


vigilia 53. ÉVFOLYAM, FEBRUÁR

*** .................................................................................
RÓZSA HUBA: Papság az Ószövetségben .
DOBSZAy LASZLÓ; A zsolozsma - tegnap és ma .
ARATÓ MIKLÓS: A liturgikus öltözet megújítása .
LOVASS GYULA hagyatékából (elbeszélés) .
CSANÁD BÉLA: Meztelenül (vers) .
FRÁTER ZOLTÁN: "Akarsz-e fényt?" (A posztumusz Áprily) .
SARUSI MIHÁLY: téli echó (vers) .
KAMARÁSISTVÁN: A szólamok már megvannak .
TOMAJI TÓTH ATTILA: Reggel (vers) .
LÁSZLÓ GYULA:Michelangelo: Ádám teremtése .
HORVÁTH ELEMÉR: Estefelé (vers) .

81
82
88
98

102
106
107
114
116
124
125
138

152
155
156
158
160

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE
DercsényiDezsővel(SzücsGyörgy) 130

MAI MEDITÁCIÓK
KALMÁR MEUNDA: Értelmezési kísérletek. Nádas Péter: Emlékiratok könyve . .. 135

ÉLŐ VILÁGEGYHAz
KABDEBO TAMÁS:Tomas O'Fíaích kardinális az ír egyházról 139
EDELÉNYI ISTVÁN: Don Bosco és a szaléziek " 142

HIT ÉS ÉLET
Időhiányés időtlenség (L. L.) ..•....................................................... 145

DOKUMENTUM
Serédi Jusztinián: Egyéni felelősség (Közzéteszi Bánk József) , '" 147

NAPLÓ
Széljegyzetek a Zsolozsmáskönyvhöz (Farkasfalvy Dénes) .
Teológia Farkasfalvy Dénes: Zsolozsmáskönyv (r. 1.) .
lrod.rom Pálos Rozita: Hazatérés (Éger Veronika) .
Képz6müvészet Szödényi Demjén szobrai (Rosdy Pál) .
A hónap kr6nikáJa .

A címlapon, a 115. oldalon és a hátlapon Szödényi Demjén müvei

Főszerkesztő:LUKÁCS LÁSZLÓ

Laptulajdonos: ACTIO CATHOUCA Felelős kiadó: MAGYAR FERENC
Szedte: Stent István Társulat, felelO. vetető dr. Ákos Géza 111Ullató

KészlU:Pannon Nyomda Vestprém, lelelO. vetetO: DanÓCtyBalw 111Ullató
Táskauám: aen2511lndex Stám: 26921 HU ISSN oo42-$)24

Sterkeut60éll és ldad6h1vata1l QllYintétél: Budapest V. Kossuth Latos uo I. Telefon: 17S-133. 177·241. Poetacún: 1364 1It>.
PI. 11l. EIOfIzetés,eaYház! terJeutés és templomi árualtáI: y'lllÜ1aKiad6h1vatal&. UtcÚl át árualtla a MAllYar Posta. A VlllI1la
csekkuámla .láma: OTP 3'1-J43-VD. - K(I1fllldlln tef\elzU a Kultúra KQlkereakedelm1 Vállalat, 8-1300 Bpest. PI. 149. ka
25,- USA dollM, VAllY ennek lIlell!elel6 lIlÁI pénznem. Átutalhaló a MAllYar NemzeU BankhOt (K-1850 Budapeá) a Kultúra
024-7. 'l. caellizámlálára,leltiIntetve, hOllY u el6flzetés a VIllI1lára vonatkozik. EIOftzetéGdili évre 320,- Ft, tl2 éVre 160,
Pt, tl4 évre 80,- Pt eaYeB uún ára 26,- Pl M"llIe1en1k: havonta. SZERKESZ'TOSEGI FOGADÓÓRA: KEDD ss CsOTöRTÖK
12-2·IG.KeZIRATOT NEMÓRzONKMEGes NEMKűLDONK VISSZA.



A hittan és erkölcstan fele tanítható. Hogy az Úr, a próféták, Krisztus, az.
. apostolok mit, mikor, miért. Logikusan levezethető, hogy lélek és a belőle

eredő szabad akarat nélkül szojizma az erkölcs - a felelős, szabad döntés fo
galmi képtelenség. A determinált ember akár a kompjúter: bárhány milliárd
oda- és visszahatást dolgoz föl, mégis mindegyre a belétáplált program körében
mozog. Történelmileg igazolható, hogya nemes jellem éppen attól nemes, hogy
benne az értékek és az erények uralkodnak az érdekek és az anyagi meghatáro
zottságok fölött. A hősök és a szentek mind arról ismerszenek meg, hogy létüket
eszméiknek rendelik alá, életük, hőstettük a tudat-lét hierarchia kikristályo
sodása.

Értelmes tanítvánnyal elsajátíttatható a Törvény betűje. Az Isten-ismeret,
hogy az ember transzcendens lény, aki nem ússza meg a létezést a halálával, az
Egészért tartozik örök felelősséggel, hogy Kriszius barátja lehet, hogy szeremi
érdemes, a szeretet a Törvény alapja. Az értelmes tanítvány aztán fölmondja a
leckét, mímeli a formákat, de jósága nem szerez neki benső örömöt, inkább
fölőrli.

A hit kegyelme az Isten-szeretet kegyelme. Hinni annyi, mint szeremi (jt teljes
szivunkbol, teljes lelkünkből, teljes elménkből. Szerétetet tanítani? Vajon ki?
Hogyan?

Ez a tudomány másik fele, igazából az egész, a taníthatatlan; nem tűr semmi
okoskodást, semmi szillogizmust, elméletet, filozófiát, képletet, nincs benne
semmi absztrakt, semmi intellektuális.

A Mester egyetlen tárgyat tanított: önmagát. Mégpedig úgy, hogy nyilván
valóvá tette: az életen kívüli tudás hazugság, a hazugság maga.

A pedagógiai alaphelyzet azóta sem változott: minden tanító önmagát tanítja
kémiaárán és földrajzórán, az utcán és mindenütt, ahol egy lehetséges tanítvány
szeme rászegezádhet. Mondjuk inkább így: ránk szegezadhet. Mert ránk szegező

dik és akarva-akaratlan tanítók vagyunk, mesterek, akik példaképek vagyunk,
szétsugározzuk életünket azokra, akik várnak tőlünk valamit. Ebből a helyzetből

semmiképp nem léphetünk ki, csak az múlik rajtunk, hogy igazságot vagy ha
misságot, fényt vagy sötétséget árasztunk-e magunk köré.
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RÚZSAHUBA

Papság az Ószövetségben

Az ószövetségi papság az Újszövetség és az intertestamentárlus zsidóság
irodalmának tükrében

Az ószövetségi papságról alkotott szemléletünket mindenekelött az Újszövetség - köz
vetlenül a négy evangélium és az Apostolok cselekedeteinek elbeszélése - határozza
meg. Ezekből olyan kép alakul ki, amely a papságot a jeruzsálemi klérus vezető kö
reivel, méghozzá a szinedrionban befolyást élvező legjelentősebb jeruzsálemi papi
családok képviselőivel azonosítja. Az evangéliumi elbeszélésekbőiúgy tűnik, hogy a
papság kultikus feladata szorosan összefonódott politikai szerepével, mellyel biztosí
tani akarta a templomi kultusz zavartalanságát, a vallási és nemzeti hagyomány auto
nóm gyakorlatának elismerését. Ezt a helyzetet jól tükrözi János evangéliuma a fő

tanács Jézus ellen hozott határozatának elbeszélésében: "Sok zsidó jött Máriához és
Mártához. Látták, amit Jézus tett és hittek benne. Némelyek azonban a farizeusokhoz
mentek és hírül vitték nekik, amit Jézus cselekedett. A főpapok és farizeusok erre
összehívták a főtánácsot és tanakodni kezdtek: Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát
művel. Ha tovább tűrjük. mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak és
elpusztítják szentélyünket és népünket. Egyikük. Kaifás. aki abban az évben főpap

volt. közbeszólt: Ti nem értetek semmit. Nem látjátok át: jobb. hogy egy ember haljon
meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon." (Jn 11,45-50) Az Újszövetség
azt a tényt is sejteti. hogy a templomhoz és a kultuszhoz kapcsolódó szolgálat egyút
tal a papság tevékenységének bizonyos megmerevedését eredményezte. Feladatuk
volt az áldozati rend fenntartása. s a vele összefüggő kultikus-rituális törvény őrzése.

A nép széles rétegeitől - már társadalmi helyzetüknél fogva is - távolabb álltak, míg
velük szemben a vallási élet mozgatói az általános köztiszteletet élvező, a nép köré
ben élő farizeusok voltak. akik jobban érzékelték a kor változásait, és ennek megfele.
lően az örökölt vallási hagyományt is készségesebben alkalmazták a megváltozott fel
tételekhez.

Az Újszövetség által a római kor papságáról és papi szolgálatáról nyújtott képet
kiegészíti az intertestamentárius zsidóság irodalma. A makkabeusi kortól megszakad
a szádoki főpapi vonal: Jonatán Kr. e. l53-ban felvette a főpapi címet, egy személy
ben összekapcsolva a vallási és politikai hatalmat. Ettől kezdve a főpapi méltóság
egyre inkább a politika eszközévé válik, s elindul a papság fokozottabb belebonyo
lódása a kor politikai eseményeibe. Mindez összefügg a szadduceus párt kialakulásá
val és szerepével. Ennek a főként politikai pártnak eredete nem egészen tisztázott. de
megjelenése kétségtelenül összefügg azzal a ténnyel. hogy a Makkabeusok felvették a
főpapi méltóságot. Ellentmondva ennek a hatalmi összpontosításnak. a szádoki le
szárinazásukat valló ősi papi családok fokozatosan érdekszövetségbe tömörültek.
amelyből létrejött a túlnyomóan a papság soraiból álló és a farizeusokkal a hatalo
mért rivalizáló szadduceus párt. Politikai szerepük mellett a szadduceusok meghatá
rozott vallási magatartást is képviseltek. Josephus Flavius így jellemzi őket: "A szad
duceusok tanítása szerint a lélek a testtel együtt elpusztul; ezek egyetlen zsinórmér
tékül a Törvényt ismerik el . .. Csak kevés embert hódított meg ez a tanítás, de ezek
mind nagy tekintélyű férfiak." (Zsidó régiségek 13. S. 9)

Mindezt összevetve nem a legkedvezőbb kép alakul ki a makkabeusi és az azt kö
vető római kor papságáról. A bibliai szövegek figyelmes elemzése azonban rávilágít
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arra, hogy esetükben egy történeti folyamat végső állomásával találkozunk, amely
egészében nem azonosítható az ószövetségi papság eredeti feladatával és üdvtörté
neti jelentőségével.

A papság értékelése abibliakutatásban

Az izraelita papság negatív értékelése összefügg még egy másik tényezővel is. A múlt
században kibontakozott Pentateuchus-kutatás az első időben lesújtó eredményhez
vezetett, s ez meghatározta a biblikusok szemléletét az ószövetségi papságról. Csak
később, a forma- és hagyománytörténeti elemzés nyújtott lehetőséget új értékelés
kialakításához.

A Pentateuchus-kritika eredményét hosszú időre meghatározóan Wellhausen fog
lalta rendsserbe, A Pentateuchus szövegének elemzésével próbálta megállapítani a
mű forrásait, majd ezeket időrendbe állítva Izrael történetébe helyezte. Szerinte a
források kronologikus rendje elvezet az izraelita vallás fejlődésének felismeréséhez,
mert ezek egyenként ennek a fejlődésnek egy-egy fázisát jelentik. A végső állapotot a
Pentateuchus korban legkésőbbi rétege, a Papi-írás tükrözi. Benne Izrael vallása
megmerevedett, elvont lett, elveszítette az élettel való kapcsolatát. Izrael egész nem
zeti életét .meghatározta az a hit, hogy Jahve Izrael Istene, Izrael pedig Jahve népe.
Kezdetben ez a teokrácia minden kényszer nélküli volt, nem szabályozták intézmé
nyek, a vallás gyakorlata kötetlen volt. A vallásfejlődés során azonban az ősi hit fo
kozatosan intéZIllényessé vált, a kűlőnbözö szokásm ritnálévé merevedtek. A fogság
után létrejött izraelita közösség alkotmánya a papi gyakorlatban kialakult kultikus
rend lett. így a teokrácia hierokráciává, papi uralommá merevedett, amely a Papi
írásban nyerte el végső, rendszeres megfogalmazását.

Izrael vallásfejlődésénekvégső állomása tehát hanyatlás. s a dekadencia akkor kö
vetkezik be, amikor érvényre jut a papi kultikus rend és szemlélet. Wellhausen sze
rint Izrael vallásának tetőpontja a prófétizmus. A próféták a kinyilatkoztatás valódi
közvetítői minden intézményes elem kikapcsolásával. Wellhausen rendszerében a
papságnak tehát nincs üdvtörténeti feladatá, sőt éppen ellenkezőleg, ők azok, akik
Izrael vallási életét intézménnyé merevítve tönkretették.

Az eddig vázolt szempontok, akár az Újszövetségtől sugallt kép a jeruzsálemi pap
ságról, akár Wellhausen tézisei, hatással voltak - talán mind a mai napig - az ószövet
ségi papság mibenlétének negatív értékelésére. Mindenekelőtt Wellhausen hatásá
nak tulajdonítható az is, hogy a papságot előszeretettel állították szembe a próféta
sággal, természetesen az utóbbi javára billentve a rnérleg nyelvét. A forma- és ha
gyománytörténeti kutatás azonban kimutatta, hogy az Ószövetség egyes kiemelkedő

hagyományai szoros kapcsolatban állnak a kultusszal. Ezzel utat nyitott a papság és a
kultusz üdvtörténeti szerepének pozitív, Wellhausen következtetéseitől eltérő érté
kelésére.

A pap mibenléte

Abból az alapvető tényből kell kiindulni, hogy az Ószövetség tükrében - a próféták
minden kritikája mellett is - az áldozati rend és a papság Istentől Izraelnek adomá
nyozott intézmény, ezért meghatározott feladata és szerepe van az üdvösség történe
tében. A szentírásí szövegek egyúttal arról is tanúskodnak, hogy a papság és a kultusz
Izrael történetének során változásokon ment át, de mindig megőrizte jelentöségét a
kinyilatkoztatásban.

A papi szolgálat koronkénti megjelenési formáinak bemutatása előtt azonban for
dítsunk figyelmet az ószövetségi papság mibenlétére. Izraelben a papi szolgálatba

83



lépés nem külön isteni meghívás vagy választás alapján történt, mint pl. a próféták
esetében, hanem a papi törzshöz való tartozás volt a feltétele. A Pentateuchusban
olvassuk, hogy Isten kiválasztotta Lévi törzsét a szentély szolgálatára (Num 18),
közülük Áront és fiait a papi szolgálatra (Ex 28, 1 köv.), de a továbbiakban már nem
történik említés isteni meghívásról, egyetlen jogcím a testi leszármazás. Míg a prófé
tai meghívás meghatározott időre szólt, addig a papság egész életre lefoglalt Isten
nek. A papok nem a különleges kegyelmet és meghatalmazást közlő felszentelés ré
vén léptek hivatalukba, beiktatásuk az áldozat rítusának első bemutatásával történt.
Bár a fogság után, mint arról a Pentateuchus utolsó redakciója tanúskodik, a főpapot

(Ex 29,7; Lev 8, 12) és a papokat (Ex 40, 12-15) felkenték, s a levitakra az izraeliták
feltették kezüket (Num 8, 10), de a szertartásnak nem tulajdonítottak kegyelemköz
lést. Mindazonáltal a pap hivatalánál fogva megszentelt személy volt (Lev 21, 6 köv.),
nem tartozott a profán rendhez, miként a szentély és az áldozatok sem. Jahve tulaj
dona volt, akit lefoglalt szolgálatára, s ezért Lévi törzsének tagjait, a levitákat és a
papokat a néptől is különválasztották (Num 8, 14 köv; Dt 10, 8).

Hármas feladat: áldozatbemutatás, tanítás, papi Jóslat

A pap szolgálata Izraelben jóval sokrétúbb, mint az az első pillanatra látszik. Ebből a
szempontból döntő jelentőségű a Deuteronomium, amelyből megismerjük a papság
feladatát a királyság idejében, főként a Kr. e. VIII. századtól. Mikor Mózes áldást
mond a törzsek felett, Lévi feladatait és privilégiumát így foglalja össze: "add Lévinek
urimodat, szeretett emberednek tummimodat (8) . .. Tanítják Jákobot parancsaidra,
Izraelt törvényeidre. Illatáldozatot tesznek orcád elé, oltárodra teszik az égőáldoza

tot" (10) (Dt 33, 8, 10).A feladat tehát hármas: áldozatbemutatás, tanítás és Jahve aka
ratának közlése orákulum által.

Minthogy a papság a szentély szolgálatára elkülönített, ezért elsődleges feladata a
nép áldozatát Istennek felajánlani, Izrael imádságát és hódolatát Istennek közvetí
teni, s egyben Jahve áldását kiesdeni. A pátriárkai korban a családfő mutatta be az
áldozatot. A Biblia ugyan szórványosan megemlékezik arról, hogy a honfoglalás ide
jétől végeztek áldozatot olyanok is,' akik nem Lévi törzséből származtak, pl. Gedeon
(Bír 6), Sámson apja, Mánoah (Bír 13), Sámuel, aki efraimita volt, csak a későbbi

hagyomány sorolta a levitákhoz (l Krón 6, 18-23), Saul, Dávid és Salamon, de az áldo
zat bemutatása általában a papok feladata volt. A Deuteronomium idézett sorai szin
tén megerősítik,hogy az áldozatbemutatás a Kr. e. VIII-VII. századtól kezdve a Lévi
törzséhez tartozó papság kizárólagos privilégiuma volt. Az áldozatot a szentélyekben
mutatták be, ezért a papi szolgálat összekapcsolódott az áldozatbemutató helyekkel.
Kötött volt, s így Izraelben ismeretlen volt a szentélyektől független - vándorló-tanító
- papi szolgálat. Első pillanatra ez a mi szemléletünknek idegen, de éppen ez felelt
meg a kor körülményeinek. Tudni kell, hogy nem az egyén, hanem a közösség, Izrael,
Jahve népe felé irányult a szolgálat. Az egyén mindig a választott nép tagjaként volt
fontos. A szentélyek voltak azok a helyek, amelyek vonzották az embereket, és ahol
összegyűlve az ünnepek alkalmával a kultusz keretében felidézték Izrael üdvtörténe
tének nagy eseményeit. Egyedül itt találkozhatott a pap Izrael közösségével, itt ad
hatta át azt a 'szent és az üdvtörténetben kinyilatkoztatott hagyományt, amely Izraelt
megteremtette, és újra aktualizált élményével életben tartotta. A hely és a családi
leszármazás kötöttsége tette lehetővé a hagyomány megtanulását és megőrzését,

majd pedig nemzedékről nemzedékre való átadását. Csakis ebben a helyzetben vál
hatott a papság közvetítővé,Isten és ember kapcsolatának megteremtőjévé.

Már a mondottakból is következik; hogy az áldozatbemutatás mellett a papság
alapvető feladata volt a tanítás. Erre vonatkozólag a Deuteronomium ad meghatáro-
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zást: tanítani kell Jahve parancsait vagy rendelkezéseit (mispatim) és a törvényt
(tóra). Ezt fejezi ki a Deuteronomium leírása is: "Aztán Mózes leírta ezt a törvényt, s
átadta a papoknak, Lévi fiainak ... ezzel az utasítással: »Hét év elteltével ... a sáto
ros ünnepen, amikor azon a helyen, amelyet az Úr kiválaszt, egész Izrael összegyüle
kezik. .. Olvasd fel hangosan ezt a törvényt egész Izrael előtt. Gyüjtsd egybe a né
pet ... , hogy hallják, s megtanulják félni az Urat, a te Istenedet, s ügyeljenek a tör
vény minden szavának megtartására. Különösen a gyermekeiteknek kell, akik nem
ismerik, hallaniuk az Urat" (Dt 31, 9-13). A tanítást a szentélyekben adták, ahova az
emberek zarándokokként vagy tanácsért jöttek. A tanítás rövid oktatás volt a viselke
désről, a kultusz teljesítéséről, döntés, mi a szent és a profán, tiszta és a tisztátalan
(Lev 1 köv; W, 10-11; 13,8-28; 19,7 stb.). Tartalma azonban fokozatosan bővült. A tör
vényen azokra az előírásokra kell gondolnunk, amelyeket a Deuteronomiumból is
merünk, a vallási, erkölcsi és a szociális életet szabályozó rendelkezésekre. A papok
nak ezeket kellett értelmezni és magyarázni, s így fokozatosan a vallási és erkölcsi
élet mesterei lettek. A fogság után, amikor egyetlen szentély van Izraelben, s a leviták
kiszorulnak a kultuszból, ők is prédikálnak. Az oktatás így fokozatosan megjelenik a
kultuszon kívül is.

Ha mindezt egybevetjük a prófétasággal. a következőket mondhatjuk: a próféta a
"dabar", az ige embere. aki azt mondja el, hogy Isten itt és most mit kíván az ember
től. Küldetésében nincs kötve a szentélyhez, noha a nyilvánosság miatt gyakran ép
pen ott beszél. Fellépésének aktuális helyét sokszor Isten határozza meg. A pap vi
szont a "tóra", a tanítás embere, aki a kinyilatkoztatott és mindig érvényes hagyo
mány letéteményese és magyarázója. Nem két ellentétes, hanem egymást kiegészítő

küldetés Isten népében.
Végül a papi szolgálathoz tartozott Isten akaratának közlése orákulum által. Ez a

feladatkör a bírák és a kora királyság idejében az ősi Izraelben töltött be jelentős

szerepet. Az izraelita elment a szentélyhez, hogy ott életének valamilyen számára fon
tos dolgában megtudakolja Jahve akaratát. Sámuel könyve több alkalommal leírja,
hogy Saul, majd Dávid is a szentélynél tudakolta meg a pap révén Jahve akaratát
(l Sám 14, 36--42; 23, 10; 28, 6 stb.), amely sorsvetés útján történt. Az is előfordult,

hogy nem volt válasz. A sorsvetés módja a bibliai leírásokból nem egészen világos,
de az eszközt megnevezi: az efod, az urim és a tummim segítségével.történt, A próféta
ság megjelenésével a papi jóslat szerepe fokozatosan megszűník, s a fogság után már
csak a főpapi öltözék részei emlékeztetnek rá.

Az áldozatbemutatásnak. a tanításnak és a papi jóslatnak. e három feladatkörnek
közös vonatkozási pontja van, amely a papság intézményét Istentől meghatározott
üdvtörténeti feladatára emeli. A papok az áldozatbemutatás révén Isten előtt a hívek
áldozatát és imáit közvetítik; - a tanítás révén Isten törvényekben kifejezett aka
ratát közvetítik; - a jóslat révén a hívőnek Isten válaszát közvetítik. Mind
három feladatkört ez a közös alap kapcsolja egybe: a pap közvetítő Isten és ember
között. Ha a pap közvetítő szerepét összehasonIítjuk a prófétáéval. akkor azt mond
hatjuk: a próféta meghívása által lesz közvetítö, míg a pap Istennek lefoglalt állapota
révén.

A papi szolgálat Izrael történetében a fogság előtt

Ezek után nézzük meg, hogy a papság üdvtörténeti feladata miként alakult Izrael tör
ténelmében. A honfoglalástól a babiloni fogságig terjedő időszak ismeretéhez a Deu
teronomiumot és a deuteronomisztikus történeti mühöz tartozó történeti könyveket
(Józs; Bír; 1-2 Sám; 1-2 Kir) kell megvizsgálni.
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A papság szervezetéröl, tevékenységérőla bírák korától kezdve fokozatosan bonta
kozik ki képünk a Bibliában, és sok részlet mind a mai napig tisztázatlan. Csak a VII.
századtól kezdve, a deuteronomista mozgalom köreiben fordul fokozottabban a figye
lem - a kultuszcentralizációval párhuzamosan - a papság felé. A bírák korában, a
királyságot közvetlenül megelőző időszakban a papság tevékenységére a szentélyek
szolgálatával összefüggésben következtethetünk. A bibliai hagyomány megemlékezik
azokról a szentélyekröl, ahol az izraelita törzsek összegyűltek, s az üdvtörténet nagy
eseményeit a kultusz keretében megünnepelték. Szichem, Bétel, Gilgal és a többi
szentély döntő szerepet játszottak a kánaánita városállamok övezeteiben szétszórt
törzsek egyesítésében, az összizraelita tudat kialakításában. A szentélyekben formá
lódott meg az a történeti hagyomány, amely Izrael őseiről és Jahve Izrael javára cse
lekedett üdvtörténeti tetteiről szól. Ide tartoznak a Pentateuchus nagy témái: pátriár
kák, kivonulás Egyiptomból, Sínai kinyilatkoztatás, pusztai vándorlás és a honfogla
lás. A szentélyekben a papság volt az őrzője a szakrális és jogi hagyományoknak is. A
papság szerepe annál jelentősebb,mert a Biblia egyéb hagyományaiban, pl. a prófé
táknál, a Pentateuchus témái csak elszórva kapnak hangot. A nemzeti és vallási tudat
elmélyítése mellett a papságnak döntő jelentősége volt a szentélybe zarándokló és
tanácsot kérő emberek oktatásában, jogi, etikai vagy más vitás kérdésekben Jahve
szavának közvetítésével. A szentélyekben, majd a jeruzsálemi templomban bontako
zik ki az ószövetségi imádság gazdagsága, amelyet a zsoltárokból ismerünk.

