapi mártiriumot," Ezzel eljutottunk a kérdés
másik feléhez. Aki szól, tegye megfontoltan és tiszta szívvel! Aki pedig odafigyel a másik
szavára. ám legyen érzékeny, de ne keresseh vértanú-szerepet. Ne csak aszavakra figyel
jen ~ riadtan és akadékosan-; fogadja be a szív üzenetét!
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RESUMÉ

L'artlele en téte de ce numéro publ ie I'exposé d'András SZENNAY, grand abbé de I'ordre
bénédictin de Pannonhalma, fait a la conférence pastorale (Pastoraltagung) organisée en dé
cembre 1983 a Vienne (Autriche). Cette étude, intitulée: Quel Dieu prechons-nous?, met en
présence le vrai Dieu aux taux dieux de notre temps. (A ce théme se rattache les deux études
du cardinal Lustiger, présentées dans la rubrique .Eqüss mondiale vivants"). Lajos PÁPAY,
pére spirituel du Séminaire Central de Budapest, esquisse les perspectives oecuméniques de
la véneration de la Sainte Vierge. Depuis sa rentrée en Hongrie, la sainte couronne hongroise
passionne beaucoup, archéologues et historiens. György GYŐRFFY publie son compte rendu
don né a la séance organisée au Musée National de Budapest en 1981. Parmi les chercheurs
une coinion est répandu selon laquelle la sainte couronne ne serait pas celle du roi Saint Eti
enne, fondateur de l'Elat hongrois, étarit don né que la couronne originale a disparu sans laisser
de trace. Dans son essai, Kálmán VARGHA, historien de la littérature, présente György Végh,
poéte et écrivain hongrois, mort réce ment, et il publ ie de lui un écrit inédit. Cinq articles com
mémorent le centenaire de la naissance de Sandor HORVÁTH, théologien thomiste de re
nommée internationale, qui s'est distingué dans la recherche de la not ion ontologique. De ces
derniers temps le sort et I'univers des Tchangos hongrois de Moldavie ont passé au premier
plan de I'attention. Dans la série de l'Entrevue de Vigilia, cette fois c'est Pal Péter DOMOKOS,
le chercheur le plus illustre des Tchangos, a qui est donnée la parole; il raconte son oeuvre de
sa vie, c'est-á-dire I'histoire de la découverte des Tchanqos. C'est lui également qui publie un
hymne médiéval inédit sur le roi Saint Ladislas.

INHALT

Der leitende Artikel des vorliegenden Heftes veröffentlicht den Vortrag von Andras SZENNAY,
Erzabt von Pannonhalma, den er im Dezember 1983 auf der Pastoraltagung in Wien gehalten
hat: Welchen Gott verktinden wir? Der Aufsatz setzt den wahren Gott den falschen Göttern
unserer lejt gegenüber. (Demselben Thema schliessen sich die im Teil .Lebende Weltkirche"
rezensierten zwei Autsátze von Kardinal Lustiger an.) Lajos PÁPAY, der Spiritual des lentral
seminars in Budapest schildert die ökumenischen Perspektiven der Marienverehrung. Seit ihrer
Heimkehr beschaftigt die ungarische Heilige Krone immer wieder die wissenschaftlichen For
scner. György GYŐRFFY publiziert sein auf der im Jahe 1981 im Nationalmuseum veranstalte
ten Tagung gehaltenes Referál. Er vertritt darin die Ansichten, die neuerdings von den For
schern allgemein akzeptiert werden, die Heilige Krone sei namiich in der Wirklichkeit mit der
Krone des Staatsgründers, Königs Stephan des Heiligen, nicht identisch, die originale Heilige
Krone sei spurlos verschwunden. Der Literaturhistoriker Kálmán VARGHA steIIt in seinem Auf
satz György Végh vor und bringt auch eine bisher nicht erschienene Schrift von György VÉGH.
FünfArtikel widmen sich dem Andenken des vor 100 Jahren geborenen weltbekannten thom is
tischen Theologen, Sandor HORVÁTH, der in der Erforschung des Sein-Begrifles Bleibendes .
geschaflen hal. In den letzten Jahren rückte sich das Schicksal und die Welt der in der Moldau
lebenden Csangó-Magyaren in den Vordergrund des öflentlichen Interesses. In der Vigilia
Serie "Gesprache" erzáhlt der prominenteste Forscher der Csánqós, Pal Péter DOMOKOS,
über sein Lebenswerk, über die Geschichte der Entdeckung der Csánqos. Derselbe publiziert
hier eine bisher unveröflentlichte mittelalterliche Hymne vom heiligen König Ladislaus.
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CONTENTS