A királyság idején a papi szolgálat megértéséhez ismernünk kell azt a tényt is, hogy
Jozija király kultuszcentralizációjáig (622) Júdában, és Kr. e. 722-ig Izraelben is
országszerte léteztek szentélyek, amelyekben a leviták Jahve tiszteletére kultikus cse
lekményeket végeztek. A jeruzsálemi templom, mint királyi szentély, papságával
egyetemben kétségtelen privilegizált helyzetben volt, de semmi esetre sem mint Iz
rael népének egyetlen törvényes kultuszhelye.

A vidéki szentélyek legitimitását visszatekintőleg először a kultuszcentralizációt
sürgető deuteronomista-deuteronomisztikus mozgalom vonta kétségbe: a jeruzsálemi
templomon kívül található valamennyi szentély kezdettől fogva Jahve akarata elle
nére volt. Jozija király a pogány vagy szinkretista kultuszhelyekkel együtt megszűnte
tett országszerte minden szentélyt, a levita papságot pedig Júda városaiból Jeruzsá
lembe vitette. A Deuteronomium ezeknek egyenlő jogokat biztosít a jeruzsálemi
templomban az oltár szolgálatában és ajavadalmakban (Dt 18, 1-18), míg a Királyok
könyvének leírása szerint ezt - valószínűleg a jeruzsálemi papság ellenállása miatt 
nem hajtották végre (2 Kir 18,8-9).

A próféták és a deuteronomista-deuteronomisztikus történetírás a kultuszban elő

forduló visszaélések miatt gyakran keményen kritizálja a jeruzsálemi és Jeruzsále
men kívül szolgáló papságot. Mindamellett biztos, hogya levitikus papság a királyság
idején fontos feladatot teljesített a vallási hagyomány őrzésében és a Jahve-hit ébren
tartásában.

A papság tevékenysége a babiloni fogság alatt és után

A babiloni fogság nagy fordulatot jelentett az ószövetségi papság helyzetében. A jeru
zsálemi papság s a szentély szolgálatában álló leviták egy része elpusztult a háború
vagy az ostrom idején, más részüket fogságba vitték Babilonba. Ennek a Babilonba
hurcolt, majd onnan Palesztinába visszatért papságnak döntő szerepe lett a fogság
után Júdába hazatelepedett zsidóság újjászervezésében. Tevékenységükben a szerve
zés konkrét tényein, a templom és kultusz helyreállításán túl különösen az új közös
ség szellemi alapjainak megteremtését kell értékelni. Izrael népe a fogsággal elvesz
tette önálló állami létét, ettől kezdve Palesztina valamelyik nagybirodalom távoli tar-
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tománya lett. A zsidóság jelentős része nemcsak a fogság alatt, hanem a fogság után is
idegen földön élt. A Jahve-hithez és a nemzeti hagyományhoz hű körökben az 587-i
katasztrófa után új szellemi mozgalom bontakozott ki, amelynek hordozói a fogságba
került jeruzsálemi papság soraiból keriiltek ki. Céljuk az volt, hogy szembeszálljanak
a kétségbeeséssel, fenntartva a hazatérés reményét, megóvják Izraelt az idegen kör
nyezetbe való beolvadástól, és egy esetleges vallási szinkretizmusban lényegének
elvesztésétől. A vallásos élet töretlenségét és a nemzeti örökség megmentését az ősi

szokásoknak és Izrael kultikus hagyományainak összegyüjtésével akarták biztosítani.
Az idegen földön, távol Jeruzsálemtől, a legitim kultuszhelytöl, a Jahve-hit olyan ele
mei kaptak jelentőséget, amelyeknek megtartása nem volt helyhez kötött, pl. a szom
bat, a körülmetélés, az ételtörvények és tisztasági előírások.

A papi mozgalom a fogság utáni időben a hazatérő nép számára a hagyomány foly
tonosságát biztosította, és megszervezte az új közösséget. A kultikusan megfogalma
zott Sínai hagyományt állította átfogó programként a hazatértek elé. Az ennek alap
ján létrejött új - tiszta és szent - közösség: kultuszközösség, s a kultusz tökéletes
gyakorlata által tapasztalja meg Isten kegyelmi jelenlétét. E rendnek .legitimitását,
végső és visszavonhatatlan jellegét azzal alapozták, hogy Isten Sínai hegyen adott
utasításaira vezették vissza. Izrael közösségéhez azok is hozzátartoztak, akik ugyan
nem éltek Júdában, de a közösség tagjai voltak a közös hit és a nemzeti hagyomány
elfogadása révén. Ebben a munkában Ezdrás pap tevékenysége fontos szerepet ját
szott,

A fogságtól kezdve egészen a Kr. e. III. századig a papság körében páratlan iro
dalmi tevékenység kezdödött el, amely döntő szerepet játszott az ószövetségi Szent
írás kialakulási folyamatában. Ekkor keletkezett a Pentateuchus utolsó forrásrétege 
szaknyelven a Papi-írás - összefoglalva az üdvösség történetét a világ teremtésétől

egészen Mózes haláláig. A Papi-írásba került, a Sínai törvényhozáshoz kapcsolva a
jeruzsálemi templom szakrális hagyománya is, legkiemelkedőbb része a Szentség tör
vénye (Lev 17-26). A Papi-írást és a Pentateuchus ősibb hagyományait, az ún. Jahvis
ta és Elohista elbeszélést egyetlen nagy művé, Mózes ma kezünkben lévő öt könyvé
vé ugyancsak a papság körében dolgozó redaktor vagy redaktorok formálták a Kr. e.
V. században. Szintén a papság soraihoz tartozó szerző vagy iskola a szerzője a IV. és
III. században keletkezett, ún. Krónikás történeti münek (l-2 Krón, Ezdr, Neh),
amely Izrael történetének szintézise Ádámtól egészen Ezdrás és Nehemiás reform
tevékenységéig. A mü teológiai értékére Wellhausennel ellentétben Noth mutatott rá,
és értékelése napjainkban is tart. E korszakban a papság kiemelkedően a kinyilatkoz
tatás letéteményesének bizonyult.

Végső következtetés

Mint az elmondottakból kitűnik, a papi szolgálat a bibliai Izrael egész történetét
végigkísérte, s csak Kr. e. 70-ben, a templom lerombolásával. és az ostrom során a
papság pusztulásával fejeződött be. A Szentírás lapjai arról tanúskodnak, hogy a pap
ság a prófétákkal és Izrael bölcsességtanítóival együtt része annak az ószövetségi
üdvrendnek, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát az emberiségnek. Noha szelgála
tát nem keriilte el az emberi gyengeség, mégis egészében véve betöltötte ezt a felada
tát, amelyet Isten mint a kinyilatkoztatás tanújának szánt a papságnak. Ezért az Öszö
vetség papjaira is érvényes, amit Szent Pál az ószövetségi üdvrendet megjelenítő tör
vényről mond: "Mielőtt a hit megérkezett, a törvény fogott össze és őrzött meg min
ket a hitnek, amelynek kinyilatkoztatása a jövőre várt. így a törvény nevelőnk lett
Krisztusra, hogy a hit által igazuljunk meg" (Gal 3, 23-24).
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DOBSZAY LÁSZLÓ

A zsolozsma - tegnap és ma

A liturgikus megújulás ügye kezdettől fogva együtt haladt a zsolozsmaimádság buz
góbb ápolásával. A Gueranger apát müködése nyomán megindult liturgikus mozga
lom igen sokat tett a zsolozsma megbecsüléséért és terjesztéséért. kutatásokkal,
magyarázatokkal, a közös zsolozsmázás helyreállításával. Székesegyházak, kolostorok,
plébániák növekvő számban meghonosították az elmúlt száz év folyamán a rendsze
res, mind a szertartásokban, mind az éneklésben méltó módon végzett zsolozsmázást.
Hazánkban is jelentek meg e század folyamán fordítások, Szuríyogh Xavér Ferenc
pedig kiváló magyarázó könyvével, fordításaival, a karimára nem kötelezettek részé
re tartott közös, anyanyelvű zsolozsmázással mozdította elő ezt az ügyet. A II. világ
háború után az Egyetemi Templom vesperásain és nagyheti zsolozsmáin nagy szám
ban vettek részt világiak is, majd hosszabb megszakítás után a rendszeres vesperáso
kat 1968-ban állították helyre (Paskai László, Csanád Béla és Mezey László professzor
kezdeményezésére), immár magyar nyelven. Ezzel párhuzamosan a tudományos ku
tatás is jelentős előrehaladást tett, egyrészt a középkori zsolozsma, másrészt a nép
zsolozsma hagyományainak feltárásával. A II. Vatikáni zsinat után a világi hívek kö
rében is növekedett az érdeklődés a magányosan olvasott vagy közösen énekelt zso
lozsma iránt:

E feltünö érdeklődés és buzgóság mindenképpen jogosult. Gondoljuk át a követ
kező néhány szempontot:

A liturgikus élet és liturgikus nevelés nem lehet teljes a zsolozsma nélkül. A zsolozsma erős

hatást gyakorol a résztvevők vallási tudatára, hiszen sok szentírási és más klasszikus szöve
get ad át élményszerűen, jóval többet, mint akár a szentmise, akár az ájtatosságok. A zso
lozsma, minthogy benne nem a cselekmény, hanem a sz6 áll a középpontban, alkalmas a lelki
elmélyedés, a szernlélödésre nevelt liturgikus magatartás kialakítására Elsörendít tartalma az
imádás, így arra készteti korunknak aktivitásban kimerülö emberét, hogy a vallási élet
szentélyébe, az imádás, az imádság templomába lépjen be. A zsolozsma rendszerességével
jobban átszövi az egész életet, mint a vallási élet bármely más külsö gyakorlata. A gyermekek
vallásos nevelésében is felmérhetetlenül nagy jelentősége lenne, szinte radikális pszichológiai
változásokat idézne elö, ha a hitoktatás a szülöktöl, iskolától már amúgy is sokszor hallott
intelmek mellett bevezetné a gyermekeket az istentisztelet e legjobb iskolájába. Végűl nem
megvetendö a liturgia vonzóerejéhez hozzátartozó "szent szíqiáték" sem, mely - ne szégyell
jük kimondani - bizonyos "technikát" követel meg a résztvevöktöl, s ehhez talán könnyebb
hozzászókni a zsolozsmában, mint a feszesebb keretek közt mozgó, a papi akcióra épülö
eukarisztikus liturgiában.

Ha elfogadva ezeket az érveket, most már zsolozsmáskönyv után akarunk nyúlni,
meghökkent minket a felkínált formák változatossága. Igen különbözönek látszik pél
dául az eddig használt római Breviárium az új papizsolozsmáskönyvtől (Liturgia
Horarum), ismét másfajta "kis-zsolozsmákat" találunk különféle imakönyvekben,
másféle zsolozsmát az új Népénektárban, mást az eddig megjelent egyéb magyar
kiadványokban. A németeknél is különbözik a zsolozsma pl. a Gotteslobban és a nagy
német antifonáriumban. Hazánkban más-más zsolozsmát énekelnek más-más temp
lomokban, s egyik sem egyezik a szöveges "kis zsolozsmáskönyvvel" stb.
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Ebböl a zavarba jött hivlS (és esetleg pap is) kétféle - téves - következtetést vonhat
le. Vagy arra gondol, hogy teljesen mindegy, milyen zsolozsmát vesz kézbe, igazából
nincs is normája a zsolozsmának, más szavakkal: minden zsolozsma, amit valaki így
nevezett el. Miért ne állíthatna össze bárki egy megfelelő imádságoskönyvet, hogy az
töltse be a zsolozsma szerepét? Szélsöségesebben fogalmazva: az a fontos, hogy imád
kozzunk, nem az, hogy mit. Vagy éppen ellenkezöleg, arra gondolhat, hogy mindezek
merö szabálytalanságok, s aki eltér a Liturgia Horarumtöl, az kiszakítja magát a zso
lozsmázó egyház közösségéböl.

Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen zsolozsmát mondunk. S itt nem is a jogi
oldalra tenném a hangsúlyt. A zsolozsma állandóságánál fogva mély hatást gyakorol
lelki alkatunkra. világnézetünkre. Amellett egy zsolozsmát, annak technikáját meg
tanulni némi fáradsággal- jár, s nem mindegy, milyen zsolozsmára fordítjuk ezt az
energiát, mennyit ér, milyen tartós az a zsolozsma, melyet megtanulni érdemes.

E cikk szerzője nem illetékes a gyakorlati kérdésekben, s legfeljebb utalhat egy-egy
következtetésre. De talán segíti a tisztánlátást, ha a zsolozsma történetének legfonto
sabb szakaszait bemutatjuk, ezzel az ítéletalkotás szempontjait is kiigazítjuk, a szük
séges döntések szellemi hátterébe is bevilágítunk.

l. Az elsö "öskeresztény" korszak

Mit tudunk az apostoli egyháznak, a mártírok egyházának zsolozsma-gyakorlatáról?
Tudjuk, hogy a zsolozsma-ima gyökerei az ószövetségi templomi és zsinagógai litur
giába nyúlnak vissza. Innen örökölte az újszövetségi zsolozsmaimádság a legfonto
sabb imaórák rendszerét, az imaanyag tekintélyes részét, s legfőképpen gondolati
szellemi tartalmát. A zsolozsma anyagát kezdettól fogva a zsoltárok, a bibliai olvas
mányok és énekek tették. Az ószövetségi imaciklus két sarkpontját megtartva alakult
ki a hajnali Laudes és az alkonyati Vesperás hóra. Már Tertullianusnál olvasunk a 9,
12 és 3 órai szent idők emlékezetéröl, s bár ezek fontos újszövetségi eseményekhez
kapcsolódnak, ezeknek is megvolt előzményük a zsidó liturgikus gyakorlatban. Vi
szont Krisztus figyelmeztetésében és Szent Pál tanításában találjuk megalapozva a
húsvéttal, illetve vasámappal, a szentek halálával, illetve a halál évfordulójával kap
csolatos virrasztó zsolozsmát.

Bizonyos, hogy már e korban kialakult néhány fontos liturgikus múfaj: a közös és
szólisztikus zsoltározás, a refrénes éneklés különböző fajtái, a recitáló olvasás. Kiala
kulóban volt a zsoltárbeosztás rendje, egyrészt ószövetségi előzményekre támaszkod
va (pl. egyes napok saját reggeli zsoltárai), másrészt a zsoltárok és a liturgikus ünne
pek gondoJatkörének összekapcsolásával (mint ez az egyházatyák homíliáiban tanul
mányozható). Az eszerint kiemeIt zsoltárok rendszere kombinálódott a zsoltáros
könyv folyamatos mondásának különféle felosztási rendszereivel.

Egyes leírásokból a zsolozsma kettős arculatára következtethetünk: az egész hívő

nép közös imája ez, nem pedig papi különima. Ugyanakkor korán megtalálhatók azok
az Istennek szentelt személyek és közösségek, akik a rendszeres és bőséges zsolozs
maimádságnak szentelve magukat, mintegy biztos támaszt adnak a bekapcsolódó
világiaknak.

A részleteket és egyes vitatható elemeket rnellözve ennyi az, amit elég biztosan el
mondhatunk az első 2-3 század zsolozsma-gyakorlatáról. Látni fogjuk, hogy más ele
mekre a következő korszakokból következtethetünk vissza. Viszont minden más
olyan ötlet, kitalálás, ami őskeresztényelőzményekrehivatkozik, inkább ábránd
(esetleg téves önigazolás), mintsem megalapozott állítás.
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2. A második ..óskereaztény" konzak

E második korszakot nagyjából a niceai zsinattól Nagy Szent Gergely pápa múködé
séig számíthatjuk. A korabeli irodalomban elég sok utalást olvashatunk a zsolozsma
imádságról, de ezek inkább a lelki tartalomra, a szövegek értelmezésére, a nép buzgó
részvételére vonatkoznak, s a konkrét, egyértelmű adatok száma elég csekély. Mégis
ebből a korból való az első olyan forrás, mely pontosan és részletesen leírja a zsolozs
mázás módját. E könyv: Szent Benedek Regulája. Mit tudunk meg belőle?

aj Mindazok az imaórák, melyeket ma is ismerünk, Szent Benedek korában is meg
voltak: az éjszakai virrasztás (Vigilia vagy Matutinum), a hajnali és alkonyati föísten
tisztelet (Laudes és Vesperás), a nappalt tagoló négy kis hóra (Prima, Tertia, Sexta,
Nona) és az éjszakát bevezető Completorium. Benedek szerint nem is véletlen e be
osztás, hiszen egybehangzik a zsoltár szavával: "Napjában hétszer mondok dicséretet
néked" (a Laudestől a Completoriumig), és "éjszaka is felkelek dicsérni téged" (Vi·
gilia).

bJ E hórák jelentősen különböznek egymástól: egyéniségük van, melyet a hosszú
ság, a belső felépítés szab meg, összhangban az ember életkörülményeivel is, a nap
szak és imaóra szimbolikájával is. Legrövidebb a négy nappali kis-hóra: ezek rövid
himnusza, 3 állandó, rövid zsoltára, rövid befejezése megengedi, hogy a munka köz
ben megállva, 5-ó perc alatt, akár fejből is elvégezzük őket. Hosszúra nyúlik viszont a
vigilia, az éjszakai virrasztás: ezt meghívó zsoltár vezeti be, a 12 zsoltár és 12 olvas
mány (hétköznapokon 3 olvasmány) formálja a nyugodt, elmélyült várakozás, az
istendicséret és bibliai elmélkedés kiváltságos idejévé. Különleges felépítést kíván a
két nagy ünnepi hóra, a Laudes és a Vesperás. Ezekben a himnusz nem a hóra elején
van, minthogy itt egy drámai felívelés valósul meg, mesteri lélektani tudással megal
kotva. A hóra elején mondott 5 (a Vesperásban 4) zsoltár elegendő ahhoz, hogy a
hóra súlyát megadja, de el is különül mind a kishóráktól, mind a Matutinumtól. A
széles indulás, majd az olvasmány és a responzórium új motívumaí után a Himnusz
mintegy szárnyára emeli a közösséget. hogy elvezesse a kantikum (Benedictus, illetve
Magnificat) és a napi Könyörgés magaslatára. A Completorium közbenső helyet fog.
lal el a Vesperás és a kishórák között: felépítése a Vesperásét követi, de csak három
zsoltárral.

ej Megtudjuk a Regulából a 150 zsoltár elosztásának alapelvét: a kishórák zsoltárai
nem változnak; a Laudes részben állandó, részben a hét napjai szerint változó, kí
emelt zsoltárt használ. A többi zsoltárt a Matutinumban és a Vesperásban kell folya.
matosan imádkozni úgy, hogy a Matutinumban 12-12 zsoltárt mondva a 108. számúig
haladjanak, a Vesperásban a 109. számútól kezdve 4-4 zsoltárt mondjanak.

dJ Megtudjuk a Regulából, hogy ekkorra már kialakult a zsolozsma teljes müfaji
gazdagsága: mindazok a müfajok, melyek a római zsolozsmát megformálták, szerepel
nek Szent Benedeknél is: az antifona, a rövid responzórium nappalra, a hosszú res
ponzórium éjszakára, a himnusz, a virrasztást megindító meghívó zsoltár (Invitato
rium), az összekötő verzikulusok, a bevezető és befejező fohászok, az oratiók.

ej Minthogy Szent Benedek mint ismert anyagra hivatkozik az antifonákra, respon
zóriumokra, csupán beosztásukról emlékezik meg, ténynek kell tekintenünk, hogy
legkésőbb a 6. század elején ezekkel mint fixált énekanyaggal számolhatunk: az An·
tiphonale törzsanyaga tehát már jóval Benedek előtt kialakult.

fJ Ugyanez vonatkozik arra az elvre is, hogy a 150 zsoltárt hetenként teljes egészé
ben el kell mondani. Itt Benedek nyomatékosan jelzi, hogy a római egyház szokása
ez, s ettől nem is enged eltérést, még ha valaki másképpen is osztaná el a héten e
százötvenet.
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3. A harmadik "öskeresztény" korszak

Ezt kb. a 7-9. századra tehetjük, s jelentősége az, hogy immár a római egyház nem
szerzetési templomainak zsolozsmájáról is jp} értékelhető dokumentumokkal rendel
kezünk. Valójában azonban csak a dokumentumok ily későiek. A római zsolozsma
bennük olvasható formáját, a püspökségek, plébániák liturgiáját a bencéssel egyko
rúnak, sőt annál korábbinak tarthatjuk. Ezt három dolog valószínüsíti.

Egyik magának Benedeknek hivatkozása,..aki a szerzetesí életmódhoz igazítja a
zsolozsma-rendet, s így csupán új változatát alkotja meg a bevett római liturgiának.

Másrészt a benedeki zsolozsmában van néhány olyan mozzanat, mely másodlagos
nak látszik a "világi" egyházak zsolozsmájához képest: abból jól levezethető, fordítva
- a benedeki fajtából a világi egyházakét - levezetni bajos lenne.

Két ilyen példát említünk. Benedek zseniális ötlete volt, hogy akishórákhoz - minden napra,
változatlanul- az ún. graduális zsoltárokból kiemelt 9 szöveget, a 119-127. számúakat. A ró
mai zsolozsmában mindennap a törvényt dicsőítő 118. zsoltár 16 verses egységei találhatók a
kishórákban. Benedek a 118. zsoltárt vasárnapra teszi, de hogy a kishórák zsoltárai továbbra
is rövidek legyenek, 8 verses egységekre bontja. tgy azonban a zsoltár nem fér el vasárnap, s a
bencés zsolozsma hétfőn folytatja. Ez kétségkívül zavaró, mondhatni logikátlan megoldás. 
Egy másik példa: A 119-127. zsoltárt Benedek átemelte a kishórákba. Ezzel azonban csökkent
a Vesperás-zsoltárok száma. tgy Benedek a Vesperásra csak 4 zsoltárt rendel, ezzel viszont az
5 zsoltáros Laudesszel való egyensúly a bencés zsolozsmában megbomlott.

Van még egy bizonyságunk arra, hogy az l. ezred végéről származó római zso
lozsmakönyvek egy régi hagyományt rögzítenek. Fennmaradt néhány olyan 11-12.
századi liturgikus könyv, mely a dallamokat még a gregorián előtti, ún. ó-római válto
zat szerint tartalmazza, úgy, ahogy azokat Róma nagy bazílikáiban énekelték. E kó
dexek tehát igen becses régiességet tartottak fenn, mely alapjaiban valószínüleg még
Nagy Szent Getiely korát megelőzőgyakorlatra megy vissza. A dallamkülönbség elle
nére a liturgikus rend lényegében megegyezik a többi római zsolozsmáskönyvvel,
legföljebb az a - szintén régies - vonás érdemel említést, hogy olykoregy csomóban
közli egy hét antifonáit, s a használókra bízza azok elosztását.

A benedeki ("monasztikus") és római ("világi" vagy "katedrális") liturgia zsolozs
máját összehasonlítva tehát azt tapasztaljuk, hogy ezek a legfontosabb pontokban
megegyeznek, s néhány, nem elhanyagolható,jellegzetes vonásban különböznek.

Az egyező pontok: ugyanazok a hórák; ugyanaz a hórák "egyénisége" (vagyis
hosszúságuk, szerkezetük, bennük a himnusz helye stb.); egyezik a zsoltárfelosztás
rendszere (a 150 zsoltár hetente elmondandó; a kishórák zsoltár-rendje állandó; a
Laudesben kiemelt zsoltárok, a Matutinumban a 108. zsoltárig, a Vesperásban a
109.-től folyamatos zsoltározás). A himnusz a római zsolozsmában csak sokára kap
helyet, s nem is feltétlenül minden hórában, a himnusz helye azonban azonos: a
Laudesben, Vesperásban, Completoriumban a hóra közepén, a kishórákban a hóra
elején. (A Matutinumban a római rend sokáig nem használt himnuszt, mert szerepét
az Invitatorium betöltötte.) Azonos a két ősi liturgiában a müfaji készlet: mindkettö
ben megtaláljuk az antifonás zsoltározást, a nagy olvasmányokhoz kapcsolódó nagy
responzóriumot, a kis olvasmányokhoz (Capituium) kapcsolódó kis-responzóriumot,
az átkötő szerepü verzikulust, a hórát záró fökönyörgést, a bevezető és befejező fohá
szokat. Végül, s ez igen fontos: közös a bencés és római zsolozsma antifonáinak,
responzóriumainak törzsanyaga. Ez is igazolja, hogy a római Antifonále kész volt már
a két rítus szétválása előtt.

Áttérve a különbségekre: A római zsolozsma az ünnepek Matutinumában 3 x 3 zsoltárt mond,
hétköznap 1x 12 zsoltárt. A bencés zsolozsmában e hóra mindig 12 (2 x 6) zsoltárból áll,
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megtoldva az ünnepeken három kantikummal. A római zsolozsmában a Vesperás - a Laudes
szel egyezően - 5 zsoltárt tartalmaz, a benedekiben 4 zsoltárt. Emiatt is kissé változik a zsol
tárok, antifonák, responzóriumok szétoszlása. A római breviáriumban a kishórák olvasmá
nyai után rövid responzórium van. A benedekiben ez hiányzik, hogy a mezön dolgozó szer
zetesnek ne kelljen könyvet használnia. Viszont a szerzetesi zsolozsmában kis-responzóríum
van - eltéröen a világitól- a Laudes és Vesperás hórákban.

4. A középkor első szakasza

Ezt az időszakot nagyjából a 9-10. századtól kezdve a 11-12. századig számítjuk. Egy
fajta leülepedés kora ez, mely sok helyütt egybeesett a kereszténységre térés idejével.
A római "világi" zsolozsma mintául szolgált valamennyi püspökségnek, melyet lénye
gében követnek a helyi liturgiák, de apró vonásokban mégis egyéni arculatot adnak
neki. A szilárd püspöki tradíciók, consuetudók kialakulásának ideje ez, mely az euró
pai liturgiának oly vonzóan egyetemes és mégis változatos jelleget adott (vö. a Vigilia
1987.82-88. oldalán megjelent cikkemmel).

E zsolozsma legfontosabb szerkezeti elveiben is, anyagában is egységes, de mind a
monasztikus, mind az egyházmegyés ágazatai teret engedtek kiegészítéseknek, helyi
változatoknak és toldásoknak. E korban új ünnepek, új szentek zsolozsmáival, sőt

néha a régi ünnepekhez hozzáadott új tételekkel is gazdagodott a repertoár.
Ez időben válik szokássá a zsolozsmának különféle buzgósági toldalékokkal való

kiegészítése, így például a Mária tiszteletére vagy a halottakért mondott kis zsolozs
ma hozzátoldása a rendes hórákhoz.

Bizonyos, hogy a zsolozsmát a korai időktől kezdve kísérték az elvégzésének möd
jára vonatkozó utasítások: a szerepek szétosztása, a különféle mozdulatok és testhely
zetek elöfrasa, a közösség magatartásának decens rendezettsége, a templom-tér jó
kihasználása. Mindezt a római liturgia drága kincsének kell tartanunk, annak elle
nére, hogy a mai embernek érzéke e tekintetben degenerálódott. Az erre vonatkozó
szokások leírásával e kortól kezdve találkozunk rendszeresen, s így kénytelenek va
gyunk a zsolozsma rituáléjának kialakulását ez időre, mint "ante quem"-re tenni.

5. A középkor második szakasza

Nagyjából a 12. és 15. század között jelölhetjük meg e szakasz idöhatárait. A zsolozs
ma ez időszakban lényege szerint nem változott. Anyaga folyamatosan bővült az új
szentek officiumaival, most már egyre gyakrabban "rímes zsolozsmákkal", vagyis ön
álló költői alkotásokkal. Ez időben keletkezett hazánkban Szent István, Szent Imre,
Szent László verses zsolozsmája.

A többi változás már inkább a hogyant, a zsolozsma végzésének módját érinti.
Egyik ilyen változás, hogy a továbbra is elsőbbséget élvező, karban énekelt zsolozsma
mellett a papi életforma differenciálódása folytán elterjed a halkan és magánosah
végzett zsolozsmázás, a "breviáriumozás" is. (A hajdani közös, énekelt zsolozsmának
távoli emléke, hogy egészen a közelmúltig a magánosan imádkozónak is ajakkal kel
lett mondania a szövegeket.) Amennyire elismerjük ennek történelmi jogosultságát,
annyira ki kell hangsúlyoznunk, hogy a következő századok hanyatlásának egyik fő

oka a közösségi zsolozsmázást lassanként kiszorító papi breviáriumozás. A papság
nagy részének ez időtől fogva egyre inkább kiürül azoktól az élményektöl, melyek az
énekelt, ünnepélyes, rendszeres karimából táplálták egy évezred spiritualitását: a
zsolozsma egész ügyét immár esetleges, individualizált tapasztalatai szerint ítéli meg.
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Ezzel függ össze a római zsolozsma egy új válfajának keletkezése is. A pápai udvar
hivatalnok papsága, majd a vándorló ferencesek a "katedrális" rítusnak egy olyan
változatát alaldtották ki, illetve tették magukévá, mely egyszerüsíti, a magános zso
lozsmához idomítja amazt. Nagyobb jelentősége ennek az ún. kuriális változatnak
nem is lenne, ha a 16. század folyamán - egy félreértés következtében - nem lépett
volna előtérbe.

Erre az időszakra esik viszont a zsolozsma-gyakorlat egy fajta gazdagodása is. Az
egyházak - Európa-szerte, így hazánkban is - egyszerre jelentették az istentiszteleti
életnek és az iskolázásnak állandó centrumait. Természetes, hogy az iskolásokat be
vonják a karimába is. Tudjuk például, hogy hazánkban minden iskolás gyermek na
ponta részt vesz a Vesperás, s időnként más hórák éneklésében is. A kisdiákok nem
egyszer kiemelkedő szerepet játszanak benne: szólókat énekelnek, sőt az egri Ordiná
rius-könyv szerint bizonyos napokon ők vezetik, "vezénylik" a teljes káptalani zso
lozsmát! Mivel pedig az iskolából kíkerűlök egyre nagyobb 'számban lesznek világi
foglalkozások betöltöt, a zsolozsma ismerete, élménye szinte minden értelmiségi
ember szellemi alkatához hozzátartozik. 19y értjük meg, hogyan tudták a Zápolya
János kíséretében lévő világiak a budai bevonulás alkalmával rögtönözve eiénekeini
Mindenszentek ünnepének vesperását.

6. A középkor harmadik szakasza

A 15-16. században az előző korszak tendenciáihoz kapcsolódóan tovább növekszik
az új officiumok száma. De tovább növekszik a magánbreviáriumozás aránya is, me
lyet megkönnyít a könyvnyomtatás, a nyomtatott breviáriumok megjelenése (pl. az
esztergomi breviárium először 1484-ben, majd a mohácsi vészig még 8 kiadásban).

A 16. században kétféle reform kihívása éri a zsolozsma folyamatos élettörténetét.
Az egyik egy afféle aggiornamento jegyében, a hagyományokkal szakítva, a huma
nista eszményekhez akarja azt igazítani. Egyre-másra jelennek meg a reformbreviá
riumok, a kor szellemét részben átmitologizált költeményekkel, részben önkényes
"ésszerüsítésekkel" szolgálva. Leghíresebb mind közt a Ouignonez-féle breviárium,
mely egy idöben szinte egyeduralkodó lett az egyházban.

E breviárium a hórákat egységesítette (minden imaóra himnusszal kezdődik, 3 zsoltárból áll),
a zsoltárokat újra felosztotta úgy, hogy egyik se ismétlödjék, a nem bibliai szövegeket ki
iktatta, a szentek életrajzát tudálékos szövegekkel cserélte ki. De bármily nagy volt a lángja
(40 év alatt 100 kiadást ért megl), s bármennyire népszerű is lett rövidsége miatt, a Róma által
jóváhagyott új breviárium kemény kritikát kapott a párizsi egyetemtől és több neves szak
embertől. Rámutattak nemcsak liturgiai, hanem eszmei hibáira is: helytelen a felfogása a
liturgia céljáról; a biblia megismertetése nem a breviárium feladata, főként nem az isten
dicséret rovására; nem a közös zsolozsma, hanem a magán-breviáríumozas adottságait tekinti
normának; a gyökeres liturgiai változások ajtót nyitnak a papság tudatában a hit- és erkölcs
tan felforgatása felé. A Quignonez-breviárium romboló hatását - eltiltása után - elég hamar
kiheverte az egyház, bár kísértő szelleme időről időre visszatért (pl. a 17-HI. századi gal
likanista reformbreviáriumokban).

Egészen másfajta reformra gondolt a Tridenti zsinat. Célja az volt, hogy a közép
kori "vadhajtásokat" lenyesegetve eredeti tisztaságában állítsa vissza a római litur
giát. Elhagyta a középkori offíciumok, verses zsolozsmák nagy részét. Az olvasmányo
kat a modern filológia szellemében korrigálta. A szentek ünneplését rendezve vissza
állította a "de tempore" rész rangját. Hangsúlyoznunk kell, hogy valójában nem léte
zik "tridenti zsolozsma": a tridenti breviárium az akkor már legalább 1000 éves római
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zsolozsma revideált új kiadása. Legföljebb két dolog hozható fel ellene. Egyik az,
hogy nem a püspöki egyházak zsolozsmájában őrzött ősi formából indult ki, hanem 
egy tévhit míatt, hogy ti. az eredeti római liturgiát a Kúria őrzi - az ún. kuriális bre
viáriumból. Annak megfelelően kissé elszegényitette a liturgiát, értékes, ősi római
elemeket hagyott el (pl. a húsvét-heti keresztségi nagyvecsernyét), ugyanakkor kikü
szöbölt értékes középkori alkotásokat (pl. egyes szentek verses zsolozsmáít) is. A tri
denti zsinat másik hibája a végrehajtásban rejlik. Noha a zsinat az emberemlékezetet
meghaladó ideje élő egyházmegyei és szerzetesi hagyományokat nem törölte el, a vég
rehajtók a reform sorsát egy merev egységesítés felé vezették. s így szüntek meg sorra
rendre Európa értékes régi liturgiái, köztük 1630-ban az esztergomi breviárium is.

A végrehajtáshoz tartozik még két változás: a dallamok "kijavítása", vagyis a grego
rián dallamok tönkretétele a humanista prozódia elveinek nevében, továbbá a hím
nuszok átírása egy vélt tökéletesebb latinság igényével. (Ez utóbbi ,javításra" mond
ták a kortársak: "Accessit latinitas, recessit pietas - Bejött a jó latinság, kiment a jó
buzgóság:')

Ami a zsolozsma életmódját illeti: a katedrálisok, néhány kolostor, hagyományőrző
plébánia kivételével egyre ritkábbá vált a kar-zsolozsma. Beteljesülni látszik a fenye
gető végzet: az egyház nyilvános istendicséretéből papi magánimádság lesz, élete
társa és lelki nevelője a jó papoknak, a "nap terhe" (onus diei) a hanyagoknak.

8. A zsolozsma az újkorban

A 17-19. század ebben a mederben halad, s a kisebb változások (pl. az ünnepek rend
jében, rangjában) nem érintik a római zsolozsma folyamatos továbbélését. Annál in
kább veszélyeztetik azt a különféle reformbreviáriumok, melyek divatos irányzatok
jegyében kívánják - a római zsolozsma szellemétől idegen formákban - átdolgozni
azt. Főként Francia- és Németországban állnak elő hajmeresztő ötletekkel (pl. a
Sextába beépíteni a loretói litániát), s nem is eredménytelenül: ha az egyház nem is
ismerte el ezek létjogosultságát, kisebb körzetekben az abúzus megfoghatatlan, s
nem kis mértékben hozzájárult pl. a francia egyház siralmas lelki helyzetéhez.

Ez indította ellenakcióra Guerangert,' Solesmes apátját. Megnyilatkozásait, melyek
a reformbreviáriumok elutasítását, az ősi római breviárium elfogadását szorgalmaz
ták, a francia egyház heves, indulatos vádaskodással fogadta. Csak a történelem iga
zolta Gueranger eszméit: a liturgikus megújulás csodálatos gyümölcsei a 19-20. szá
zad fordulójától, egyes bencés apátságok megújuló, az egész egyházat befolyásoló lel
külete (Beuron, Maria-Laach, Maredsous), majd mintegy hivatalosan is elismerve
Gueranger igazát: X. Szent Pius pápa liturgikus lelkülete és intézkedései.

X. Pius pápa liturgikus jelentöségét méltatni nem e cikk feladata. Kezdeményezé
sei a buzgóság új hullámait indították, s ezek a zsolozsma-életben is új korszakot nyi
tottak. Magának a zsolozsmának, a római breviáriumnak tartalmában a szent pápa
korszaka kevés változást hozott. Nagy nyereség volt néhány új ünnep bevezetése, a
naptár korrekciója, a szentek zsolozsmáinak revíziója

Véleményünk szerint kevésbé volt szerenesés a zsoltárbeosztás átalakítása. A re
formbizottság könnyíteni akart a papok terhein. S mivel a teljes zsoltároskönyv he
tenkénti elmondásához - érthető módon - ragaszkodott, az ismétlödések megszűnte

tésével segíthetett: a hosszú Matutinumok zsoltárainak egy részét áttette a kishórák
ba, azok meghosszabbodtak, zsoltáraik pedig naponta változókká lettek. Ezzel viszont
a hagyomány másik, fontos elemét kezdték ki: azt, hogy a kishórák könnyi1ek, rövi
dek legyenek, a munkanapba jól beilleszkedjenek, akár emlékezetbőlis imádkozhas-

94



sák őket, s ezzel összefüggésben: az állandó, a kiemeit és a folyamatos zsoltárimádság
a hörák természete szerint alkosson harmonikus egyensúlyt.

A XX. század első felében még két esemény érdemel említést. Egyik a liturgikus
megújulás jegyében végrehajtott szerzetesrendi reformok sora. Ezzel a rendek saját
hagyományaikhoz tértek vissza vagy közelítettek, s ugyanakkor felújították a közös
zsolozsmavégzés rendi rituáléját. dallamait, ceremónia-szabályait, a zsolozsmát vég
zők és hallgatók közös épülésére. A zsolozsma reneszánsza a kolostorokban és világi
egyházakban ösztönző erő lett a világiak kezébe adott - redukált, általában bilingvis
vagy anyanyelvű - zsolozsmáskönyvek megjelentetésére.

Kevésbé volt sikeres egy másik törekvés: a zsoltároskönyv átdolgozása, melyet XII.
Pius pápa tekintélye alatt jelentetett meg egy erre delegált bizottság. A munka során,
éppúgy, mint a 17. századi hímnusz-javítök. a zsoltárok barbarizmusát, a "mai ember
nek nehezen érthető" stílusát akarták kiküszöbölni. Az eredmény egy amolyan író
asztal-munka: stílustalan, minden melegséget és hagyomány-adta természetességet
nélkülöző új fordítás. mely egyszeriben elvágta a zsoltárimádságot a liturgiával, a
patrisztikával, a magyarázóhagyománnyal és teológiával összekötő szálakat. Nem
csoda, hogy e fordítást erős kritika érte, meglepő módon világi részről (Chr. Mohr
mann professzornö írásaiban). Noha a vatikáni bizottság elnöke hatalmi szóval akar
ta e kritikát elnémítani, végül is Mohrmann szavai bekerültek a II. Vatikáni zsinat
liturgikus konstitúciójába, hogy ott a zsoltárok szövegének a hagyomány szellemében
való helyreállítását szorgalmazzák (91. pont).

8. Napjaink

A II. Vatikáni zsinat alapvető változásoknak nyitott utat a zsolozsma történetében. A
konstitúció idevágó rendelkezései három csoportra oszthatók. Egyikben olyan taní
tásokat és buzdításokat ad, melyek életté tétele jórészt még ma is várat magára (pl.
90., 98-101. pont). Másrészt néhány konkrét intézkedést tartalmaz megszünteti a
prima hórát, engedélyezi, hogya többi kisbórából csak egyet mondjanak (a kóruson
kívül), a Matutinumban csökkenti a zsoltárok számát, s feladja a római breviárium
régi elvét, hogy-ti. a 150 zsoltárt hetenként el kell imádkozni. Szorgalmazza a him
nuszok eredeti szövegének helyreállítását, tervbe veszi az olvasmányok kiválasztásá
nak és a szentek életrajzainak felülvizsgálását. Harmadrészt - mivel a zsinat gyakor
lati kérdéseket csak futólag érintett -, a zsolozsma átdolgozását egy bizottságra hagy
ták. s ez meglepően gyors idő alatt előállt új breviáriumával, a Liturgia Horarummal.

Az Officium Romanum folyamatos története, melyet legalább 1500 éven át követ
hettünk, 1971. április ll-vel véget ért. A Bugnini-bizottság által kidolgozott breviári
um olyan vadonatúj alkotás, mely itt-ott használja a római zsolozsma bizonyos ele
meit. de hajdani összefüggéseit és alapelveit nagyrészt feladja. Nem vagyunk illetéke
sek annak megítélésében. hogy - ami bármi újítás bevezetésének feltételéül tétetett 
e változásokból melyik hozott igazi és valódi lelki hasznot az Egyháznak (Lit. Konst.
23. pont). Minthogy a Liturgia Horarum az olvasók többsége számára hozzáférhető,

most csak néhány jellegzetességét emeljük ki.

A hórák száma látszólag csupán eggyel csökkent (a Prima hóra megszünt), de a napot tagoló
három kishóra helyébe gyakorlatilag egyetlen. terjedelmesebb "Hora media" keriilt. Ez nyil
ván azzal függ össze, hogy kishórák eredeti jellegér már a X. Pius-féle reform sem értette meg,
s az új breviáriumot megalkotó papoknak már nem volt emlékük a hajdani rövid kishórákról.
A virrasztó hóra elvesztette éjszakai jelleget, A hórák az egységesedés irányában változtak,
hagyományos egyéniségük rovására. Terjedelmük egymáshoz közeledett. a himnusz vala
mennyinek elejére került, a zsoltárok száma a Completoriumot kivéve mindegyikben 3.
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A római officium hajdani törzsanyagának kb. fele került felhasználásra, viszont igen nagy
számú új kompiláció bővítette ki a repertoár! (responz6riumok, antifonák, precesek). Ezek
hez nem készült, nem készülhetett dallam, a zsolozsma történetében először egy szöveggyüj
temény lett normává, s a közös énekes zsolozsmához 16 év után sincs dallamkiadvány. (Ha
egyszer lesz, az valószinűleg jelentősen el fog témi a liturgia Horarumtól, mint ahogy ez a
Missale Romanum - Graduale Romanum könyvpárosánál is látszik.) toy véglegessé vált, hogy
a zsolozsma elsödleges életformája és normája nem az énekelt kórusima, hanem a némán
olvasott papi imakönyv. Megmaradtak viszont benne a hagyományos műfajok: az antifonális
zsoltározás, a nagy-és kis-responzórium, a himnusz (melynek repertoárja lényegesen bővült).

Gyökeresen megváltoztak a zsoltárok szétosztásának alapelvei. A "botrányos" zsoltárok
kihagyásával megkurtított psalterium nem egy hét, hanem egy hónap alatt kerül elmondásra.
Ezzel lényegesen csökkent az "onus diei", s ez eleve jó esélyeket biztosított a könyv elfogá
dásának, Az ősi hármas elv (kishórák állandó zsoltárral, Laudes részben állandó, részben a
hét napjai szerint változó zsoltárokkal, Matutinum és Vesperás folyamatos zsoltárimával)
megszűnt, valamennyi hóra naponta más zsoltárokat kapott, így 28 napos, 5 hórás, állandóan
változó ciklus keletkezett.

Az egyház órájával mérve igen rövid idő telt még el a Liturgia. Horarum megjele
nése óta ahhoz, hogy bevezetését értékeljük. E bevezetés egyik újdonsága az a példát
lan erőszakosság is, mely az 1500 éves officium-hagyományról, rendi és helyi litur
giákról alig vett tudomást, s lényegében korlátlan egyeduralmat biztosított egy egé
szen új konstrukció számára. Sajátos. hogy ennek hatása sokhelyt éppen ellentétes
lett: az önkényes breviá;rium-összeállítások, szinte rögtönzött megoldások kavalkádját
tapasztalhatja a Nyugat-Európába látogató. Valószínűlegarról is korai lenne még vé
leményt mondani, milyen összefüggés van a breviárium-reform és a zsinat utáni pap
ság lelki állapota között.

9. Tanulságok

A közel 2000 éves történetet végignézve azt láthattuk, hogy külsö formáját tekintve a
zsolozsma változatos alakban lépett elénk: a római zsolozsma nem egyenlő egyik
konkrét zsolozsmával sem, hanem azok összességében és közösségében fejezte ki
magát.

E változatosság azonban korlátok között mozgott, s nem számítva a rövid életű

"reformbreviáriumokat", e korlátok egészen a XX. századig azonosak voltak azzal,
amit a benedeki és a régi római liturgia közös pontjaiként megjelöltünk. Ezek:

a hórák szerkezeti felépítése és sajátos jellege;
a zsoltárok felosztásának fönt említett hármas alapelve;
a zsolozsmát alkotó műfajok együttese (antifona, responzórium, stb.);
a törzsanyag, tehát az Antiphonale Romanum szövegeinek központi magja.
Még két fontos elemet tennénk hozzá, mely végigkíséri a zsolozsma történetét.

egyik a belsöre, a másik a külsöre tereli figyelmünket. A zsoltárok és más szövegek
értelmezésében egy olyan folyamatos hagyományozás alakult ki, melynek forrását
Krisztus és az apostolok tanításában kell látnunk, s mely az apostoli atyák idejétől

kezdve korunkig lényegében állandó (lásd pl. Wolter Maurus csodálatos zsoltárma
gyarázatait). - Ugyancsak végigköveti a zsolozsma történetét akarimádság lendüle
tét, áttekintését, vonzóerejét fokozó ceremoniális előírásokhagyománya, mely termé
szetesen a különböző világi egyházak és szerzetesrendek arculatához alkalmazkodott.

Bár a szerzö nem érzi magát illetékesnek, hogy cikkét gyakorlati tanácsokkal zárja,
három észrevétel mégis ide kívánkozik.
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1. Úgy látjuk, hogy egy bizonyos rendezett pluralizmus a történelem tanulsága
szerint a zsolozsma esetében indokolt, indokoltabb mint a miseliturgiában. Már csak
ezért is nehéz elfogadni a hagyományos római zsolozsmarend mai hátrányos helyze
tét. Úgy gondoljuk, hogya hosszú idön át egymás mellett élt zsolozsmák életjogának
csorbítatlannak kellene maradnia. ·Ez természetesen elvi álláspont, s nem érinti a
zsolozsmára kötelezettek ma érvényes, tisztán fegyelmi kötöttségeit.

2. Dilemmaként jelentkezik előttünk az, hogy míg a modern élet differenciáltsága
kinek több, kinek kevesebb idöt enged a kórusimára, breviáriumozásra, ugyanakkor
egy-egy zsolozsma olyan átgondolt egész, olyan müalkotás, melynek faragcsálása, je
lentös átalakítása komoly veszteséggel jár. Aligha szerenes és megoldás, ha e dilem
mát a lehető legalacsonyabb szinten való nivellálással oldjuk meg. Véleményem sze
rint az önmagukban tökéletes, harmonikus zsolozsmafajtákban legföljebb kisebb
átalakítások megengedhetök, amilyenek a történelem folyamán elö is fordultak. El
lenben lehetövé kellene tenni, hogy ugyanazokat az officiumokat más-más szabályok
szerint használja pl , a kontemplativ szerzeteskórus, az állandó zsolozsma-közösség, a
világi pap, a breyiáriumra nem kötelezett világi stb. így épen maradnának maguk a
zsolozsmák, a változó körülményekhez való alkalmazást pedig az átgondolt adaptá
ciós szabályok biztosítanák. Ide tartozhatna a világi hívek köz ös és egyéni zsolozsmá
zásához adott tanácsok együttese is.

3. Nem lehet belenyugodni abba, hogy a zsolozsma normativ formája az olvasott
imakönyv, me lyet csak nehézségek árán, rendkívüli esetben lehet közösségben éne
kelni. Ahhoz viszont, hogy a rangsor megforduljon, a jelen sanyarú körülmények kö
zött nem elég az általános buzdítás: a jog és az élet kölcsönhatásának ismeretében
szabályozni kellene, hogy különféle típusú vallási közösségeknek mennyit, milyen
rendszerességgel kell a zsolozsmából elvégezniük. Mert semmiféle keresztény közös
séget nem tudunk elképzelni a Rözös liturgikus imádság hozzá mért rendje nélkül.



ARATÓ MIKLÓS

A liturgikus öltözet megújítása

A ruha kultúrtörténete

Jézus és tanítványai a zsidó köznép öltözetét viselték. Derekukra tekert rövid kendő

fölé vették fel a lábszár aljáig tartó kuttonettet, a lenből vagy gyapotból készült ujjat
lan köntöst, melyet övvel megkötöttek. A felsőruha a simla volt, kb. másfél méter
hosszú, durva szálból mintával szövött kendő. Ezzel takaróztak éjszaka. Esetleg
saru és fejkendő egészítette ki a ruházatukat. A zsidóság legnagyobb vallási, nemzeti
ünnepén, a húsvéti vacsorához sem vették fel a gazdagok barsonyból. selyemből vagy
skarIátszínü drága anyagból készült öltözetét. Még kevésbé volt az utolsó vacsorán,
az Eukarisztia szerzésének ünnepén liturgikus ruha rajtuk. S később sem viseltek az
apostolok liturgikus öltönyt a kenyértöréshez. az Eukarisztia megünnepléséhez.