The leading article of this copy publishes the lecture of András SZENNAY, Archabbot of
Pannonhalma, which he delivered at the Pastoral Conference organized in Vienna in December
1983: "Which God do We Protess?" The study confronts the real God with the false gods of our
time. (The two studies by Cardinal Lustiger reviewed in our column: The Living Universal
Church, are related to this subject) -- Lajos PAPAY, the spiritual director of the Central Se
minary in Budapest, outlines the oecumenical perspectives of the veneration of the Holy Virgin
- The Hungarian Holy Crown has been the concern of our researehers since it was returned
home. György GYORFFY publishes his report delivered at the 1981 session of the Hungarian
National Museum. He explains the recently general view of the investigators that the Holy
Crown is, in fact, not the Crown of the state-forming Saint Stephan; the origlnal Holy Crown was
lost. - Kálmán VARGHA, literary historian, introduees György VEGH in his study and publishes
one of his unpubnshed writings- Five art/e/es are dedieated to the memory of Sándor
HORVATH, an international ly famous Thomist theologian, born a hundred years aqo, and
who se researches in connection with the idea of existenee are of a lasting value. - ln recent
years, the fate and the world of the Moldavian Hungarian Csangos have become a centre of
interest ln the senes .Jnterviews", Pal Peter DOMOKOS, the most competerit seholar ln this
subject talks to us about his oeuvre and about the story of the discovery of the Csangos. He
also oubtishes an unpublished hymn of the Middie Ages about King Saint t.aszló.

SOMMARIü

l.'articoto introduttivo del presente numero riporta la conferenza ten uta alla riunione pastorale
(Pastoraltagung) di Vienna nel dicembre 1983 dall'arciabbate di Pannonhalma András
SZENNAY il quale, col titola "Ouale Iddio protessiarno?", metle a confronto il Dio vero con i
falsi del della nostra epoca (AI tema si connette pure il saggio del cardinale Lustiger pubb
licato nella rubrica "La Chiesa mondiale viva") - Lajos PÁPAY, padre spirituale del Seminario
Centrale di Budapest, traccia le prospetlive ecumeniche della venerazione della Vergine. - Da
quando la sacra corona ungherese é tornata in patria se ne occupano molto gli studiesi.
György GYÖRFFY riferisce la relazione da lui pronunciata al Museo Nazionale nella seduta del
1981, in cui espone il punto di vista divenuto ormai generale tra i ricercatori, che cioé la sacra
corona in realtá non sia quelia di Santo Stefano, fondatore dello stato ungherese, e che di
llu811a originale s/ siano perdute le tracee - Lo storieo della letteratura Kálmán VARGHA pre
sema III un Sd;:!;:!,,) ;Jiu,dY /;::=.H, ,)ubb:'candone anche uno scritto inedito. - Cinque articoli
ricordano il centenarro della nascita del teologo tomista di fam a mondiale Sand or HORVÁTH
che nello studio del concetto dell'esistenza creo opera imperitura. - Negli ultimi anni stanno at
tirando grande attenzione la sorte e il mondo del/a popolazione ungherese dei "Csángo" della
Moldavia: nei .Dialoqh!" Vigilia intepella questa volta piú insigne ricercatore di questo popole.
Pál Péter Domokos, che CI racconta la sua opera, la storia della scoperta dei "Csaángó". La
stesso autore presenta pure un inno medioevale inedito su San l.adislao re .

•

"Örülünk annak, hogy nemcsak néhány igazságban fedeztünk föl részleges
megegyezéseket, hanem a központi és alapvető igazságokban egyetértünk egy
mással. Ez jogosít föl arra, hogy hitünk és életünk olyan területein is reméljük
az egység létrejöttét, ahol mind a mai napig különváltan élünk."

(,\ német püspöki kar körlevele 1980. L 20-án)
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Számunk írói:

Fila Béla: A Pázm ány P éter Hittudományi Akad ém ia magán ta nára, plé b ános
Györffy György: Történ ész, az MTA Történ ettudományi Int ézetén ek tudományos
tan ácsadója
Nemeskürty Ist ván: Irodalomtörtén ész, a .\1AFILM Hudap esr stúdióján ak vezetője

Páp ay Lajos : A Központi Szeminá r ium spi rituá lisa
Szennay András: Pannonhalmi főapát, a Pázmán y Péter Hittudományi Akadé mia
professzora
Varg ha Kálm án: Irod alomt örtén ész, az MTA Irodalomtudomány i Int ézetén ek
osztá lyvezetője
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