Valóban, mi is a ruha jelentősége?

Az ember ruházatában kultúrájának története tükröződik. Nemcsak azért viselünk
ruhát, hogy a hideg és a meleg ellen védekezzünk, hanem az ember személyi méltó
sága és az eredeti bünben megsérült természete is megkívánja, hogy legalább testé
nek erogén zónáit eltakarva jelenjék meg mások előtt. Az öltözetben mindig az adott
kor kultúrája rajzolódik ki: az ember társadalmi viselkedési formai, gesztusai, mun
kamódja, a 'rendelkezésre álló anyagok és a megmunkálás technikája kifejezi viselőjé

nek társadalmi helyzetét. Európai kultúránkban a ruha koronként követte a stílus
változásokat. A divattörténet ma külön szaktudomány. A középkor, a reneszánsz, a
barokk és a rokokó, majd a klasszicista és romantikus kor viselete rendkívül színes
és változó volt, különösen a gazdagoknál. A századfordulóra jellegtelenné vált és el
szürkült a ruházat. Napjainkban egyformán elfogadottá lett a legkülönbözőbb ízlés
forma és a napi divatáramlat együttélése.

A ruha e kultúrtörténetében sajátos szerepet kap a liturgikus öltözet, tágabb érte
lemben a klérus, az egyházi tisztségviselők öltözete. Az ószövetségi papság szertartá
sokhoz használt öltözetét a Kivonulás könyvének 39. fejezete részletesen leírja. A fő

pap hivatalos ténykedéséhez bokáig érő inget vett fel, melyet derékben átkötött. Erre
került a kék és vörös bíborból varrt köntös, majd a rövid ujjú, csípöíg érő ruhadarab,
az efód, melyet aranyszálakkal átszőtt karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból
készítettek. Ezenfelül még egy szalagokkal felfogott aranylemezen tizenkét drágakő

Izrael törzseit jelképezte. A főpap arany diadémot viselt, melyhez turbánszern föveg
volt erősítve kék bíborzsineggel. A papok finom, lenvászonból készült nadrágot visel
tek, fölötte bokáig érő köntöst. Bíborból és karmazsinból többszörösen derekukra
csavart övet hordtak. melynek hosszan lecsüngő szárát a papi szolgálat alkalmával
vállukon átvetették.

A kereszténység korai időszakában az eukarisztikus ünneplésre összegyülekezett
hívek, püspökök és papok a görög-római kultúrkör ruháiban vettek azon részt.

Érdemes megismerkedni az antik viselettel, mert a későbbi liturgikus öltözetek in
nen erednek. Az alapvető alsó ruhanemü a tunika, a görög kiton volt. Ez vászonból
vagy könnyü gyapjúból készült ing, mely lehetett rövid ujjú és térdig érő vagy csukló
ig és bokáig érő ruhanemű. Gazdagok és szegények egyaránt ezt viselték alsóruhának,
az anyag minősége jelentett csupán vagyoni különbséget. Szokás volt a rövid tunika
fölé a hosszabbat is felvenni, de ezt az elpuhultság jelének tekintették. A római polgá-
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rok felsőruhája a tóga volt, melyet a bal vállon átvetve hordtak. A szegények, ipa
rosok, úton levők felsőruhája a görög paenula, a latin planeta, melyet Galileában
kezdtek casulának (házacskának) hívni. Ez félkör alapú, a fejnek nyílást hagyó, össze
varrt, bokáig érő, az egész testet harang alakban körülvevő útiköpeny volt. A karok
felemelésekor a casulát bő redőkben felturték. A felsőruha másik változata, a
pluviale, ugyancsak félkör alapszabású. de elöl össze nem varrt, csuklyával ellátott
esőköpeny.E ruhadarabokat kiegészítette a stóla, egy sálszerü kendő, mely alkalmas
volt a száj, a veríték letörlésére. A polgári életben csakhamar hivatali jelvény értel
mét kapta.

A liturgikus ruhák kialakulása

A kereszténység első négy évszázadában a püspökök és a papok az Eukarisztia meg
ünneplésére lehetőleg tiszta és jobb ruhát vettek fel. de ellentétben az ószövetségi
papsággal, nem viseltek liturgikus ruhát. Szent Ágoston még arra figyelmeztet, hogya
püspök, a papok és a diakónusok a hívekkel egyformán öltözzenek, s arra kéri őket,

hogy ne ajándékozzanak neki drágább szöveteket, ezekben el kellene pirulnia, mert
viselése ellenkeznék hivatásával.

A VI. században István pápa Liber Pontificalisa már ismeri a liturgikus ruha fogal
mát, sőt azt kell eltiltania, hogy a klerikusok azt a köznapi életben is viseljék. Szent
Fulgentius püspök (t 533) azzal kelt megbotránkozást, hogy ugyanabban a tunikában
misézik, mint amelyikben alszik. A VII. században már csaknem hiánytalanul felso
rolják azokat a liturgikus ruhadarabokat, amelyek a XII. századra végleg rögzödtek.
Ezek: a tunikának megfelelő alba, az azt átkötő öv, a cingulum, a diakónusok öltözete
a Dalmáciából származó bő ujjú, bokáig érő köntös két párhuzamos bíborcsíkkal, a
dalmatika és a kazula, azaz a miseruha (ezt még az ezredfordulón a szertartást végző
püspökön és papokon kívül kisebbrendűklerikusok is viselték). A stóla pedig, melyet
kezdetben még a polgári életben is hordtak. az egyházi hivatal jeiévé lett. A tóga vi
szont nem kapott szerepet a liturgikus öltözet kialakulásában.

A népvándorlásnak köszönhető, hogy a római-görög ruhadarabok egyértelműen

szakrális jelleget kaptak. A nadrág, a rövid börzeke, aszíjjal felerősített bőrsaru a
barbár ruha - a klasszikus öltözet az egyházi és liturgikus ruha. A IX. századra már a
liturgikus színek szabálya is kialakul. A klérus a hosszú tunikából eredő bokáig érő

köntöst, a talárist (talus = boka), a később reverendának nevezett papi ruhát viseli.
Ugyanígy a szerzetesek a habitust, rnely fölé váll kötényt, skapulárét tesznek, gyakran
csuklyával ellátva. A reverendát különböző színü övekkel kötik át, ez egyben rang
jelző szerepet is betölt. Kialakulnak a főpapi jelvények: valószínűleg ószövetségi
hatásra a püspöksüveg, továbbá a pásztorbot, a gyűrű és amellkereszt.

Sokkal gazdagabban alakul a liturgikus ruházat. A taláris fekete. A tunikából szár
mazó hosszú fehér vászoninget. az albát viszont vállkendővel a reverenda fölé veszik.
Erre került a stóla, melyet a II. Vatikáni zsinatig a püspökök mellük előtt párhuza
mosan, a papok elöl keresztbe vetve, a diakónusok bal vállukra fektetve jobb karjuk
alatt összekötve viseltek, mint papi rendjük jelét, A zsinat óta a püspökök és papok
egyaránt mellük előtt párhuzamosan hordják a stólát.

Az ezredfordulón még a kazula és a palást pontosan félkör alakú volt. Jól látszik ez
a magyar koronázási paláston, mely eredetileg 1031-ben a székesfehérvári királyi ba
zilika számára készült kazulának, csak később fejtették szét a varrását. A stóla fölé
most már csak a celebráns veszi fel a kazulát, az alszerpap a tunikát, a diakónus' a
dalmatikát.
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Változások és hanyatlás

Az ezredforduló után egyre nehezebb és értékesebb anyagból készítették a kazulát,
dalmatikát és palástot. Értékes figurális ábrázolásokkal, szimbólumokkal, feliratokkal
hímzik, mely többször odáig megy, hogy nehéz domború textilképeket alakítanak ki
rajtuk. Ez szűkségszerűen azzal járt, hogy a karok számára egyre nagyobb nyílást
vágjanak fel, a ruhák anyaga rövidül, az egész testet borító lepel helyett a háton és
mellen térdig érő gazdagon díszített szövetlemez maradt. A kazula ezzel elveszítette
ruha szerepét és csupán dekoratív liturgikus funkciót tölt be. így alakul ki az úgy
nevezett "római kazula", melynek további csökkenése a barokk hegedű-kazulábanéri
el legkisebb formáját. A dalmatika anyagát, díszítését a kazulához alakítják, ujja kar
középig ér, hossza térdig. S hogy a nehéz anyagot fel lehessen ölteni, kétoldalt fel
vágják és gombokkal, szalagokkal rögzítik felöltése után. A pluviale, a palást csuklyá
jából gazdagon díszített lemez lesz a hátoldalon. hossza is rövidebb és rendszerint
díszes csat tartja össze. A barokk és rokokó kor férfi csipkedivatja megjelenik az al
bán és a rövidebb karingen is. Bár e fejlődés, vagy inkább hanyatlás közben elveszett
a ruha-jelleg, de amíg gondos textilművészetimunkák, addig egy adott kor kultúrájá
nak értékes kifejezései, s ezért e ruhákat nagy becsben tartjuk egyházi gyűjtemé

nyeinkben. Az igazi hanyatlás a XIX. században kezdődött.Az egyéni kézimunka he
lyett elkezdődött a kegyszeripar tömegtermelése. Liturgikus szimbólumokkal átszőtt

brokátanyagot gyártanak, s lélektelenül utánozzák a ruha jellegét elveszített "kazu
lát". Úgy gyártják, hogy drágának tűnjék, gépszövéssel és -hímzéssel készítik a gaz
dagnak tűnő dekorációt. így születik meg a giccs: olcsó legyen, de drágának lássék és
korlátlanul lehessen sokszorosítani. Ezt az örökséget vette át a XX. század.

Megújulás és útmutatás

A liturgikus mozgalom és modern egyházművészetjogos törekvéseit a II. Vatikáni
zsinat a Liturgikus Konstitúcióban és a. Római Miseköriyv általános rendelkezéseiben
szentesítette. A zsinat határozata lényeges alapelvet mond ki: "Az egyház semmiféle
stílust nem tekint sajátjának. A mi korunkban is biztosítani kell minden nép és föld
rész művészeti szabadságát, csak szelgálják megfelelő tisztelettel és kellő megbecsü
léssel az Isten házát és a szent szertartásokat." "Az ordináriusok (püspökök), amikor
az igazi szakrális művészetet szorgalmazzák és pártolják, inkább törekedjenek a
nemes szépségre, mint a hivalkodó költekezésre. Ez érvényes a szent ruhákra és be
rendezésekre is." "A püspököknek szigorúan távol kell tartaniok a templomoktól az
olyan rnüalkotásokat, amelyek . .. a formákat elcsúfítják, vagy művészi szempontból
nem kielégítöek, silányságok vagy utánzatok." íme, az egyház első giccsellenes törvé
nye, mely jogaiba helyezi a nemes egyszerűséget, a művészi hitelességet, elutasítva
minden "silányságot".

1969-ben a Római Misekönyv Általános Rendelkezései így intézkedik: "A szent ru
hák készíthetők a hagyományos anyagokon kívül az azon a vidéken ismert anyagok
ból, sőt műszálakból is, csak feleljenek meg az istentisztelet méltóságának. Úgy illik,
hogy a ruhák szépségét és nemességét ne a díszítések sokaságában keressük, hanem
a felhasznált anyagban és annak szabásában," (305-306. §.)

Visszatértünk a tiszta forráshoz! Korunk egyházmüvészetének, a paramentika mű

velőinek feladata, hogy az ún. "római kazula" helyett a liturgia ruhájaként ismét
hosszú és bő, nemes anyagból készült, a celebránst körülölelő kazulát készítsenek.
Ennek gazdag redői nemesen hullnak alá, nem kíván a szabás semmiféle liturgikus
dekorációt. A miseruha alá felvett alba anyagában, szövésében nemesen díszített le-

100



gyen, minden csipkedísz vagy hímzés nélkül. Erre ad kitünő példát II. János Pál pápa
albája, kazulája nemes egyszerűségével.A harmincas években a liturgikus mozgalom
szimbólumok hímzésével kívánta kiszorítani a férfiviselethez nem illő csipkedíszt. Ma
szokás albát, karinget, oltárterítőt népi hímzéssel dekorálni. A baj csak az. hogy az ősi

gazdag népmüvészeti hímzések helyett csaknem míndenütt a húszas évek gyöngyös
bokréta mozgalmától ihletett neo-kalocsai cifra hímzésekkel találkozunk stólákon,
miseruhákon, oltárterítökön és albákon. A giccs visszajött a hátsó ajtón.

A papok egyűttmisézésenagy jelentöségü lépéssé vált a liturgikus megújulásban. A
püspök és papok közösségének, az Úrban való egységének ragyogó kifejezésévé lett a
concelebrácíó, Több pap együttmisézése alkalmából csak a föcelebráns vesz fel mise
ruhát. az együttmísézök az albára csak stólát tesznek. Hamar kiderült, hogy az alsó
ruhának szánt. felövezett és összehúzott alba a kis stólával mennyire nem alkalmas
ruházat ilyalkalomra, Ezért rohamosan terjed a könnyu fehér szövetből készült alba.
mely sok esetben már kabátszerüen felvehető bő ruha. öv nélkül. Erre kerül a papi
rendet jelző széles és csaknem az alba aljáig érő. a liturgikus .színnek megfelelő stóla.

Ha valaki átélt már olyan együttmísézést, ahol egyforma szabású korszeru albával
és stólával negyven, száz vagy akár több száz pap koncelebrál, döbbenetesen új él
ménnyel találkozik. Az eukarisztikus ünnep páratlan gazdagsággal és szépséggel tárul
fel igazi közösséget teremtő mivoltával. Egyes egyházmegyék már bevezették a min
den pap méretére szabott egyforma szabású albát és stólát. Ilyent láthatunk a liturgia
fellegvárában, Pannonhalmán is. De a fejlődés még nem állt meg itt. Világszerte a
püspöki karok hallgatólagos tudomásulvételével vagy részleges egyházi intézkedé
sekkel elterjedt az a szokás, hogy a papi rendet jelző tekintélyes stólát a kazula fölé
veszik fel, akár úgy. hogy a színes, bő kazula fölé gazdagabban díszített. vagy akár a
fehér miseruha fölé a liturgikus színt jelző stólát teszik. Úgy tűnik, erre ad lehetősé

get a Liturgikus Konstitúció: ..Az egyház nagy gondot fordított arra. hogy a szent fel
szerelések méltók és szépek legyenek, emeljék az istentisztelet fényét: ezért meg is
engedte a változtatásokat anyagban. alakban és díszítésben:' (Lk 122) A részleges
egyházi rendelkezés még tovább megy: kisebb közösségek esetében, bizonyos alkal
makkor lehet csupán a korszeru szabású albára feltett stólával szentmisét bemutatni.

Úgy véljük. ez utóbbi törekvések a jövő útját jelzik. Az ősi forrásokhoz visszanyúlva
meg kell újítanunk a szentmise és más szertartások liturgikus öltözékét, a miseruha
mellett a minístránsruhákat, az albák mellett a karingeket. az oltárterítőket. a szönye
geket. így a liturgia - most csak a textilmüvészet szempontjából tekintve - megkapja
azt a hivalkodás nélküli. nemesen egyszerű keretet, mely egyaránt méltö a megszen
telt hagyomány gyökereihez és előretekint a XXI. század embere felé.

"
A FELKÖR ALAPÚ KAZULA RÖVlDűLÉSE

A "RÓMAI KAZULÁIG"

"'~"



Lovass Gyula hagyatékából

Lovass Gyula a Nyugat harmadik nemzedékének egyik legnagyobb tehetsége volt,
kivételes müveltségü; összefoglaló' szemléletü irodalomtörténész, ígéretes elbeszélő.

Kiteljesedő életútját, melynek kiemelkedő állomása volt az Ezüstkorban megjelent
Játékos Európa cimú tanulmánya, huszonnyolc esztendos korában, 1943-ban met
szette el tragikusan korai halála. Alakját megörökítették barátai és nemzedéktársai.
Rónay György, Sőtér István és Thurzo Gábor, kikkel folyóiratukat alapították. Életé
ben Papu és Honfitársnőm: Micheline címmel kisregénye jelent meg, majd hosszú hall
gatás után egy válogatás idézte emlékezetét Kilenc hős visszatér címmel. Rendszeres
munkatársa, megbecsült írója volt a háború előtti Vigiliának is, a lap kritikai rovatá
nak egyik nagy erőssége s még ígéretesebb tehetsége.

Az író hagyatékából előkerült cím nélküli elbeszélés kozreadásával emléke előtt

tisztelgünk, egyben a háborús esztendők alatt tragikusan félbemaradt életmúre kí
vánjuk irányítani a figyelmet.

A Vigilia szerkesztdsége

A taxiból először a lányka szállt ki, prémes, kinőtt kabátkájában, aztán a férfi: finom
városi bunda, sötét, majdnem fekete szövetböl, széleskarimájú kalap, rövid szakáll.
Mindketten hunyorogva néztek a napfényben és hóban csillogó szállodára.

.Hollay Károly, egyetemi tanár és leánya, Ágnes" - írta a férfi a bejelentőlapra. Az
első emeleten nyittatott két szobát, a szállodai szolgák felvitték a böröndoket. a férfi
a kisebbet átvitte a másik szobába. Aztán nyugodt, természetes mozdulatokkal le
vette a kabátját. A lány tanácstalanul állt mellette. A férfi megkereste a mosdót, kezet
mosott, oda sem gondoló gépies gondossággal. A tükörben megnézte magát, nyak
kendő, kabát rendben, végigsimított a haján. A fürdőszoba ajtaját is gondosan be
csukta maga után, s akkor, ahogy megfordult, látta, hogya lánya még mindig ott áll a
szoba közepén. Kézenfogva átvitte a másik szobába.

- Ez lesz a szobája, Ágnes. Azt hiszem, kényelmes lesz. A ruháit majd rakja el a
szekrénybe.

Könnyedén meghajolt, egy pillanatra a felesége jutott eszébe, attól szokott így bú
csúzni, aztán visszament a szobájába s behúzta az elválasztó ajtót.

Rendezkedett. Ruháit a szekrénybe, a fürdőszoba tükre alá a toiIette szereket, száj
vizet, hajszeszt, kölnit. .. Aztán olvasni kezdett. Spanyol jogtörtérset. Francia szerzö,
Néha mosolygott. Az elegáns és sima szöveg itt-ott elfogultságokat tárt föl, vagy lega
lább is egy másik tudós szellemének apró, jellegzetes korlátait. Aztán akadt egyszerre
egy adat, melyet eddig nem ismert. Ahogy tünődött, hogy feljegyezze-e? felkeljen? hol
is a jegyzetfüzet? - eszébe jutott a lánya. A másik szobában csönd volt, gyanús csönd.
Mit csinálhat Ágnes? Nincs-e szüksége valamire? Át tud-e öltözni egyedül? Meg tud-e
fésülködni maga? Vajon megmosta-e a kezét? Tegnapelőtt, hogyanevelőnőtelkerget
te, mindez nem jutott az eszébe. Ágnes bután makacskodott, hogy ha Francise nem
maradhat, neki sem kell, s csak ennek az utazásnak az ígéretével lehetett lecsil
lapítani.

Felkelt, és lassan kinyitotta az ajtót.
- Csak azt akarom kérdezni, hogy nincs-e szüksége valamire?
Ágnes megrázta a fejét.
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- Be tudja füzni a cipöjét? - suta igyekezetében hirtelen más kérdés nem jutott
eszébe.

- Be tudom füzni, Nincs szükségem másik nevelönöre,
Érezte Ágnesben az ellenkezést és a dacot. Miféle furcsa anyagból is van a lánya?

Egy hónappal ezelött még panaszkodott a nevelönöjére. most meg siratja s ilyen ér
telmetlen. gyanakvó daccal őrzi az emlékét, Ezt a szeszélyességét az anyjától örököl
hette. Gyakran érték ezekben a napokban ilyen megzavaró. cseppet elkedvetlenítő

tapasztalatok. Érezte. hogy lányát le kellene foglalnia valamivel, szórakozást kellene
nyújtani neki, de nem igen tudta, hogyan kezdjen hozzá. Volt benne valami nehézkes
ség, az elvonatkoztató és általánosító megfigyelés leküzdhetetlen szokása s ez mindig
megfeküdte beszélgetésüket. Szeretett a nyugszéken feküdni. órákon át. csöndben s
nem igen értette, Ágnes miért izeg-mozog minduntalan. Ilyenkor szelíden kérte, le
gyen türelmesebb. csak jót tesz neki, hirtelen növésének. bizonyára gyenge tüdejé
nek a magaslati napsütés. Aztán. mikor már belátta, hogy lánya egyre idegesebb lesz.
mintha lelkiismeretfurdalás szállotta volna meg. gyorsan fölkelt, kiment aszállóból,
összevásárolt mindenféle játékot, hogy megbékítse Ágnest. Labda, társasjáték, baba
folyt a keze alól, hirtelen bőkezűsége áradatában. Nem minden játék volt lánynak
való, a berregő és fényszórós autó például nem érdekelte Ágnest s tizennégy éves,
koraérett eszét már a bárgyúbb társasjátékok sem tudták lekötni. Ágnes inkább
könyveket kért. Az elsőt megvette neki, a másodiknál elfogta a bizonytalanság,
hátha nem való az ilyesmi Ágnesnek. Elmélyülő beszélgetést kezdett a trafikos
hölggyel - ravaszul megkerülve a témát, mert gyanakodott, hogy a termetes hölgybe n
az üzleti érdek elnyomhatja az igazmondást - s kitudta. hogy a hölgy nem olvassa a
bódéjában lévő leányregényeket. Túlzott lelkiismeretességében először arra gondolt,
hogy maga olvaisa el a lányának szánt könyveket, dehát ez mégis nagy áldozat lett
volna. Egybe belelapozott s nem igen hitte, hogy ilyesmi érdekelhetné Ágnest. Mégis
a trafikosbódé körül tört ki köztük az első láthatóbb feszültség. Ágnes meglátott egy
furcsa tollszárat, üveggolyó volt a közepén, közönséges üveggolyó, de az egész havas
világ tükröződött benne, csillogva. tisztán. végtelenül kicsinyítve, mintha a hegyek, a
szálloda, a házak mind a törpék birodalmából valók lennének. Ágnes az első napok
ajándékzuhatagától felbátorítva kéri a tollszárat. Ez az első kérése, mióta itt vannak.
Ágnes tudja ezt, csak a férfi nem gondol rá, s valamiért hallatlanná teszi.

Ágnes elismétli a kérést.
- Ugyan, minek magának az a buta tollszár? - mondja a férfi kedvetlenül.
Ágnesnek már félig elromlott a hangulata s a "buta tollszár" most megmerevíti:
- Mert akarom!
- Annyi mindent kapott a napokban. Szebb, értékesebb holmikat is. Minek ve-

gyünk össze minden értéktelen dolgot! Hiszen holnap eldobná.
A napsütés szikrázik a havon. "Holnap eldobná." - A szó úgy cseng vissza a kislány

fülében, mint szörnyü, igazságtalan sértés, Először kér valamit. Nem olyan rossz gye
rek ő. Miért dobné el? Nem szokta eIdobáIni a játékait. Nem szól, hallgat, megrántja a
kabát kinűtt ujját, a nevelőnőre gondol, akit apja elkúldött s könnyes lesz a szeme.

A férfi sajnálja s tehetetlenül szeretné vigasztalni. Megvehetné azt a tollszárat. De
ha már azt mondta, hogy nem! - Következetesség kell agyerekneveléshez - jut
eszébe.

Merthogy most már Ágnes úgysem örülne neki igazán. - De meg kellene ma
gyarázni. És rákezdi szelíden:

- Ágnes, kérem, maga már nagy lány. Nem kell azért az értéktelen tollszárért búsul
nia. Az életben néha fékeznünk kell vágyainkat. Tudnunk kell lemondani. Nem lehet
úgy élni, hogy amit megkívántunk, mindjárt utána is nyúljunk. Az élet nem törődik a.
vágyainkkal! Most talán fáj. hogy nem kapta meg a tollszárat, de higyje el, tanult vala-
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mit. Tanult lényeges dolgot. Jobb apránként hozzászokni a lemondáshoz. Annyit kell
majd lemondania az életben, hogy nem is kezdheti elég korán. Nem azért nem ve
szem meg magának a tollszárat, mert fájdalmat akarok okozni magának ...

- Hanem mert nem szeret! - A lány összeharapott szájjal, dacosan néz a szemébe.
- De, Ágnes, legyen okos, miért pe szeretném! - fáj az ütés. de a hang szelíd marad.
- Miért ne szeretném. Csak okosan szeretem. Hogy a javára szolgáljon. Az a neve-

lési elv vezet, hogy nem árt megismerkedni a lemondással. .. Mert az életen csak az
elvek vezetnek keresztül.

Azóta gyakran gondol rá, hogy Ágnes eddig nök között nőtt fel, nevelését aligha
irányíthatták következetes elvek szerint. A lánya értelmi nevelése is hagy hátra bio
zonyára kívánnivalókat. Néha eszébe jutott. hogy Ágnes tanulmányait sem kellene
elhanyagolnia. Iskoláskönyveket nem hoztak. De újságot vett, külföldi újságokat,
maga mellé ültette Ágnest:

- Olvassa, fordítsa.
Ha ismeretlen fogalom került elő, megmagyarázta. "Matiéra premiére" - "Mező

gazdasági, állattenyészeti és bányászati terrnelvények, melyek az ipar alapanyagait
szolgáltatják.' - Nem is gondolt arra, hogy magyarázatait szemléletessé, világossá
tegye.

Máskor hosszú sétákra vitte lányát, s ha az fáradni kezdett, példázgatolódott, hogy
tornásznia kellene, edzenie magát. A férfi erős volt, sok munkája közben is fordított
időt sportra. ápoltságában, nyugodt közérzetében néha aggódva nézte lánya ideges
ségét és soványságát. Máskor az unalom látható jeleit sokalIta meg Ágnesen. Egy este
zsebrulettet vett s kiterített az asztalra egy csomó nikkel- meg rézpénzt. Sokáig ját
szottak, a fillére k vándoroltak az asztalon, a lány belepirult az izgalomba s a férfi sem
unatkozott, valószínűségszámítástkevert gondolatban a kis golyó szeszélyes útjához.
De másnap este, mikor Ágnes kérte, hogy játsszanak újra, egyszerre kedvetlen lett.

- Nem lehet - mondta. Kár lenne, ha ilyen korán rászoknék a játékszenvedélyrt.
Nem is tudom, miért musattam meg ezt az egészet. Mintha elfelejtkeztem volna a
felelősségről, mely nevelése tekintetében engem terhel ...

Így éltek. Apja viselkedése mögött a lányka még mindig egy új nevelőnő elfogad
tatására irányuló mesterkedést látott. Az unalom és a csalódottság fájt, zárkózottá
tette s valami dacot kevert fel benne, inkább nem panaszkodott, inkább nem kért,
fájdalmasan elhagyottnak, kijátszottnak érezte magát, de nem szólt.

Nyolc-tíz gyerek verődött össze a szállodában. Összebarátkoztak, és ha jó idő volt,
délelőttönkint kék meg piros mackóruhákban nagy hócsatákat rendeztek a parkban.
Ágnes nem szólt, hogy szeretne velük tartani; egy cseppet félt is a vad játéktól. érezte
hosszú- keze, megnyúlt teste sutaságát. Ö lett volna a legnagyobb a gyerekek közt. De
azért szívesen, bátortalan vágyakozással nézte játékukat, valahányszor séta közben,
vagy a szálló halljából meglátta őket. A férfi is megállt ilyenkor, hadd nézze Ágnes a
gyerekeket. Hogy kívánkozhat közéjük. hogy bátorítani kellene, esetleg közéjük kül
deni, eszébe sem jutott.

Így történt, hogy egy délelőtt a férfi újságot olvasott a hallban s a háta mögött egy
szerre egy női hangot hallott:

- Szegény kislány!
Először nem figyelt rá. Aztán, hogy másodszor is hallotta, felütötte a fejét s körül

nézett. Nem volt a hallban más gyerek. csak Ágnes, a parkba vezető ajtó elött állt,
vékony orrát az űvegre nyomta, nézte a hógolyózó gyerekeket. Aztán a hang tulajdo
nosát kereste meg a férfi: ősz hajú, vékony kis asszony, egészen elveszett a nagy
székben, de azt azért félreérthetetlenül láthatta. hogy melegbarna szeme Ágnesre
néz. A férfi kedvetlenül bújt vissza az újságja mögé. De a vád - mert vád volt - nem
hagyta nyugton. Lassan fölkelt.
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Megnézte, megkerülte az asszonyt. Aztán mégis odament hozzá.
- Bocsánat - mondta s meghajolt, finom és nyugodt volt a mozdulat s az arc hitet

lenkedő. - Bocsánat, azt hiszem, az én kislányomon sajnálkozik, asszonyom. Valóban
úgy hiszi, hogy sajnálnia kell Ágnest valamiért?

- Nem látja, hogy szeretne kimenni játszani?
- Kérem, sohasem mondta egy szóval sem. Igazán nem jutott eszembe, hogy játsza-

ni szeretne azokkal a gyerkőcökkel . .. Ez az utolsó szó gúnyos, kicsinyítő formájával
már nem igen illett lelkiállapotához, mert fájón, lassan úgy érezte, míntha nem lenne
elég mentség, hogy Ágnes nem kéretőzötta hógolyózók közé, mintha Ágnes hallgatag
sága, csöndessége nem nyugalmat jelentene, hanem valami mást, bezárkózó fájdal
mat, haragot. Gyorsan meghajolt az asszony előtt, elegáns, hosszú léptekkel átsietett
a hallon, s kinyitotta az ajtót Ágnes előtt:

- Nem akarsz kimenni? - Aztán nézte az öröm és a zavar felvillanását a sovány
arcon, lánya bátortalan szaladását a hóban. - Hátha meghűl - villant át rajta, s majd
nem utánaszólt már, de megint elfogta az a szomorkás gyanú, hogy az élet tán nem is
mindig világos és logikus.

Délután szánkót fogadott s a csilingelésben, Ágnes örömében, sikongó hancúrozá
sában - ki a szokatlan délelőtt után hálásan és boldogan fogadta ezt a ráadást 
megint megnyugodott valamennyire. Megnyugodott, s szerette volna ezt a sima, nyu
galmas érzést minél tovább megőrizni, hát visszafordult, amikor meglátta, hogya dé
lelőtti kis öregasszony szembe jön vele a folyosón.

De harmadnap az asszony úgy állt elé, mint aki most már nem engedi félrenézni,
visszafordulni. Megadta magát, mosolygott: beletörődöm a molesztálásba, mert úgyis
tudom, hogy megtettem mindent.

- Nem vette észre, hogy a kislánya kabátjáról két gomb leszakadt?
Meglepődött. - Nem, nem vettem észre. De ha már megkérdezte a nagyságos

asszony - egyébként hálásan köszönöm a figyelmeztetést - csak ez mégsem lényeg
és ... és most ő szeretne kérdezni valamit.

- Azt hiszi - kérdezte a férfi lassan -, hogy nem szeretem a kislányom?
- Nem - mondta az asszony csöndesen -, csak attól félek, hogy nem ért hozzá.
- Ó! - Az első pillanatban tiltakozni akart. Kegyetlen volt ez a szó. Soha eszébe nem

jutott, hogy Ágneshez érteni is kell, vagy másképp is lehet érteni hozzá, mint ő teszi.
De aztán eszébe jutott múltkori gyanúja, megint érezte valami bajnak, zavarnak a
jelenlétét. - Higyje el - mondta -, hogy én a legjobb akarattal... Azt hiszem,
hosszabb ideje figyel kettőnket ... - s hogy az asszony bólintott, úgy érezte, mintha
valóban nagy bűnök és mulasztások terhelnék, olyan méltóságteljes, komoly, kárhoz
tató volt ez a bólintás, hogy elkapta a fejét, az ajtóra nézett, hova múltkor Ágnes oda
nyomta az orrát. .. Nos, tán azt hiszi, hogy szeszélyes vagyok, szeleburdi vagy önző,

vagy ... pedig hát, Istenem ... Két éve meghalt a feleségem. Addig ő nevelte Ágnest.
Aztán egy nevelönö. De azt ma már három hete el kellett küldenem. Lényegtelen,
hogy miért... Nem láttam biztosítottnak Ágnes erkölcsi nevelését. Aztán Ágnes
olyan hevesen tiltakozott minden más nevelönö ellen, olyan jeleneteket csinált ...
Lehetséges, hogy némikép gyakorlatlan vagyok a vele való bánásban. Míg a felesé
gem élt, míg a nevelönö itt volt, ők intéztek mindent Ágnes körül. Engem eléggé le
foglaltak a könyveim, a tanítványaim. Hogy így egyszerre egyedül maradtam vele,
igazán igyekeztem mindent megadni neki, amire szüksége van. Teljesíteni azt is, amit
akar, feltéve, hogy helyesnek tartom. És Ágnes nem panaszkodott. Jóformán egy szó
val sem. .. Azt hiszi, hogy hiányzik neki valami, hogy. .. hogy... boldogtalan? - Az
utolsó szót óvatosan, viszolyogva mondta ki. Olyan bizonytalan tartalmú ez a szó,
aligha lehet komoly beszédben ajkunkra venni. Korrekt ember és tudós aligha hasz
nálhat ilyen szavakat. Ha mégis kimondja, inkább a kényszer vezeti, hogy menekülni
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szeretne, feloldozást szeretne kapni s mégsem hiszi, hogy ekkora vádat vállalni mer
jen az asszony ...

De az hallgatott. Nem mondott sem igent, sem nemet. És hallgatása belekergette é

férfit a töprengésbe.
- A szeretet, a szeretet - mondta - formái eltérőek és különbözőek. - Atollszárn

gondolt. - Én mindig megőriztem benne a természetességet és a józan okosságot
Elvégre ...

- Nem gondolja - kezdte újra -, hogy Ágnes idegessége és nyugtalansága. amennyi
re egyáltalában vannak ilyen tünetek, inkább korával függ össze? A pubertás za
varai. .. Talán el kellene olvasnom néhány gyermekpszichológiai munkát. Valóban
asszonyom, igazán mindent meg akarok tenni Ágnesért! - Fölemelkedett és fölcsat
tant a hangja. - De elvégre, elvégre mégiscsak a magam módján tudom szeretni
Ezért nem ítélhet el!

- Nem ítélem el - mondta az öregasszony s megértő szomorúsággal meg enyhe
gúnnyal nézett a fölhevült arcba. - Az életben annyit tévedünk mindnyájan. De ~

gombokat ne felejtse el fölvarratni.
- Bocsásson meg.
A férfi lassan végigsimította szakállát, az asszony egyszerre meglátta benne az ős,

szálakat. Megint meghajolt, de most tétova volt a mozdulata, mintha a test nyugodt
önuralma s a lélek hideg ápoltsága eltünt volna belőle. - Mit fog kezdeni Ágnessel
most, hogy tudja ...

Kilátástalannak, tévedésnek tetszett minden. Egyszerre sajnálni kezdte Ágnest, sa}
nálni fájó, vádló, tehetetlen szeretettel. Visszafordult, megragadta az asszony kezét,
görcsösen, segélykérően,mint a gyerek, ha anyjának könyörög, hogy kergesse el a kí
sértetet, kitágult szemmel, akadozó lélegzettel bámult rá s azt dadogta:

- Gondolja, hogy a feleségem is boldogtalan volt?

CSANÁD BÉLA

Meztelenül
Edith Stein emlékének

Mezielenül
tesszük meg utolsó lépteinket
mindannyian,
szentek és bűnösök egyaránt,
mint Auschwitz foglyai
a gázkamrák felé;
megalázva és szátlanul,
bebugyolálva a világ
közömbös tekintetébe.

Csillagaink
csak később ragyognak fel
itélkezon és
ellenállhatatlanul.

106



FRÁTER ZOLTÁN

"Akarsz-e fényt?"
A posztumusz Áprily

Áprily, a jó mesterek hagyománya szerint, gondosan megszerkesztette köteteit. Cik
lusokat, tematikai-hangulati egységeket komponált a felgyűlt versekból. Szigorúan
válogatott, nem törekedve arra, hogy minden sora kötetbe kerüljön. A könyv szer
kezetét, harmóniáját tartotta fontosnak, nem a termés maradéktalan megjelentetését.
Hátrahagyott költeményei éppen ezért nem okvetlenül halványabbak, mint az életé
ben kiadottak. A válogatás során a készülö könyv szempontjait vette figyelembe, s így
akadtak rnüvek, amelyek - bár egymás közelében születtek - mégsem illeszkedtek a
térvezett összeállítás egészébe. Megjelentetésükről azonban nem mondott le. Amit
hagyott, alkalmasnak ítélte, hogy világ elé bocsássa. Nem semmisítette meg, pedig
könyörtelen bírája volt önmagának. Csupán a kellő pillanatot várta, az életmű alaku
lásának kedvező körülményeit.

Bár betegen, de még megadatott neki, hogy a kórházi ágyon kézbe vehesse versei
nek válogatott gyűjteményét.A kor falára az 1967-es könyvnap egyik újdonsága volt.
Annyi haladékot azonban már nem kapott a költő, hogy kéziratait a teljesség igényé
vel sajtó alá rendezhesse. Hagyatéka így nemcsak örökséget, hanem feladatot is je
lentett. A munkát az életmű kiváló ismerője, Győri János végezte el. Az ő gondozásá
ban látott napvilágot Áprily halála után két évvel a posztumusz kötet. Az Akarsz-e
fényt? a kiadatlan versek mellett tartalmazza A bíboros címü drámát is, melyhez
Jékely Zoltán írt "néhány megjegyzést".

Győri János az egész költői hagyatékkal számot vetett a könyv összeállításakor.
Nemcsak a végső korszak ismeretlen alkotásait gyűjtötte egybe, hanem a korábbi
évek rejtőző verseit is. Öszi tükör címmel az 1929-töl 1964-ig keletkezett költemények
követik egymást, majd a Napfogyatkozás ciklus az utolsó három esztendő munkáit
adja közre. Ezek többsége Áprily kedves műformájábaníródott, négysoros alkotás.

Az Akarsz-e fényt? kritikai fogadtatása a költői életmű szép, ám "csendes" utóéleté
nek nyitánya. A kritikák nemcsak a könyvet, hanem szerzőjét is szeretettel említik.
Költészetét mindvégig elválaszthatatlannak érezték emberi alakjától, művészetét

emberségétől.Görömbei András szerint műveinek mintegy "záloga" volt a mögöttük
húzódó következetes, "tiszta emberi magatartás".' Gömöri György találó megfogal
mazásában: versének is, életének is volt iormáia.? Maga Áprily szintén fontosnak vélte
egyéniség és müalkotás harmóniáját. Önmagát sem "költőnek" vallotta, hanem így
jellemezte: "ember voltam, remegő, daloló". Az embert és az emberit kereste minden
rnüvészi megnyilvánulás mögött, ezért írhatta zászlajára a humanizmus jelszavát. Szá
monkérő nyugtalanság is jelentkezett vele kapcsolatban a könyvet méltató egyik re
cenzióban: "első gondolatunk, hogy kellőképpen tudtuk-e szeretni és kiváltképp meg
becsülni életében ezt a bámulatosan finom, szelíd ernberségü s hatalmas kultúrájú
költöt".'

Kritikusait többnyire az izgatta, hogy mi volt költészetének titka, miért szerették
ezt a lírát irodalmi "ínyencek" és olvasó "tömegek" egyaránt? Válaszul valóban az
"egyszerűség" szava kínálkozik, ha az egyszerűség Áprily esetében csalóka látszat is
csupán, ha könnyen befogadható, dallamos soraiban mélyebb borongások, sötétebb
tartalmak rejlenek is. Lírája "egyszerű",ám egyszeri, megismételhetetlen is, átszőve a
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személyiség bonyolult hálórendszerével. Beszédformája mindvégig természetes,
ahogy a legnagyobbak beszélnek a lét csodáiról és rettenetéröl, az emberi élet örö
méről, szomorúságáról. Az Áprily-titok kulcsa, hogy nincsen titka a költőnek, hacsak
a természetesség nem az. Taxner Ernő vette észre, hogy .versrítmusaí szinte észrevét
lenül lopják be magukat tudatunkba'v A természetes megszólalás varázsa jellemzi
ezt a költészetet, mélabús, halk hanghordozással, ahol a megformálás tökéletessége
már-már feledteti, feloldja a tragédiát, míg más alkalommal még inkább szívünkbe
vési azt. Kis Pintér Imre a líra "ős-funkcióját"fedezi fel ebben a poézisben, melynek
"lényege a míves szépség". Ő mutat rá, hogy ez a "rendhagyó mester" nagyon is kor
társunk volt, hogy anakronisztikusnak tünő igényessége századunknak szóló, "ránk
férő lecke, példa és tanulság"! Görömbei András, majd Gömöri György is tényként
rögzíti, hogy a posztumusz kötet nem tartogat meglepetést Áprily híveinek. Vita Zsig
mond szintén az életmü egységére, a szerves építkezésre hívja fel a figyelmet, de
nyomban hozzá is teszi: irodalomtörténeti tévedés, hogy Áprily már indulásakor tel
jes fegyverzetben jelent meg, és azután lényegesén nem is fejlődött. Éppen a hátra
hagyott versek bizonyítják, hogy "egy zaklatott élet minden jelentős állomását a kor
hullámzásával és az emberiség örök kérdéseinek nyugtalan kutatásával együtt szem
lélhetjük",« s a nyugtalanság és megnyugvás hangjaival együtt válik teljessé köl
tészete. Egységes a kötet, pedig egy egész ernberöltöt fog át. A halál előtti utolsó pil
lanatok megragadásával végképp kiegészül az életmü. Imre László hangsúlyozta,
hogy a frissen publikált versek az Áprily-líra "rejtett ellentmondásosságát, belső

drámaiságát"? mutatják fel.
E posztumusz müben a költő tudatosan búcsúzik, távolodik az élettől. Az idős rnü

vészt egyre behatóbban foglalkoztatja a halál problémája, noha az elmúlás gondolata
kezdettől jelen volt költészetében. A fájdalmas, fojtott hang azonban lassanként nyu
godtabb beszédformává csillapodik. Meghatározó életrajzi adalék - mint Taxner
Ernő feljegyezte -, hogya versek többségét már a szembetegségben szenvedö költő

írta. Az elhatalmasodó glaukoma fátylat borított szemére. A túlnyomórészt erős, sötét
színekkel festett képeket mindinkább felváltja a pasztell színvilág, a komor látás
módot az elégikus szemlélet. A fátum-eszme és az eleve elrendeltség érvényesülésén
a kései korszakban átszüremlik a bölcs deru, a sztoikus ataraxia. A költő kedves filo
zófusa Marcus Aurelius, akinek már az előző gyüjteményben emléket állított.

Nemcsak az egyes versek, hanem a szerkesztés irányzó eleme is a búcsúzás, vissza
tekintés mozdulata. Ujra felbukkannak azok a motívumok, amelyek az életmüben je
lentős szerepet játszottak. A kulcsmotívumok mintegy "összegződnek"az utolsó kö
tetben. A gyermeki emlékek, a gyermekség motívumai a Gyermekkori emlék I. és II.
darabjaiban tünnek fel, előbb egy mükedvelö színtársulatból választott ideál szemé
lyében, majd egy brassói nyári éjszaka hang-emlékeként: a padláson alvó kisfiúban
örökre megmarad a zsindelyfedélre eső vízcseppek suhogása. Az otthont felelevenítő

Almahéj a kedves, régi illatot idézi, a szülöi ház biztonságot nyújtó melegét, a Ritka
csókok pedig az apa férfias zárkózottságát. Megjelenik az életre szóló gyermekkori
kaland, Rapsonné legendás vára, s a Vágy titokzatos nőalakja mint a nosztalgikus
hangulat megtestesítöje, vagy az Azúros ég augusztusi kéksége, melytöl a kedv is
"azúr" lett a .Rapsonné-idöv-ben.

S a "felnőtt-témák" is rendre felsorakoznak a posztumusz könyvben. Antigoné tör
ténete, a görög sorstragédiák végzetszerűségealapvető élménye volt. A sors "halál
szagat" érezteti az Olvasó nő soraiban, máskor arra int, hogy a "belső rémektöl"
borzongva Antigoné kezét kell szorítanunk (Oedipustól kérdezem). A világ fakulásában
és elsötétülésében, az elveszített fényesség után az Atra cura fekete gondviselésével
azonban Antigoné is eltünik, "nem lesz kézenfogó". Ekkor válik gyakoribbá a koráb
ban is jelentkező köd-motívum. A zöldhályog terjedése a látótér beszükülésével, a
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környezet elhomályosodásaval jár. A világ ködszerü, fojtogató, bizonytalan lesz. Az
öregedő szervezet fogyatékosságainak kíméletlen feltárása, a természeti képekben
megjelenő köd, az ősz, a fagy, az-áthatolhatatlan süruség az élet végének közeledtét is
sejteti. A szem gyöngülésével együtt az emlékezet is "ködös" lesz, s a ki-kihagyó me
móriában az évtizedekkel előbb történtek élesebben jutnak felszínre, mint a jelen
vagy a félmúlt eseményei. A halál-tudat hangsúlyozottságát, a halálra készűlödés

motívumát újfajta "élettani hitelesség", a magasabb életkor és a fáradó test ténye
indokolja. A magánjellegü vonatkozásokon túl azonban az Áprily-líra egésze magya
rázza, hogy az utolsó kötet legtöbb versében a halállal beszélget a költő. A halálra
irányuló szemlélet a végzetszerűség gondolatával összefonódva jellemezte életmüvét.
Most fokozottan érzi, hogy "üzen az ősz", "tél integet", s valamely "hang hívogat" a
távolból. A halál himnuszából közöl sorokat, "szép elmúlásért" fohászkodik. Halál
képzete már nemcsak szorongással, vesztőhely-érzésselvegyül, de a józan számvetés,
a megméretés tudatával is. Útravaló címü versében az alkotó ember alázatával tekint
műveire, s az ítélet előtt keveset felmutató, "könnyü keze" miatt szégyenkezik. Egyet
len verset tart méltónak megőrzésre. A hazaszeretet és életszeretet költeményében
vallja meg, "hogyan szerettem drága földedet". Amennyire a "halál rokona", éppoly
mértékben az életszeretet költője is Áprily. Posztumusz verseiben élet lüktet, apró
szépségekröl, az életöröm pillanatokban mérhető csodáiról énekel. Szemléletét egyre
dúsabban áthatja egy bölcseleti alapokon nyugvó, megszenvedett életöröm. A görö
gös tragikum mellett pogány életvágy tör fel költészetében. Melankóliája is többnyire
életigenlésbőlszármazik: az igazi szomorúság szereti az életet, de látja beteljesületlen
lehetőségeit. A mindig újrakezdés hitével ünnepli a tavaszt. Idösen, betegségekből

újjászületve sétál a "rügy-rengetegben", fordítja arcát a fény felé, hallgatva a madarak
fáradhatatlan dalát, örök élet-bizalom énekét. "Élni akarok" - üzeni egyik négysoro
sában, s az óhajban nemcsak a személyes lét meghosszabbításának igénye munkál.
"Még nem szabad meghalni" - írja felelősséggelés vággyal, hiszen a humanista csak
akkor távozhatna, ha "békességes kort, emberit" tapasztaina meg. Így tünik fel újra a
nemzetek, nemzetiségek megbékélését, közös sorsát, együttélését érzékeltető kép, a
tető motívuma. Kós Károlynak ajánlott, 1923-as Tetőn címü verse óta központi szere
pet játszik ez a motívum Áprily költészetében. Hol nyíltan. hol kevésbé látványosan
vonul végig a tető-érzés az életmüben. Az utolsó kötetben megsokasodnak a hegyek,
csúcsok; az Adyt idéző "szüz magasban" békesség honol. hová nem ér el "harcok
füstje és pora". Ebben a felfogásban a magasság nem elsősorban a magány kiemel
kedő szirtfokával azonos, sokkal inkább nyugalom és ünnepélyesség társul hozzá.
.Derüs" volt az "ormok" jelzöje a Sárréti zongoraszóban, máshol "ormok fényesed
tek", majd "vulkán-csúcsok zenélnek". A motívum gyakoriságának egyik oka bizo
nyára a hazai hegyes táj, az erdélyi havasok vidéke, ahonnan Áprily lélekben elsza
kadni sohasem tudott. Ekkorra azonban a tető, a hegy motívuma már az öregkor, a
fájdalmasan hanyatló élet jelképe is, a múló idő felett őrködő mozdulatlanságé.
"Havas hegyek ködökben elmerülnek. / Az ég felé egyetlen csúcs se lát. / De köd
mögött idő-tündérekülnek / s nyújtják a téli nappal fonalát." (December végén)

Motívum-értékü költői megfogalmazással rajzolódik ki a kötet verseiben Ady port
réja. Áprily félszeg vonzalommal tekintett a bátrabb pályatársra. Ha önmagát nem
mérte is Adyhoz. de mindig ö volt számára a példa, benne látta a beteljesült költészet
képviselöjét. Alkatánál, szemléleténél fogva más jellegü líra Áprilyé, sem szembeállí
tani, sem párhuzamot vonni nem lehet kettejük közott. Mégis, Áprily egész költé
szete, ha nem perlekedik, vitázik is Adyval. de sajátos módon árnyalja az Ady által
megvalósított líratípust és szellemi-mentalitásbeli magatartást. Nem ellentéte, inkább
kiegészítője olyan mozzanatoknak, amelyek más hangsúllyal. másképpen rendezöd
tek Ady életmüvében. Áprily nem "küldetéses" költő, legalábbis Ady szerepvállalása
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értelmében nem. Mégis tudta és érezte feladatát a világban, csak szúkebb körben
vonta meg illetékessége határát. A politikai kérdéseket a békevágy, a kölcsönös
megértés szellemében szemléli. Alkata idegenkedik a gyökeres változásoktól, alapve
tően melankolikus, lemondásra hajló lélek. Dac, indulat szinte alig érezhető benne,
fájdalom és sérülékenység annál inkább. A kor, melyben először nyilvánosság elé
lépett, a háború utáni vesztes forradalmak, a Monarchia felbomlásának időszaka volt.
Nem világformáló, hanem egyéniségőrző attitűdre épült költészete. A bibliai Ábel
alakjával emlékeztet az 1957-es Ábel füstje kötet címadó versére. Abel-lelkűnekvallja
magát azóta is: "Sosem lihegtem bosszúért" - s ez a magatartás, bár zordabb idők

ben kevésbé életképes, mégsem hozott soha pusztulást a földre, hiszen "Kain-lelkek
ontották itt a vért". Az évek múltával mind nyilvánvalóbb, hogy egy remény marad
csak. Bízni Ábel füstjében, "harag, gyűlölség és viszály" ellen, s aggódni a szívét őrző
emberért: "a béke lelkét vidd, amerre szállsz." (Szállj, Ábel füstje) A végső kiteljese
désben az Abel-rnotívum újabb, szomorú értelmezéssel bővül. Tamási Áron halálára
az író kedves hősét idézi az Ábel és a rengeteg címú négysorosban. Nemcsak búcsúz
tató beszéd, hanem ön vallomás is ez a pár szó. Áprily életének legsajgóbb, nem gyó
gyuló sebe a hazától való elszakadással keletkezett. "Már jött a vég a szívben és erek
ben, / de a lélekben még egy vágy maradt: / Otthon pihenni, vén fenyők alatt, /
a visszahívó, régi rengetegben." Ady az Értöl az Óceánig kívánt jutni, Áprily viszont 
Pisztrángok kara círnü versében - az Óceántól az Ér biztos menedékéig ért el. Önkor
látozó, befelé forduló líra ez? "Társadahni" értelemben talán igen, noha az igazán
mély, bonyolult ellentmondások magában az egyes emberben is benne rejlenek. Van,
aki innen nézi a világot - s ez a szemlélet éppúgy a valóság összetettségét tükrözi,
mint a fordított irányú társadalmi beállítódás. Áprily a két megközelítési lehetőség

dialektikáját, s nem merevellentétét érezte. Még "öregkori Iírájában" is utal Adyra. A
Sárréti zongoraszó-ban, ahol "pettyegetett pisztránggal csábít a vad patak árja", a
pisztrángok tartózkodási helye akart hely, védelmet nyújtó környék. Adyra kérdezve
is megmutatkozik ennek a szemléletnek a bensöségessége, meseszerű idillje A völ
gyünk csendje címú négysorosban: "Jó Csönd herceg? Nem herceg itt a csend, / nem
vízió, mely balsorsot jelent. / Patakparton ülö tündérleány, / ki némán, szemlesütve
vár reám." A halálközelséggel számoló magatartás szintén Ady költészetéhez köti. A
halálérzet azonban itt sem csupán dekadens ernyedtségből fakad, hiszen az idős

költő nap mint nap érzékeli a test lankadását. "Most nemsokára én következem. /
Jön a Nagyúr és gúnnyal rámköszön. / Az élet rongyait levetkezem / és a halál ingé
be öltözöm ... " (Akkord haláltáncbál), Már valóban a "halál rokona", de az Ady által
megfogalmazott életérzést történelmi tapasztalatok birtokában tágítja: .Közember és
borus költő-titán / halállal mind, mind testvér és rokon." (A halál rokona)

A látás elvesztésével az érzékelés más területen hatványozottan érvényesül. Egyet
len érzékszerv sem képes pótolni a másikat, de a kieső ingerek helyett az ép szervek
fokozott mértékben közvetíthetik adekvát ingereiket. Felerősödik a hallás, kialakul
hat a hangok kifinomult megkülönböztetése. Áprily minden verse muzsikál, ám az ő

verszenéje a magyar költők kivételes muzikalitásából is kiemelkedik szinte hipnoti
kus erejével. A gyermekkorában rögzült esöcsepegés, ami a brassói ház zsindelyfede
lére hullott, már korai ritmus- és dallamérzékenységről tanúskodik. Verseiben faleve
lek zúgnak-zörögnek, márciusi szél "h" és "t" hangzói suhognak. "Kis fehér felhők"

hasonlataként "fehér lótuszok" "cs"·vel csobbannak "csudakékségű,óriás tavon". Pa
naszos dalra fülelve "Ázott galyon síró madárka szól", máskor pedig érezni lehet a
Mélységes csend leheletét. A hangok életben tartanak, élni segítenek, mint a Halk su
hogás tavaszi eső idején, amikor csendes, langyos permeteg hinti be a tájat és az égre
tekintő arcot. A természet lélegzése, a szép tavasz ígérete új lehetőségek reményét
ébreszti. De még a tél hidegét is enyhíti a szép havazás, a lombtalan, fázó földet be-
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takaró fehérség. A hangok ráolvasásszerű,mágikus szervezödése átalakítja a képi be
nyomást, a mondogatás akusztikus síkjával megszépül a látvány: .Pílínkézz, porka
hó, szitálj, / ragyogtass, idealizálj." A "p"_k, a "gy"-k lágysága az erősödő hóesés gyor
saságától, a magasodó hólepel puhaságától jut el az utolsó sor vontatott, fáradt léptü
koppanásáig - "még lássalak. Még lássalak." - az idős férfi ragaszkodó, haladékot ké
rő kívánságáig.

"Csillagformájú kis pihe,
lebbenj pillám közé, ide!

Ma légy cseppentő gyágyszerem,
gyógyitgasd gyengülő szemem,

hogy zuzmarák, derek, havak,
még lássalak. Még lássalak."

(Pilinkérs; porka hó)

Az egyik legjellemzőbb Áprily-motivum, a fal képzete is visszatér az utolsó kötet
ben. Verseinek válogatott gyűjteményét A kor falára címmel adta ki még 1967-ben. A
fal-motívum eimmé emelésével minősítettea kort, melyben élnie adatott. A két világ
háború közötti európai irodalomnak kedvelt motívuma a fal, különösen az Áprilyéval
oly rokon olasz költészetben. Montale lírájának valóságos jelképe például a déli nap-'
fényben felforrósodott kerti fal ábrázolása. Motívumválasztásaival, a hanghatások
öntörvényü érvényesítésével kapcsolódott - akarva-akaratlanul, tudatosan vagy ösz
tönösen - kora világirodalmi jelenségeihez, főként az ermetismo áramlatához. A
Márciusi szél már csak a "rom-világba" zúg bele a világháború után, a Sárréti zon
goraszó-ban a természet által emelt fal búvóhelyként szolgál - "Sziklafalak köze in
barlang-üregek csalogatnak" -, míg a Gyermekkori emlék I.-ben játékkal és kedves
emlékekkel fonódik össze: "szép Vilma arra jött, / és megcsókolta arcom / a színfalak
mögött." A fal-motívum azonban nemcsak a bezártság, a börtön képzetét kelti, mint A
kor falára címü versben. Az idők múlásával szelídül és módosul jelentése. Az 1936-os
Kirándulás-ban a "szürke fal" még ellentétet alkotott a .Jiajnafmadár" csodájával, s
így negatív tartalmak füzödtek hozzá. Az Omlik a fal négysorosát már a kövek meg
tartó ereje szervezi egységes képpé. A köfaragó nagyapa szólítása, a lazuló kőfal lát
ványa a történelmi folytonosság szakadékonyságát, a régi, sokat tudó mesterek
hiányát érzékelteti. A hagyománynak természetes anyagokból épült szerkezete van. A
történelmi bizonyosságérzet és biztonságtudat megingását csak a múlt értékeinek
felhasználásával lehet helyreállítani.

Most bontakozik ki legteljesebben, s ragyog föl legszikrázóbban a fény motívuma.
Nemcsak önálló, külön jelentésben, hanem összegzön. mintegy egyesítve a motívu
mok rendszerét, egybekapcsolva az életmü szálait, sűrítetten tartalmazva az Áprily
líra jellegzetességeit. Természetes módon társul a fény képzete a rnagassághoz, a tető

motívumhoz. A szem csillogása és a nap sugarai a csoda pillanatában találkoznak:
"fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe" (Az én csodám). Az Enyedi diákok-ban az
emlékekben élő "ezerhangú kórus" hangja zeng a "sugaras magasban". A zápor utáni
csendben a fellegeket áttöri a fény, s "páráll a csapzott völgy a sugarakban". Fény 
magasság - szeretet: a tetö-rnotívum kiteljesedése az életmű végén. A szelíd jóság
elemi vágya gyüjti egységes négysorossá a motívumokat: "Tegnap még csak mosoly
gott. Most nevet. / Ha felmennék, fény záporozna rám. / Tenyerembe kitenném szí
vemet / s a nap felé tartanám." (Fénylik a hegy) Ahogy az ember létezéséhez nélkü
lözhetetlen, úgy lesz éltető közege ennek a költészetnek a fény. Hiánya a megrabolt
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ember sorsát példázza, a kifosztottság állapotát. A fázó test, a didergő lélek a hófúvás
sal fenyegető télben "drága, súgaras napok" felé fordul, a "sajgó emberség" gyógyítá
sára. A melegség az egyszerű, fizikai érzetból lelki. érzelmi tényezővé válik, a szeretet
szava lesz (Verőfény). A fénytelenség elszíntelenedést jelent az élőnek, kedvetlen,
mélabús időt. A Sugártalan nap árvaságot, elhagyatottságot ébreszt a lélekben, a Nap
fogyatkozás megfoghatatlan, rossz közérzetet. "Mintha belül valami fájva fájna". A
szeretetnélküliség panasza szól ezekből a sorokból. A fényhiány a szeretethiány jele a
világban. Ahogy múlik, fogy a földön a szeretet, úgy fogy az élet, csökken a fény. "Az
életemből elszállt egy sugár, / léleksugár volt és dédelgető. / Rosszkor hagy el a fé
nye, hője: vár / a didergetö, zimankós idő." (Veszteség) Az egész kötet a fény küzdelme
a sötéttel, de ez a tusa még az élet határain belül folyik, s nem élet és halál között.
Nem az életért, hanem az élet minöségeiért, A jó csatája a rossz ellen, a szép harca a
rút ellenében, nemes célkitűzés a gonosz legyőzésére, .felhöborús fény támadás".
Vihar után a fény rést talál a fellegen, s a völgyben elömlő sugarak már egy rigó víz
től csillogó, fekete szárnyán ragyognak. "Ú, győzni fogsz! Fagy árthat, űzhet, ölhet: /
te fény vagy, és a fénynek győzni kell" - írja A növekedő fényhez című versében. Hit
vallás ez a reményről, a szellem és a szeretet távoli, de hittel várt gyözelméröl, oly
korban, s annak ellenére, amikor "időnk sötét napok felé siet".

A motívum azonban mást mond az ereje teljében lévőnek, mást a halálra készülö
nek. A fény - lét és szeretet, melegség és hit - a maga teljességében szemlélt élet,
melyhez a halál tudata is hozzátartozik. A Ragyogó nap lelkesült, örömteli dallama
szinte észrevétlenül tölti be ezt a teljességet. A felsorolásba természetes lejtéssel
illeszkedik be a "temetők" említése. "Az ég hajnaltól estig csudakék, / hegyek, szívek,
temetők ragyogók. / Mámorosuljatok. fülemilék, / részegüljetek. feketerigók!" A ha
lállal szembenéző, útrakész költő számára az Ismeretlen szimbóluma is a fény. A nagy
Átkelést éles fény kíséri, a halál ebben a felfogásban nem a szenvedés, a pusztulás
aktusa, hanem új létbe forduló, végső megnyugvás. A közelgő távozás nem rettenti,
mert felismert törvényszerűségnyilvánul meg általa. A nyugalom vágyából. a véges
ség tudomásulvételéből ered a higgadt versbeszéd, s ezért lehet az egyik négysoros
címe Szép elmúlás. Fényben történő, szinte idil\i pillanat, józan, könny nélküli bú
csúzás. A természet rendjének elfogadása, tudva, hogy az élet nem zárul le az egyes
ember halálával, s valamiképpen mindenki folytatódik a világban. Nyugalmát mara
déktalanul megleli a családban, hiszen gyermekeiben él tovább: "A pázsiton / fény
ben hancúroznak az unokák." A szenvedő testen viselt "sötét sebek" megfényesednek
a tisztító halállal, "túl az életen / megragyognak". (A szenvedii)

Akarsz-e fényt? - kérdi a költő, mert földi fénye egyre fogy. Tisztában van beteg
sége természetével, s ha fényt akar, máshol kell kutatnia. Ne feledjük: a halálra ké
szülődő költő kérdése ez. Számára a belső fények erősödnek föl, az emberség meleg,
áradó fényei. Ha fényt akarsz - inti olvasóját -, ne a kűlvilágban, magadban keresd.
Életed világítson, más életeket. "Akarsz-e fényt? Akarsz-e tisztaságot, rendet? A har
mónia, az emberszeretet költészete ez, de nem Ieegyszerüsítö, nem könnyen kiküz
dött" - értelmezi a címet Imre László.! A fény motívuma végigvonul az egész köteten,
s az életműnek szinte szimbóluma lesz. Búcsúzása is fegyelmezetten szép, mint egész
életműve - írja Demény Ottó. Költészet és élet, mű és egyéniség összeforrottságát ő is
a fény ragyogásával sejteti: "Mindig a fényt akarta, de tudta is a fényt, s mint a
prizmán izzította önmagán át még tüzesebbre. s úgy juttatta el hozzánk. És ennél
többet igazi költő nem tehet."?

Áprily egész munkásságára jellemző emberi-alkotói törekvés ölt testet a kötetnek
címet kölcsönző versben. Olyan egyszeru jóakarat és szépségigény, mint levágni egy
tavaszi ágat, hogy vázába téve, hamarabb kihajtson.
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Akarsz-e fényt?

Homály. A bimbós sombokor
ködpermetegben ázik.
Hozok egy ágat, vizbe tedd,
vázádban kivirágzik.

Pár nap s kibontja szirmait,
mintha kénlánggal égne.
S averandán szétsugaraz
a tavasz szó1cesége.

1959 márciusában született a vers, mely a posztumusz kötet eimét adja. A festői

csendéletre emlékeztető költemény soraiban is világol a fény. A háttér - az első sza
kasz - bár sötétebb, elmosódottabb, a középre helyezett rügyező ág látványa élén
kebb színek reményét kelti. A homályból tart a fény felé a vers. A bimbós sombokor
vázába tett ága úgy virágzik ki, mintha "kénlánggal égne". A szirmot bontó virágnyí
lás a tavasz üzenetét hozza, az örök megújulás "szőkeségét", amely áttöri a homályt
és "szétsugaraz" az élni akarás szép jelképeként. Levágva is, utoljára még kihajt, hogy
fényt és tavaszt varázsoljon a végső elmúlás előtt. A fény megszépíti a halált, de a
fény is a halállal válik értékessé. Nem fogyhat el a világból a ragyogás, a szeretet.

A jóságvágy lírája Áprily költészete, mely a törékeny jóság, s a jó törékenységének
panaszát és méltóságát énekli. Kérdései - az egy kérdésből származó végtelen körök
- sokáig megoldatlan kérdések maradnak, de már a kérdezés ténye is élni segít, s ál
landó feladatul jelöli ki, hogy törekedjünk a jóra.

Akarsz-e fényt? Akarsz-e halált? Akarsz-e életet, akarsz-e szeretetet? Ha minden
ízében érvényes, élhető válaszaink nincsenek, legalább kérdéseink legyenek ponto
sak, égetöek. Csak óhajunk és kérdésünk lehet, de ezek vihetnek valamelyest köze
lebb a teljességet soha el nem érő feleleteinkhez. Az Akarsz-e fényt? szelíd és mégis
súlyos kérdése a görögség pogány naphimnuszaitól a klasszicizmus és neoklassziciz
mus világosságáig ível. Belső, erkölcsi parancstól hajtva, nem szünö körforgásban,
folytonosan meg kell újítanunk a méltó élet igényét. Óhajok, kérdések adják a "re
megő, daloló" ember válaszát. Goethe utolsó szavai, a "Mehr Licht!" kívánsága: több
fényt! Több fényt a világnak, több fényt az embernek! Akarsz-e fényt, több fényt, több
szeretetet?

Jegyzetek: l. Görömbei András: Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? Kritika 1970. l. sz. 54. - 2. Gömöri
György: Tavaszi olvasónapló. Híd. 1970. 7-8. sz. 847. - 3. F. R (Falus Róbert); Könyvszemle.
Népszabadság. 1969. okt. 3. 7. - 4. Taxner Ernő: Áprily verseit olvasva. Jelenkor. 1970. l. sz. 81.
5. Kis Pintér Imre: .Köszönöm a figyelmet, olvasók". Élet és Irodalom. 1970.3. sz. 11.- 6. Vita
Zsigmond: Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? Igaz Szó. 1970. 3. sz. 459-460. - 7. Imre László: Áprily
Lajos: Akarsz-e fényt? Alföld. 1970.2. sz. 82. - 8. Imre László: Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? Alföld.
1970.2. sz. 83. - 9. Demény Ottó: Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? Magyar Hírlap. 1969.okt. 23. 6.
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SARUSI MIHÁLY

téli echó

Uram lsten
az udvarban farakás
eresz alatt tengericsipke
Uram lsten
itt még ráérnek
[ürészelni
[ürés zelnek!

Uram lsten
itten még gágog a lúd
az uccán szűlék bibliáznak
Uram, könyörögj érettönk
ezek itten: iringálnak!

csak úgy
mintha mi se történt volna
ko rcs oly á zn akl
csak neki a tihanyi tónak
csak körbe karikába
aBalatonon
csúszka, szan
Uram, itt szánkóznak!
ha ló és csöngő nélkül is
motros szánra csalja fiam
fia mellé
Gergát a Ge r gő mellé!
ez a tihanyi egyszerű
ember
aki, Uram lsten
olyegyszerűen

Adjon lsten
ez még: Tihany
ezer év kettős tornya alatt
fél karéjban
kis Belső tavuk fölött
hol léket
léket
vág a halász
hogy az élet ne fulladozzék

Uram lsten
itt még csattog a fejsze
itten még szál a fejsze
s né, durran a rianás
csak amott a hájúttá tengeren
túl-az-apátsagon
lenn, a Balatonon
hol mégse kölllékelni
a hal így is él!
mert otta: rianás
Uram lsten
itt még tényleg van rianás

s visszhang is
ha eldugul a szörny [uvoldja
éjjel
ha újra csönd terem
itten
Uram lsten
itten még előfordul

az élet
rianás tizaraszos vásárcsarnoka alatt
a gyűrődő jég ölelése táján
Tihanyban
Uram lsten
hol minden harmadik lakós
beül a vasárnapi misére
szeniséges lsten
itten még tényleg
mise a mise?
Teremtőm, láss csudát!
Boldog Margitunk éneke
vetítővásznon

Teremtőm

itten nyúlcsapáson poroszkálhatol
s bogyózó rigóval
csókázó vargyúval
rebbenő fenekű őzzel

riadó fácánnal
s nézd, hogy vigyázol
reánk, Miassronyunk!
hol a kapaszkodó ösvény jegén
madár csúszkál előttünk
s nekivágsz aszélin
hol avar által vigyázza lépted
a szent s Ze II e t



erre került az orosz barát is
Oroszk útho:
Uram, irgalma zz:
kil encs zá z é v e!
hogy belebuki a hárome zer é ve;
Óvár árkába
Teremtőm, mi vajh
meddig állunk?

irgalma s lsten
itt még [ ürészeln ekl
s az eb se mar belém
ebben a lakók harmincadjára jutó
farkasorditó
pannon ligetben
Krisztus után ezer kil encszáz és hetven kilencb en
tél hava derekán
Tihan yban
teremtő lsten:
a kéményeken: k örös zt!
echazza rianó álmaink



KAMARÁS ISTVÁN

Hogyan lesz egyegyházközségből közösség

A szólamok már megvannak
(Egy külvárosi plébánia Budapesten)

"A múlt vasárnap arról prédikáltam, van-e már a mi plébániánkon keresztény közös
ség. Úgy érzem, még nincsen. Nemrégen jártam Kaliforniában. Ott a pap a kapuban
várja a híveket, s mise után is ott beszélget velük. Én itt a két mise között ügyeket in
tézek a sekrestyében, hogy ne kelljen leterhelt híveimnek munkaidőbenvagy szabad
idejükben jönniük. Ha már közösség lennénk, az ide járók köszönnének egymásnak a
lépcsőházban. Vendégeim, egy bajor katolikus család, megjegyezték, hogy itt a hívek
gondterhelten érkeznek a misére, s lehorgasztott fejjel mennek el. Úgy látszik, mégis
csak ott kellene állnom a templomajtóban. Ehhez azonban két feltétel szükséges: idő

és egyéniség!" (István atya, a plébános)
"Még nincs közösség, még inkább csak klikkek vannak: az ifjú sági sok elkülönülnek

az öregektől, a kicsik a nagyobbaktól és így tovább. Még nem is kirándultunk együtt.
A szólamok már megvannak, István atyán sem múlik, hiszen dolgozik három helyett,
s mindent maradandó élménnyé akar tenni, mégsem állt még össze ez az egyház
község." (B. Hilda zenetanár, az ifjúsági és gyermekkórus vezetője)

"Nincsen még meg a kellő összhang a plébániai munkatársak között. Nagyon is
őrizzük a ránk bízott területet. A jobbnál jobb kulturális rendezvényekre kevesen
jönnek el, mert az emberek a mi köreinkben is materialistábbak, mint egy keresz
ténynek szabadna." (M. Jánosné tanárnő, a plébániai karitász főmunkatársa)

"Meg lehet érezni a közösségszagot a plébánia körül. Elsősorban a gyerekek köré
ben. Ezek valahogyan másképpen játszanak egymással, mint a többiek. Az is feltűnt

nekem, hogy akik ott aktívabbak, itt, a művelödési házban, a könyvtárban, a táncház
körben is azok." (G. Nándor, a közeli múvelödési ház igazgatója)

"Az a benyomásom, hogy ez az egyházközség jól üzemel. A misén mindig sokan
áldoznak, van jó kórusuk, sok hittancsoportjuk, lelkesek a karitászos hölgyek, sok
előadást és zarándoklatot szerveznek és így tovább. De olyan közösséget, mely Krisz
tussal való személyes közösség eredménye és következménye, én nem tapasztaltam.
Sőt, meg merem kockáztatni, sokan, még a legbelsőbb körökből is, még csak nem is
tudják, hogy ilyen is lehetséges." (J. Anna teológiát is végzett könyvtáros, az egyik
katekézis vezetője)

*

A rákosbereki plébánia környéke a Gellérthegy magasságában van. Jó levegője miatt
sokan költöznek ide, akár kertes házba, akár a lakótelepre. A kertes házakban sok
magas beosztású és gazdag ember lakik, magányosok is akadnak bőven, de a legtöb
ben itt is hajtanak, "güzülnek", és itt is kevesen tartják bűnnek az önkizsákmányolást.
Szornbat-vasámap az öt misén 1200-1400-an vannak a plébánia-templomban. 30 fös a
16-24 évesek ifjúsági hittanja. Az általános iskolás hittanosok sincsenek kevesen (120
körül vannak), ami a velük foglalkozó munkáját illeti, ám az ott lakó hasonló korúak
hoz képest részarányuk igen alacsony. "Ez a legsötétebb folt" - mondja borús arccal
István atya, s erről a hirdetések is árulkodnak. Íme egy 1979-ből: "Vasárnapi és nem
egyszer hétköznapi szentmiséken is találkozunk olyan derék iskolás lányokkal és
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fiúkkal. akiket sosem látunk hittanórákon. Pedig velük is szeretnénk megosztani a
keresztény hitigazságok kincseit. Kérjük, ragadják meg ezeket az alkalmakat, hogy
hitismereteiket állandóan gazdagítani tudják. Ebben a tekintetben sem szabad meg
rekedni elemi iskolás szinten." Egy másik 1980-ból: "Ne feledkezzünk meg a hittan
órákrói! Gyermekeink és unokáink neveltetésében elsőrendűen fontosnak tartsuk azt
a fáradozást is, mely hitünk és vallásunk megismerésére segíti őket." És egy sokadik,
négy év múlva: "A bejáratnál újból olvassuk el a hittanórák időpontját és segítsük
gyerekeinket, hogy Isten és a valláserkölcsi igazságok megismerése is támogassa
őket egyéniségük kialakulásában." Mit lehetne tenni - kérdezem István atyát. Nem
vágja rá a választ, megszenvedi: "Megpróbáljuk megkeresni a megkeresztelteket és az
elsőáldozókat. Az a baj, hogya szülök el vannak fáradva, s ami még rosszabb: el is
fásultak. Olykor lehetetlenül nehéz megszervezni, hogy egy kisgyerek eljusson a
hittanra, mondjuk egy 3-4 gyerekes családbó!. Nemegyszer hősies erőfeszítésre van
szükség, hogy a külőnbözö különórákon kívül még a hittanra is elhurcolják gyerekei
ket. Mással is próbálkozunk: a fél 9-es mise a családoké. ahol a gyerekek nem ülnek
külön. Az esti mise után van egy félórás bibliai tárgyú elmélkedés a fiataloknak. Kár,
hogy készen kaptuk a templomot. Ha együtt építettük volna, talán jobban együtt
lennénk. Itt borzasztóan nehéz megszervezni egy-egy társadalmi munkát, például a
templomkert rendberakását. Nem jönnek, inkább pénzt ajánlanak fel."

*

Oázis-e ez a templom, ez az egyházközség az őt körülvevő panel-életek rengetegében?
A plébánia hirdetéseibőlvett minta alkalmat adhat ennek megítélésére:

"Ezentúl a keresztelés előtt külön megbeszéléseken is szeretnénk találkozni a szü
lőkkel és a keresztszülökkel. hogy segítségükre lehessünk gyerekeik keresztény ne
velésében. Feltételezzük, hogy aki gyermekének kéri a keresztség szentségét, Isten
szándéka szerint is akarja nevelni."

"Templomunk hatalmas parkban van, mely méltó környezete lehet a szent hely
nek, ha rendben tartjuk. Aki teheti, kisfürésszel, metszőollóval vagy kosárral szíves
kedjék a következő két szombat délelőttjén eljönni."

"Virágvasárnap délelőtt Darvas Iván Kossuth-díjas müvész közremüködésével,
modern feldolgozásban, énekkel és zenével adjuk elö Jézus szenvedéstörténetét,
Sillye Jenő és Kovács Gábor müvét."

"A 10 órai szentmise után a búzaszentelés szertartásával imádkozunk Istenhez,
hogy áldja meg földművelőnépünk munkáját."

"Május utolsó vasárnapján a gyáli egyházközség fiatal versmondói Pilinszky vallá
sos verseit szavalják templomunkban. A versek között Takács Mária, az idei közép
iskolás országos zongoraverseny gyöztese játszik orgonán."

"Augusztus utolsó vasárnapján ünnepi orgonamuzsikával köszöntjük a Szüzanyát,
Elekes Zsuzsa müvésznö elöadásában. Ö több nemzetközi orgonaverseny győztese, s
itteni szereplése mintegy főpróbája lesz a müncheni orgonaversenynek."

"Hetenként egyszer diavetítéssel is szeretnénk élményszerűbbétenni a rózsafüzér
imádságot. Kedden és szerdán a Szentföldröl tartunk diavetítést."

"Novembertöl minden hétfön este [a televíziós szünnapokon] Biblia-magyarázatot
tartunk felnőtteknek.Ennek keretében november második felében egy csillagász tart
három vetített képes előadást, hogy vallásos ember jobban eligazodhasson a világ
mindenség titkaiban."

"Idén két karácsonyi misztériumjátékunk is lesz. Az egyiket az esztergomi Ferences
Gimnázium diákjai Szent Ferenc karácsonya címmel adják elő 16-án este fél ötkor, a
másikat a mi hittanos gyerekeink az éjféli mise előtt."
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"Vasárnap délután 4 órakor kezdődik Zeffirelli Jézus-filmjének vetítése. Másnap, a
felnőttek Biblia-órájának keretében a Nobel-díjas Teréz anya életéről és munkás
ságárólláthatunk diafilmvetítést."

"Köszönjük kedves híveink tegnapi munkáját templomkertünk megszépülése érde
kében. Bár kevesen tudtak eljönni, mégis igen sokra haladtunk. Reméljük, a követ
kező szombaton a még több munkáskéz be is fejezi a munkát.'

"Március 2·án a kecskeméti Piarista Gimnázium diákjai Mórus Szent Tamás életé
ről adnak elő egy tanulságos színdarabot.'

"November LO-én kapják meg templomunkban a hatvanadik életévüket betöltök a
szent kenetet. Akik nem tudnak eljönni, szíveskedjenek megüzenni, s elhozzuk őket

autóval. Vigyük szét ennek az eseménynek a hírét,"
"Örömmel tapasztaltuk, hogy a fiatal házaspárok is próbálnak gyermekeikkel

együtt vallásukhoz ragaszkodni, hitvalló módon élni. Modern világunk számtalan
probléma elé állítja a keresztény családokat. Ajövőben különleges és újszerü módon
is szeretnénk segítséget nyújtani. November ló-tól rendszeres előadások,megbeszélé
sek, vetítések lesznek a templomban. Ezeknek a találkozásoknak a mottója: ..Ismer
jük meg együtt és még jobban Istent, hogy könnyebb legyen akarata szerint élnünk.•
Az első előadást Kozma Imre zugligeti plébános tartja: Az egyház felismeri, hogy
Krisztustól kapott küldetését a keresztény családokon keresztül teljesítheti 
címmel,"

"A fiatal házaspárok és a házasságra készülők délutánján a következő alkalommal
egy ötgyerekes fiatal házaspár szeretné megosztani velünk tapasztalatait családjuk
keresztény szellemü megformálásáról. Akik nem tudnak kisgyermekük felügyeletéről

gondoskodni, hozzák el őket nyugodtan, mi két helyiségben is szívesen foglalkozunk
velük. A következő előadó egy személyben orvos, pszichológus és pap, aztán pedig a
családi liturgia lesz a téma,"

"A szentmise végén ősi szokás szerint megáldjuk a húsvéti ételeket, hogy a ma
gunkhoz vett táplálék mindig testi egészségünket szolgálja.'

"Köszönjük azt a sok munkát és támogatást, amellyel ez évben templomunkat bel
sőleg felújíthattuk és most az ünnepre méltóképpen felkészíthettük. Viszonzásul
fogadjanak el szerény karácsonyi ajándékul egy könyvjelzőt, amelyet mindenkinek
átnyújtunk a templomajtóban,"

.,tzléses húsvéti lapok kaphatók il sekrestyében,"
"A múlt héten új székekkel gazdagodott templomunk. Nemcsak a belső tér szépsé

gét emelik, hanem híveink kényeimét is szolgálják.'
"Az olvasásra szánt időnket töltsük ki hasznos könyvekkel. Ajánljuk híveinknek

plébániai kölcsönkönyvtárunkat.'
"Szent Margit életéről egy színdarabot ad elő a jövő vasárnap templomunkban az

Élmunkás téri templom ifjúsági csoportja,"
"Bizonyára elterjedt a hír, hogy vasárnap éjjel betörtek templomunkba, meggyaláz

ták az oltáriszentséget, ellopták négy kelyhünket és néhány értékesebb tárgyát. Az
anyagi kár kb. 70 OOO forint. Az eseményt Isten büntetésének is tarthatjuk a sok
szentmise-mulasztásért, káromkodásért. egyéb bűnökért. Első legyen tehát az önma
gunkba tekintés, a bünbánat és az engesztelés. A károkat pótolni kell, az ablakokra
védőrácsotépíteni és riasztóberendezést kell felszerelni,"

"Vasárnap este a Zenemüvészeti Főiskola hallgatóinak egy csoportja lesz temp
lomunk vendége. A kamaraegyüttes egyházzenei áhítatot tart,"

"Havonta 13-án, a fatimai jelenések évfordulóján rózsafüzéres ájtatosság,"
"Hétfőnként Biblia-óra felnőtteknek, keddenként összejövetel a Biblia-olvasók

számára."
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"Most ünnepeljük Szent Gellért szentté avatásának 900. évfordulóját. Ebből az
alkalomból két autóbusszal Pannonhalmára zarandokolunk."

*
Megkértem két népmüvelöt, hogy csupán a hirdetések ismeretében mondjanak vé
leményt erről az egyházközségről mint értékközvetítő intézményről. "Az évek alatt
folytatott munka arról győzött meg, hogy ezen a plébánián közés értékeket vállaló
közösség kialakítására úgy törekedtek, hogy egyszerre maradjanak közel a hívők

mindennapi életéhez, miközben a legmagasabb kulturális értékeket is közvetítik. A
művelödési házakban nincs ilyen koherens értékrend, és nem állnak munkatársai
ilyen intenzív kapcsolatban az odajárókkal, még akkor sem, ha esetleg több kisközös
séget is müködtetnek, Valószínűleg azért, mert azokban a kisközösségekben sem a
teljes személyiséggel foglalkoznak, hanem az egyének érdeklődésénekmegfelelöen.
Ezt nagyon nagy különbségnek látom. A hirdetések hangneme tőlem idegen, de nyil
ván, akiknek szól, adekvát és hiteles." így ír az ELTE Közművelődési Tanszékének
adjunktusa.

Az Országos Közművelődési Központ főmunkatársapedig ekképpen: "Nehezen tu
dok megszabadulni attól a meglehetősen profán ötlettöl, hogy ne vessem össze a
rákosbereki plébánia hirdetéseiből kikövetkeztethető programját az ott működő

kultúraközvetítö intézmények egyikének (például a rnüvelödésí ház) programfüzeté
ből kiolvasható magatartással. Végül is mindkettő fölfogható intézményként, és
tiszta, a viszonyok által nem torzított funkcióit tekintve közel állnak egymáshoz.
De hát - mint tudjuk - nem állnak. Ez a funkció pedig: a szolgálat. Míg a művelődési

otthőn naturálisan előírt terveket teljesít, valamiféle »generálszósszal- nyakon öntött
»értékrendtelenség- nevében, addig ez a plébánia sajátos értékrendjét sugározza
szét: minden tevékenységének, programjának kiindulópontja, célja és végeredménye.
Ez az értékrend a szolgálat köré szervezödik, mely nyitott az őt körülvevő személyi
ségekre, és számít az ő nyitottságukra is. Ez az értékrend világos, átlátható, követ
hető. Mert mi köré is épül? A család tisztelete és fontossága, egymás segítése és támo
gatása (ennek millió apró jele a hirdetésekben); ugyanakkor az egyének közötti elemi
szolidaritás, odafigyelés, a köztük lehetséges együttműködésszálainak építése, erősí

tése; az ünnepek, melyek megteremtik annak lehetöségét, hogy kitekinthessenek az
egyének mindennapi életük bozótjából az irodalom, a zene, a színjáték, a film segít
ségével. Ez a tevékenység a mindennapok köré is szervezödik egyszersmind, ám anél
kül, hogy értékeit feláldozná. Inkább megemeli a hétköznapokat segítő-támogató

attitűdjével.S még egy fontos mozzanat: számít a laikusok közrernüködésére."
És most ismét a szomszéd müvelödési ház igazgatójáé a szó: "Négy éve dolgozom

itt. Magam is orgonálok, először ez vezetett a plébániatemplomba. Ezután jött a
muvelödéstörténeti sorozat, amelyben az irodalom, a történelem és a liturgia egy
aránt helyet kapott. A sorozat keretében került sor a templomi koncertekre. Most
egy vallástörténeti sorozatot tervezek, be szeretném mutatni a különbözö vallások és
felekezetek liturgiáját, teológusok, papok és egyházi művészeti együttesek közre
működésével. Vannak az egyházban is dogmatikus emberek, nemcsak nálunk, de
István atya nem ilyen. Hoztam a templomba egy bábos népi betlehemes játékot. Vol
tak benne vaskosabb részek is, de ő nem cenzúrázta, rám bízta. Az ő intézménye
értelmes cselekvési lehetőségek sorát kínálja."

*
.Katolikus Testvéreim!

Nyolc év óta szolgálunk Rákosberekben, de még nem volt alkalmunk meglátoga
tásukra.
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A váci érsek úr a Hívek lelki szolgálatára küldött ide bennünket. Tehetségünk és
lelkiismeretünk szerint igyekszünk teljesíteni a feladatot. Templomunkban naponta
reggel és este vannak szentmisék, vasárnapokon 5 alkalommal. Kiemelkedő ünne
peinket igyekszünk vonzóvá tenni az Egyház korszeru szertartásaival. Szívesen láto
gatjuk a betegeket, hétfőnként este felnőtt Híveinknek tartunk Bíblía-magyarázatot,
hetenként hat alkalommal van hitoktatás fütött hittanteremben a tanulóifjúságnak.
Igen sok temetésen, kísérjük utolsó útjukra halottainkat, a szentségek kiszolgáltatásá
val kapcsolódunk be Jézusunk világot megszentelö munkájába. A megszokott szertar
tásokon kívül is - fűtött templomban! - számos rendezvény, orgonahangverseny. vetí
tések, keresztény házaspárok havonta ismétlődő továbbképzése, stb. alkotják papi
szolgálatunkat. Tudom, mindezzel semmi különöset nem mondok, hiszen ez köteles
ségünk, ezért vagyunk.

Csupán azoknak kívánjuk tudomására hozni, akik szívesen bekapcsolódnának a
vallásos élet fentebb említett gyakorlataiba, de elfoglaltságuk miatt nem járnak
felénk, esetleg alig hallanak rólunk, pedig Egyházközségünk területén élnek és annak
tagjai.

Munkánk másik része anyagi természetű. Fokozatosan rendbe hoztuk egyházi épü
leteinkből azt, amit elődeink nem tudtak befejezni. ( ... ) Felmerülhet a kérdés:
mindezt miböl?

Egyházunk anyagi feltételeit a Hívek teremtik meg. A vasárnapi templompersely
bevétele és az »egyházi adó« címen ismert »önkéntes megajánlás- az anyagi alapunk.
Allamsegélyt is kapunk, havonta 596+416 forint a két papi személy számára. Fen
tebbi kiadásaink mellett főállásban van kántorunk, sekrestyés-egyházgondnokunk,
pénzbeszedőnk és jelen pillanatban két papot tartanak el Egyházközségünk áldozat
kész Hívei. ( ... )

Kérem, a jövőben legyenek bizalommal e sorok átadójához, aki hivatalos pénzbe
szedönk. Ő elvégezte a hároméves teológiai kurzust, hogy alapvető hitbeli-vallási
kérdésekben is megfelelő segítséget tudjon adni. Neki jelezzék, ha valahol idöseken,
betegeken kell segítenünk; ha elsöáldozásról vagy bérmálásról elmaradt gyerekeiket
hitoktatáshoz kell segíteni. Senkinek sem akarunk terhére lenni a lelkiismereti köte
lezettségek megemlítésével. de ez is feladatunk. Meg vagyunk győzödve, hogy papi
szolgálatunk emberi és társadalmi életünk alapvető feltételeihez tartozik. Segítséget
nyújt az egyéniség kialakításához és a családok bensőségesvilágának megteremtésé
hez, melyböl magyar hazánk is csak jót remélhet.

Ha ritkábban látjuk is egymást, kérem legyenek meggyőződve. hogy papjaink
naponta imádságukban és a szentmiseáldozatban gondolnak Híveikre, és kérik szá
mukra Isten áldását. Hálásan köszönöm - talán ismeretlenül is - eddigi nagylelkű

segítségüket és hitvalló életpéldájukat, mely lelkesítőleghat embertársainkra is.
Családjuk minden tagját tisztelettel köszöntöm."

A levél aláírója a plébános, kézbesítői pedig a plébánia azon munkatársaí, akik a
körzet valamennyi lakásába bekopognak, hogy kihalásszák híveiket. Hárman végzik
ezt a munkát. Ketten már főállásban. Egyikük a művészeti, másikuk a középiskolai
tanári pályát cserélte fel ezzel a kűldetéssel, harmadikuk főállásban MAV ellenör,
Lelkipásztori segítőtársak ők, egyelőre azonban "pénzbeszedő"vagy szebben "idősek,

betegek, elhagyatottak látogatója és segítője" a nevük.
A tanárnő egy hirdetésre jelentkezett. amelyben ez állt: "Pénzbeszedőt keresünk, ez

is Isten-szolgálat." Azóta már ímaközössége is van, s szívesen beszélget egy-két óráig
is bárkivel. hogy utána még egy órát együtt imádkozhassanak.

A művésznővel egy zarándoklaton találkozott a plébános. .Díplcmam és nyelvtuda
som van, de nem kudarc miatt hagytam el a pályát - kezdi a farmernadrágot vi-
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selö, egyedül élő fiatalasszony. Egy NDK-beli városban bekerültem egy igazi plébá
niai közösségbe. Mint addigi vasárnapi keresztény megtapasztaltam. mit jelent Krisz
tus-hívőnek lenni. Adószedőnek lenni: ettől először borsózott a hátam. Aztán úgy gon
doltam, így is sokat tehetek. Az ajtót nyitók egyharmada végig készséges, néhol leül
tetnek, megvendégelnek. a többség azonban megijed, hogy ez most pénzbe fog nekik
kerülni. A formálisan hozzánk tartozók tíz százaléka igen keveset ad. Tegnap egy ér
telmiségi házaspárnál voltam. Csak karácsonykor jönnek templomba, mégis azt val
lották, hogy az egyháznak fenn kell állni. Ugyanígy érvelt egy nem vallásos férfi is. Én
kommunista vagyok, menjenek a feleségemhez - mondta a házigazda egy harmadik
helyen, aztán mégis egy óráig beszélgetett velem az udvaron. Vannak nehéz esetek.
Istent vádolják a csapásokért, a papokat pedig régi sérelmekért: kidobták a gyóntató
székből, mert nem akarta megbánni; eldugták valahová azt a feszületet, amit ő aján
dékozott a templomnak; pofon vágta a hitoktató. Egy tanítónő a minap bevallotta,
hogy gyerekeinek kedve lenne hittanra járni, de a pedagógus-kölcsön miatt nem
meri őket beíratni. Egy másik, kommunista tanítónő szerint a hittanos és a hívő gye
rekek jobban kezélhetök. Találkoztam a minap egy 16 és egy 19 éves fiatallal, akik
fontolgatják, hogy megkeresztelkednek. Ilyenkor vissza kellene mennern, ütni a va
sat, de 92 utcám van. Nem könnyü a több pénz vagy több apostolkodás kérdést el
dönteni. Mindkettőre szükség van. Ami a legjobban elszomorít: adószedés közben
szinte alig találkozom fiatalokkal. Ezt a kérdést a nagyszülőkre bízzák. Nem jutok a
közelükbe. Amit nagyon szeretnék: egy lelkes segítő csapatot verbuválni magam köré
fiatalokböl." A körülötte heverő teológiai jegyzetek alól egy nagy zacskó savanyúcuk
rot vesz elő. Mindegyik fajtából vennem kell egyet.

*

M. Jánosné Jolika rendkívül energikus özvegyasszony. Tanár férje alapította a plé
bániai könyvtárat. (Több mint száz rendes kölcsönzőjevan, sokuknak házhoz szállít
ják a könyveket.) Ő is tanár, jelenleg félállásban a kerületi nevelési tanácsadóban
dolgozik. Örök elégedetlen, nagy kritikus, de nemcsak bírál, hanem dolgozik is. Ha
valakinek az államtól is járna segély, utánajár s kihajtja. Alig kezdünk el beszélgetni,
két munkatársa érkezik, egy idős házaspár. Amíg ők pénzügyeket beszélnek meg, át
lapozhatom a karitász-füzetet, amelyben ilyenfajta igényeket, feladatokat találok:
,- az Iringó utcai kápolnába kellene hétköznap kocsival misére kísérni;
- eltartója van, beszélgetni kellene vele, időnként felporszívózni;
- nehezen mozog, két bottal, bizalmatlan;
- tolókocsís, féllábbal, elsőpéntekes;
- túl sok nyugtatót szed, emiatt nem tud rendesen beszélni, pedig csak hatvanéves;

egy kiló zárójelentése .van, nem képes ügyeit intézni; egy villanytűzhelyt kellene be
szerelni, elintézni az IKV-nál;

- egyedül van, beszélgetne egyedüllévőkkel;

- beszélgetni vele, bevásárolni, leprapólya-készítést vállal;
- könyvcsere. beszélgetés;
-leszázalékolt, egyelőre nem kell neki segítség.

Világos: a legtöbbjüknek nem anyagi segítség kell, hanem beszélgetés. Ebben
mindhárman megerősítenek.Elmesélik, hogy vannak ügyeskedök, akik megpumpol
ják őket, vannak öngyilkossággal zsarolók. A nem vallásosokon is segítenek. Arra
törekednek. hogy összehozzák egymással az egymásra szorulökat, hogy azok "szere
tet-kapcsolatuk melegénél gyógyuljanak". Az idős házaspár István atyát kezdi ma
gasztalni, hogy milyen szép lelkű, milyen szép belső élete van (azt talán nem tudják,
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hogy mennyire szeret síelni és szörfözni), és jól is szervez. Ekkor Jolika magához ra
gadja a szót, s ott is tartja jó darabig: "Még korántsem álli össze a karitász. Nem is
merjük eléggé a terepet. Beállítok egy idősebb házaspárhoz a szeretetcsomaggal. Ki
derül, éppen abban fáradoznak, hogy feljelentsék lányukat, mert az ő ablakuk elé ül
tetett egy most még 20 centis bokrot. Mi meg segélyezzük az ilyeneket. ahelyett, hogy
helyrepakolnánk őket. Világos, ide lelki segély kellene. és ehhez kevés az egyszeri lá
togatás. Én pedig éppen ilyesmiben lehetnék hatékony, ha mellém állhatna egy pszi
chológus meg egy lelkipásztor, de ez csak vágyálom. Mi most még százféleképpen
szanaszét vagyunk. A tatarozás és a temetőfelszámolás nagyon lekötötte István atyát.
Nem neki kellett volna csinálni! Mi ajánlottunk neki jogászt. közgazdászt. Jó lenne
felújítani az utcaapostolságot. A harmadik szomszédom öngyilkos lett. Rajta kívül
még két családot ismerek ebben az utcában. Azt hiszem, itt bukik meg a keresztény
ség. Nagyon hiányzik egy állandóan nyitva tartó plébániai klub-féle is, ahol az
emberek tereferélhetnének. Van még szabad kapacitás. Tudom, István atya hétfelé
tépi szét magát. de az is igaz. hogy magával ezen a délelöttön többet beszélgettem,
mint ővele egy év alatt."

*

"Gitár szakos voltam, s a "diplomadarabomat főiskolás társaimmal együtt ebben a
templomban adtuk elő egy kis egyházzenei áhítat keretében. Ekkor még nem voltam
vallásos. Ebben a közegben másként szólt a gitár. Itt nem tapsoltak, de látszott az
arcokon, hogy tetszik. Utána három fiatal jött hozzám, hogy klasszikus gitárt szeret
nének tanulni. István atya alkalmanként hívott ebbe-abba belesegíteni. Egyre többet
jártam oda. Nagyon nehezen illeszkedern be új társaságokba. itt viszont fantasztiku
san jól érzem magam. Addig mindig csak azzal voltam elfoglalva. hogy megfeleljek az
elvárásoknak, itt erre nem volt szükség, itt önmagam lehettem, s ez felszabadított.
Egy évvel ezelőtt voltam elsőáldozó. Nem sokkal ezután vállaltam el, István atya
kérésére, az ifjúsági. majd a gyerek-énekkart. A felnőtt-énekkar óriási dolgokra is
vállalkozik, most egy Mozart-misére készülnek. A kántor képzett zenész és három
gyerekes családapa. Sokszor meghívja a 15-20 fös énekkart a saját lakására, egy kis
klubéletre. Az ifjuságisok ezelőtt csak Jenő-dalokat énekelgettek. Én úgy vélem,
másféle zene illik a templomba. Rendszeres hangképzés után taizéi dalokkal kezdtük,
aztán zsoltárok, majd egyszerűbbmotetták következtek, majd újabb és újabb lépcső

fokok. Hatfős magja van ennek az igényessé váló kis társaságnak. akikkel hetenként
próbálunk. de alkalmanként fölszaporodunk 15-20 főre. A próba után csatlakoznak
hozzánk a többiek, ilyenkor negyvenen is vagyunk. s megkezdődik káplánunk veze
tésével az ifjúsági hittan. Balázs atya megpróbálja érdekessé tenni. Múltkor például
meghívott három görög katolikus kispapot, s egy rabbit is ígért nekünk. Nagyon
közvetlen ember. s ezzel olykor vissza is élnek. Két hét múlva évzáró zenei áhítat lesz.
Négyszólamú kórus szólaltat meg 15-16. századi müveket és Mozart Ave Verum-ját,
Van egy kis zenekarunk is: hegedű. furulya, gitár. A gregorián még nehéz nekik, a
zsoltárt azonban már nagyon szeretik. A kicsikkel a fél kilences misén énekelünk és
zenélünk. Velük jóval nehezebb. mert ők még nem örömmel énekelnek. Egy hamis
hangú gyerek lelkesen üti a triangulumot. Az ifjúságisokkal misztériumjátékokat is
előadtunk: a Magdolna-játékot és Claudel keresztútját. egyre fogyó gyertyákkal. Mi is
van még? Kirándulgatunk, s időnként ellátogatunk más templomokba, hogy ellessük,
mit és hogyan csinálnak ott."

*
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Az ismeretlen terep bejárásának még csak a felénél tartanak 1987 közepén. A 4000
ajtót nyitó közül 1000 tartja magát katolikusnak Gó lett volna a keresztény tesvérek
számbavétele is), de csak 120 közülük a gyakorló. A már számontartottak közül is
jóval többen fizetik az egyházi adó címen ismert önkéntes megajánlást. mint ahányan
a templomot látogatják. A templom ugyan tele van vasárnaponként, az egyházközség
ugyan meglehetősenolajozottan üzemel, s a közművelődés széles-tekintélyes szakem
berei közösséget szolgáló értékközvetítő intézménynek minősítik a rákosbereki plé
bániát - mégsem lehet fellélegezni: sínen van a vallási élet.

István atya azt a hivatást választotta, "amit egészen lehet csinálni". Az egésztől még
messze érzi magát, még szervezi csapatát. Most kerül sor a képviselőtestület újjáfor
málására, a "fiatalítás és pluralitás jegyében". Eddig csak egyötöde volt a testület
tagságának nő: számuk igen, de arányuk ezután sem fog jelentösen növekedni (pedig
az egyházközség "húzóemberei" között a nők vannak többségben). Eddig havonta
találkoztak, de egyre kevesebben. A pünkösd szombatjára hirdetett kiránduláson
István atya egyedül találta magát, s elgondolkodott. Az egyik fő feladatának a csa
ládosok segítését tartja, a másiknak pedig papi karakteru munkatársak verbuválá
sát. Rengeteg és igen sokféle feladat áll előttük, köztük olyanok is, mint angol és
német alapnyelvű filmek szinkronizálása. A karitászt még szélesebbre és még szemé
lyesebbre tervezi. Továbbra is fontos és kedves munkájuk lesz a gyereküket meg
keresztelni akaró, de rendezetlen házasságú szülők segítése, megkérdezése: "Meg
engedik-e, hogy Isten megáldja házasságukat a keresztelő alkalmából?" Komoly
feladatot jelent a kései elsőáldozókkalvaló foglalkozás és a jegyesekkel való törődés

(akiknek 9O%-a nem volt elsőáldozó).

"Anyagi szempontból is nehéz évek jönnek, pedig eddig is borzasztóan sok idő

ment el az anyagiak biztosítása miatt. Meg kellene tanítanunk az embereket szeré
nyebben s ugyanakkor tartalmasabban élni. Egy református lelkésztársam elmélke
désében olvastam, hogy az örökség Őnélküle nem segít. Nem mi vagyunk a tékozló.
Ő az, aki önmagát is kínálja nekünk" - magyarázza István atya. Nem tudja befejezni,
mert csöngetnek. Ezúttal is ő van egyedül a plébánián. Igaz, éppen fél tucat fő

munkatársa dolgozik a "terepen". Egy zúzott arcú öregember esik be, kéri a
"plébános atyát", gyóntassa meg, mielőtt a metró elé veti magát. Hosszabb beszél
getésnek tűnik, elbúcsúzunk. A. templomparkon átsétálva azon gondolkodom: sza
bad-e egy jól üzemelő egyházközségtöl a mai körülmények közöft ennél is többet,
vagyis csodákat várni. Nem jelent-e majd az ismerős terep sokszorta több kihívást és
feladatot egy tucatnyi, még nem egészen összeszokott egyházközségi gárdának? Nem
pazarló-e a kulturális kínálat bősége egy olyan közegben, ahol az átlagosnál nem
erősebb az "éhe a szépnek"? Mivel lehet majd megtartani, a rosszabbodó anyagi
körülmények között, amikor az idő egyre drágább lesz, a jelenlegi aktivitást? Nem
kellene-e a pénzbeszedést elválasztani a látogatástól? Nem lehetne-e a világi szövet
ségesekkel szorosabban együttműködnia helyi társadalom (a rákosberekiség) kiépí
tésében? Nem lehetne a templom parkja Rákosberek egyik agórája?



TOMAJI TÓTH ATTILA

Reggel

Azt nem lehet leírni, mégis
reggel a villamoson
leverik a kalapját,
az nem lehet,
hogy mindig reggel verjék le,
neki, szegény tanárnak,
hogy így kezdődjék egy napja,
másokon rajta marad,
rajtuk marad, s rá mered,
- nincs is kalapjuk. csak sapkájuk! 
utaznak -
nézi a gyors festést a nők arcán,
a paraván-újságot a férfiak kezében,
rézsút az arcok,
megy a sárga, megy,
jön aDOMUS,
ha lenne otthona, berendezhetné,
balról néhány falomb,
majd a piac,
aluljáró, be a garatba
tódulás, metro,
egyik ajtón be, a másikon ki,
ami lent, azt nem,
még ha van is, azt nem írja le,
kiszál4 fölmegy,
megnézi azokat a koszos galambokat,
akiket szerethetne ezen a reggelen,
de nem, most őket sem,
inkább jobbról a régi ferences kolostort,
ahol már kora reggel hegesztenek.
aztán csak megy,
a kalapja a kezében -
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LÁSZLÓ GYULA

Michelangelo: Ádám teremtése

Ebben a rövid tanulmányvázlatban több olyan felismerést olvashatunk, amelyek
nem szerepelnek az eddigi Michelangelo-irodalomban. Ezek közül a leglényegesebb
Ádám teremtésének értelmezésére vonatkozik. Ez alkotja e vázlat lényegét.

Ádám teremtése a Sixtus-kápolna mennyezetfreskói közül az egyik. Az üres térben
és a kopár föld felett, két, hosszan elnyúló alak: az Atyaisten és Ádám. Mozdulatuk
vonalának íve szinte egymást példázza, az Atyaistené kissé magasabb szinten ismétli
meg Ádám derekának és jobb lábának elnyúló ívét. Ádám a húszas éveinek forduló
jánlévő, hatalmas, másfél öles fiatalember. A csupasz földön hever, jobb könyökére
támaszkodva megemeli a képsíkba simuló felsötestét, feje aléltan félrebillen. és vá
gyakozva néz a Teremtő felé. A fejnek ez az elesettsége szenderben, alvás közben
vagy ájuláskor következik be, amikor a fejbiccentő izmok elernyednek és a fejet saját
súlya oldalra billenti. Ugyanezt az ernyedtséget sugallja a lazán kinyújtott bal kar és
az erőtlen kéz. Egyebekben széles mozdulattal hever ez a csupa izom fiatalember.
Férfiassága parányi. - Ádám ernyedt karjával, kezével ellentétben az Atyaisten keze
pattanó erejű, és csak néhány centiméter választja már el emberősünk kinyújtott uj
jaitól. Az Atyaisten erőteljes fejmozdulatában kevesebb a rejtett kontraposto, mint
Adáméban. Hatalmas, szélduzzasztotta lepel öblében jelenik meg, kis angyalkák (szü
letendő lelkekr) és bal karjával átölelt fiatal nő (Éva?) társaságában. Mozdulata nem
olyan, mintha a következő pillanatban Ádám mellé akarna telepedni, inkább csak
elsuhan mellette, miután mutatóujjával megérintette Ádám bal kezének ernyedten
feléje nyúló mutatóujját. Az Úristen szélfútta haja-szakálla és testére tapadó redős

viselete is a röppenést sugallja.
Ádám teremtése része a mennyezetre kerülő teremtéstörténetnek, alapja Mózes

első könyve. A pápai kápolna képsorát a pápa és a bíborosok nyilván alaposan meg
beszélték a mesterrel. A témaválasztás tehát csak részben lehetett Michelangelo dol
ga; mindenesetre a teremtéstörténet alapszövege volt a megfestendő feladat.

Szokás volt mondani Michelangelo festményeiről, hogy megfestett szobrok. Való
ban annak is látszottak, mert régen a gyertyák és olajlámpák füstje és a szénserpe
nyök korma elszürkítette, szinte rajzzá tette a falképeket. Újabban, a japán tv által
fedezett restauráláskor -derült ki, hogy ragyogó színek: élénkpirosak, almazöldek,
erős sárgák s áttetsző kékek borítják a mennyezetet.' Például ahelyett, hogy ugyan
azon szín sötétebb árnyalatait használta volna a művész, az árnyékos részek megfes
tésekor kiegészítő vagy más színekkel élt; egy ruha sárga, ráncaiba pirosat festett
vagy kárminvöröset egy zöld drapériába. Egyszóval festő volt a javából.

A Sixtina a gigászok találkozóhelye. Az alakok 3--4-5-6 méteres óriások. Az ember
eltörpül mellettük. "Introite nam et hic dii sunt" - igen, istenalakok közé kerülünk.

Forduljunk figyelmünkkel a teremtéstörténet felé. Mózes első könyvében két te
remtéstörténet van. Az első szerint a Teremtő előbb szétválasztja a világosságot és a
sötétséget, majd az égboltozatot, és lassan kezdi benépesíteni a földet: zöldellő nö
vényeket, fákat teremt, majd a halakra, a négylábúakra és a madarakra kerül sor.
Ezután: Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, "férfinak és nőnek

teremtette és a föld urává tette őket." A művészi ábrázolások nagy része valóban
dús, paradicsomi környezetben mutatta Ádamot és Évát. Michelangelónak szeme
előtt kellett legyen az a csodálatos rajz, amelyet Leonardo egy gobelin számára alko-
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tott. A rajz elveszett ugyan, de Vasari ünneplő szavai megidézik számunkrat! "Ezen a
képen Leonardo Adám és Éva bűnbeesésétábrázolja a földi paradicsomban. Világos
és sötét vonalakkal fűtengertölhullámzó és néhány állattal benépesített virágos rétet
festett meg. Van rajta egy fügefa, amelynek leveleit és ágait olyan művészien és pon
tosan, olyan elmélyülő szeretettel ábrázolta, hogya szemlélö egészen megzavarodik,
ha arra gondol, hogy miképp lehet egy embernek ekkora türelme! Aztán van még raj
ta egy pálmafa, amelynek levélzete olyan gömbölydeden és kerekdeden van megal
kotva, oly csodálatos müvészettel, hogy ilyesmire más, mint Leonardo türelme és te
hetsége képtelen lett volna." - íme a paradicsom képzeletnek tág teret nyújtó gazdag
sága. Tudunk arról, hogy Michelangelo vetélytársának érezte Leonardót, s mégsem
vette fel a kesztyüt: az ő paradicsoma kopár!

Michelangelo a Sixtus-kápolna mennyezetére az első teremtéstörténet kozmikus je
leneteit használta, de a továbbiakban teljesen a második teremtéstörténetet vette ala
pul. Ez Éva teremtésének ábrázolásából is kitünik, de más apróbb mozzanatokból is.
Olvassuk a szöveget.' "Azon a napon, amikor az Úristen a földet és az eget megalkot
ta, még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény,
mert az Úristen még nem adott esőt a földnek, s nem volt vele még ember sem, hogy
a földet müvelje. Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld egész felszínét.
Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet lehe
letét. Így lett az ember élőlénnyé.Az Úristen kertet telepített Édenben ... mindenféle
fát sarjasztott ... Az Úristen vette az embert és Éden kerjébe helyezte, hogy müvelje
és őrizze. .. Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki ha
sonló hozzá. .. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette
egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett
oldalcsontból megalkotta az asszonyt és az emberhez vezette... Mind az ember,
mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt .. ."
Mindebből nyilvánvaló, hogy a Sixtus-kápolna teremtéstörténetében a kozmosz

teremtése az első változatból, Adám és Éva története pedig a második változatból va
ló. Kérdésünk: honnan vehette Michelangelo (és tanácsadói) az érintés által való
életre keltést? Erre szeretnék felelni ebben a rövid vázlatban.

Említettük, hogy a mennyezet képeinek tervét nyilván alaposan meghányták-ve
tették a pápa és a bíborosok, klerikusok. Michelangelo tehát nem egymaga határo
zott. Sőt tudjuk, hogy azonos méretben megrajzolta a képeket s ezeket a falra illeszt
ve, nyomta bele a nedves vakolatba a körvonalakat. A tanácskozó testület tehát nem
csak elvi, szóbeli megjegyzéseket fűzhetett a tervhez, hanem látta és megvitatta a
képek kartonját is. Így még kiélezettebben vetődik fel a kérdés: honnan az eltérés a
biblikus szöveg és az alkotás között?

Feleletet keresve ismerkedjünk meg először azzal a testi-szellemi közeggel, amely
ben a rnü létrejött. Leonardo da Vinci szerint a festő alakjaiban önkéntelenül is ma
gát ismétli meg; nézzük meg e szempontból Ádám alakját, Mivel Michelangelóról már
életében is tudták, hogy lángelme, kortársai sok mindent feljegyeztek róla. Írt róla
egykori kis festősegédje, Condivi.t írt a reneszánsz nagy életrajzírója, Giorgio Vasari,
beszélgetéseit rögzítette Francesco d'Hollanda, és még a mocskolódó Aretino is szá-'
jára vette. Emellett Michelangelo nagy költő is volt, és verseiben önmagáról is vallott.
Van tehát róla elegendő értesülésünk. A szétszórt adatokat nagy szorgalommal gyüj
tötték egybe. (E munkákban nagy szerepe volt Tolnay Károlynak, a firenzei Casa
Michelangelo igazgatójának.)

A müvész testi felépítéséről - amely minket most Ádám alakja miatt érdekel 
Condivi írt: " ... teste inkább izmos és csontos, mint húsos és zsíros, mindenekfölött
egészséges, úgy természeténél fogva, mint testgyakorlás folytán, valamint megtartóz
tatása úgy a nemi életben, mint az étkezésben... alakja pedig a következő:

126



magassága közepes, váll ban széles, többi testrésze ehhez hasonlítva inkább karcsú,
mint nem .....

Íme - mondhatná valaki - szikárságában és testedzésében találhatjuk meg fiú- és
férfialakjainak izomembereit, saját teste képmásai ezek s közöttük Ádám is. Csak
hogy a kérdés nem ilyen egyszerű. Már kortársai is észrevettek alakjaiban valamit,
amit mi sem hagyhatunk figyelmen kívül. Testismeretét beható bonctani tanulmá
nyokkai tökéletesítette.

Hallgassuk meg erről Vasarit: "Michelangelo a firenzei Santo Spirito-templom ré
szére készített egy fafeszületet, s ezt annak a perjelnek kedvéért, aki kényelmes szo
bában helyezte d Michelangelót . .. Michelangelo ezekben a szobákban sok hullát
fölboncolt, hogy tanulmányozza az anatómiát, és megindult azon az úton, mely ké
sőbbi tökéletes rajztudásához vezetett. .. Sokat foglalkozott anatómiával, hogy meg
ismerje a csontok rendszerét és izületeit, az ízmokat, az inakat, az ereket, továbbá az
emberi test minden mozgását és minden helyzetét; de nemcsak az emberekét, hanem
az állatokét is ..." Most térünk arra, ami túlmutat bonctani tanulmányain: "Bacchus
alakján észre lehet venni, hogy Michelangelo elegyíteni igyekezett a csodálatos testi
formákat, nevezetesen úgy mintázta meg a figurát, hogy az ifjú férfi karcsúsága és a
nő gömbölyded teltsége egyaránt felismerhető legyen rajta ..." Francesco Francia
fiáról, mivel az ifjú nagyon szép volt, Buonarroti megjegyezte: "Az apád szebb figurá
kat tud csinálni az életben, mint a vásznon.'

A boncolásokkal kapcsolatban Condivi azt írja, hogy "elhagyta a testnek boncolá
sát, mert az azzal való folytonos foglalkozás elrontotta a gyomrát, úgyhogy sem enni,
sem inni nem tudott olyasmit, ami hasznára vált volna." .

Michelangelo egyébként nem esett a bonctan rabságába, ez nem veszélyeztette al
kotóerejének önállóságát. Már Vasari is megjegyezte, hogy alakjai néha kilenc, néha
tíz, néha tizenegy "fej" magasak. Az 1504-es Dávid ténylegesen kilenc, a Győzelem

pedig tizenegy fej magas. Ádám alakján - testtartása miatt - nehezen mérhetö ez a
jelenség, de így is látszik, hogya "törvényszerű"hétnél többször fér el magasságában
feje mérete.

A férfitest és a női test csodás idomainak ötvözése kapcsán ki kell térnünk egy
vissza-visszatérő szóbeszédre. Ennek megbeszélése kapcsán legyen állandóan sze
münk előtt a salernói orvosi iskola tanítása: "Naturalia non sunt turpia", vagyis ami
természettőlvaló, rút nem lehet.

Tolnay Károly ekként ír e kérdés kapcsán;' " ... meg kell emlékeznünk Tommaso
Cavallieri iránti barátságáról. .. A kortársak (például Vasari) tanúsága szerint rend
kívül szép, páratlanul elegáns megjelenésű, kiváló szellemű, egyenes jellemű, nyájas
modorú fiatalember volt ....Michelangelo úgy érezte, hogy ez a találkozás a »fáturn«
műve.... részéről nem egyszerű barátságról volt szó, hanem igazi, valóságos szenve
délyről. Már a kortársak véleménye is megoszlott a kapcsolat megítélését illetően. A
kérdés helyes megítéléséhez figyelembe kell venni, hogya férfiak kőzti barátság a
reneszánsz idején erősen dívó szokás volt. Akárcsak Platón idejében, a férfiak szép
ségét többre becsülték, mint a nőkét; különben is a Cavallieri iránti barátság megnyi
latkozási formái és nyelve nagyon hasonlít a Lorenzo Medici környezetében a XV.
század végén dívó formákhoz és nyelvhez.

Platón szerint a szellemi szerelem nem adatik meg minden léleknek, csupán né
hány beavatott, kivételes lény kiváltsága. Michelangelo Cavallierihez intézett költe
ményei azt bizonyítják, hogy ő a legmagasabb rendű szerelem ilyen kiváltságosa volt.
Barátjában nem a mulandó embert akarja látni, hanem a halhatatlan és tökéletes
ideát. Testi szépségében a benne megtestesült isteni gondolatot szereti ..."

Ezt az idézetet ahhoz a megfigyeléshez kapcsolnám, hogy Ádám és a többi ifjú fér
fiassága kisfiús. Sőt, ha a Sixtus-kápolna ifjait nézzük, fejüket, arcukat összetéveszt-
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hetjük életvidám fiatallányokéval és némelyiknek mellizma valóságos kebel, emlő

bimbókkal - akárcsak Lorenzo il Magnifico szobrán. Persze szép és igaz módon úgy
is fogalmazhatnánk. hogy Ádámban teremtésekor még benne szunnyad Éva!

Ebbe a világba jutunk akkor is. ha Michelangelo nőalakjait nézzük. A Paradi
csomból menekülö Éva hatalmas karizmai férfinak is be illenének. Mi1történészek
figyelték meg - s igazuk van -. hogy Madonnái nem néznek a kis Jézusra. nincsen
bennük anyai rnosoly, merengenek, a távolba néznek. Egyszóval Michelangelo mü
vészetéből hiányzik "az örök női magához emel" goethei szépsége.

Condiví, aki hosszú időn keresztül élt Michelangelóval egy fedél alatt, így ír:
" ... nagy tisztelettel és szorgalommal tanulmányozta úgy az Ö-, mint az Újtestamen
tum szent írásait. Mindazonáltal szerette a test szépségét, mint olyan. aki a legjobban
ismeri. és olyan formán szerette, hogy némely érzékies ember, ki nem érti a szépség
szeretetét, hacsak nem szennyes és becstelen vágyak formájában. feljogosultnak érzi
magát, hogy rosszul beszéljen és gondolkozzék felőle. mint hogyha Alkibiadészt, aki
gyönyörű ifjú volt. Szókratész nem szerette volna a legtisztább szeretettel; ki mellöl,
ha vele együtt leült, azt szokta mondani, hogy úgy kelt fel. mintha édesapja mellett
ült volna. Többször volt alkalmam Michelangelo fejtegetéseit hallani a szeretetröl, és
később azoktól, akik jelen voltak. azt hallottam. hogy nem beszélt másképp a szere
tetröl, mint amit Platónban olvasott. Én magam részéről nem tudom. Platón mit
mond erről, annyit jól tudok azonban. hogy miután sokáig és bizalmasan érintkeztem
vele. sohasem hallottam szájából mást, mint a legerkölcsösebb szavakat, melyeknek
az volt a hatása. hogy az ifjúságban minden féktelen vágyat megölt. És hogy benne
nem születtek érzékies gondolatok. még abból is megállapítható. hogy nemcsak az
emberi szépséget szerette, de általában minden szép dolgot. a szép lovat, kutyát, szép
növényt. minden szép tájat és a maga nemében ritka tárgyat, melyeket mind bámula
tos szeretettel csodált meg. .. Egész életében nagyon mértékletes volt, inkább csak
szükségképpen használta az eledelt. mint élvezetböl: legmértékletesebb volt munka
idején. amikor rendesen egy darab kenyérrel érte be, melyet munka közt fogyasztott
el .. , Ascanio - mondta -. bármennyire is meggazdagodtam, mindig úgy éltem. mint
szegényember ..."

Ádám alakja sokkal, de sokkal több, mint egy aléltan heverő gyönyörű fiatalember
anatómiailag hiteles képe: egy lángelme lelkének örvényében született. De a Sixtina
mennyezetfreskói még más megoldandó kérdéseket is kínálnak. Ilyen például az,
hogy Ádámot a mennyezeten négyszer látjuk. Évát háromszor.. ám egyik esetben sem
hasonlitanak előző alakjukhoz: a négy Ádám négy különböző férfi. a három Éva há
rom különböző nő! A próféták és a szibillák méretei nem alkalmazkodnak egymás
hoz; az alakok egymásról mit sem tudva ülnek helyükön. Ugyanígy az ifjaknak sin
csen semmi közük sem a teremtéstörténet képsorához. sem pedig a próféta-szibilla
sorhoz, de még a Jézus elődeinek köznapját ábrázoló képekhez sem. Ezeknek a kér
déseknek bogozása azonban már igen messzire vezetne.

Térjünk vissza eredeti kérdésünkhöz, Ádám érintés által való életre keltéséhez,
amelyhez nem találtunk Szentírás-szöveget. A megoldáshoz egy véletlen vezetett.
Tizenöt-húsz évvel ezelőtt Itáliában utaztarn, s a vonaton egy kedves olasz bácsi
megkérdezte, hogyan lehetséges, hogy már jól benne vagyok a korban s még mindig
csak vőlegény vagyok. Nem értettem a kérdést. mire megmagyarázta. hogy a völegé
nyek hordják jobb kezükön a gyűrűt, a nösek a bal kezükön. mert onnan egy ér vezet
közvetlenül a szívhez s ez a biztosítéka a házastársi húségnek. Ekkor ébredtem rá
hirtelenében, hogy Ádám életre keltése rniért bal kezének érintésén keresztül törté
nik. Halaványan sejtettem, hogy ez az olasz néphit. a középkor, sőt az ókor orvos
tudományából táplálkozik. Tanulmányoztam az irodalmat. s eljutottam az egyipto
miakhoz. 1. J. Bachofennek "A mítosz és az ősi társadalom" círnü könyvében' olvas-
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tam a következőket: "Macrobiusnál (Sat. I, 13) az egyiptomi Horus így szól Diasarius
hoz, az orvoshoz: »Mondd csak, Diasarius - minthogy a test minden porcikája az or
vosi vizsgálódás körébe tartozik, te pedig az orvostudományt jobban elsajátítottad.
mint ahogy a gyógyítás mestersége megkövetelné -, mondd, kérlek, mért hitette el
magával a közvélemény. hogy a gyűrűt a kisujjal szomszédos, gyógyujjnak is nevezett
ujjon kell viselni, s kiváltképpen a bal kézen?« Mire Diasarius: »Egyiptomból a fü
lembe jutott holmi szóbeszéd éppen erről a kérdésről, s nem tudom, mesének vagy
színigazságnak tartsam-e. De később a bonctan mestereinek könyveit forgatva, igaz
nak találtam: egy bizonyos ideg, amely a szívböl indul ki, egyenest a bal kéz kisujjal
szomszédos ujjába fut, s itt ugyanezen ujj többi idegével egybefonódva véget ér. Ezért
tetszett úgy a régieknek, hogy ezt az ujjat mintegy koronával, gyűrűvel övezzék.«
»Olyannyira igaz, Diasarius, hogy az egyiptomiak úgy vélekednek, amint mondod, hogy
amikor azt láttam: prófétáknak nevezett papjaik a templomban összevegyített illatos
kenetekkel kenik be minden egyes istenszobornak éppen azt az ujját, s e dolog okát tu
dakoltam, főpapjuk elbeszélésébőltudomást szereztem a már említett idegröl.e"

Szállási Árpád orvostörténész közlése nyomán így foglalható össze ez a kérdés: A
bal kéz megkülönböztetett volta a népi gyógyászatban is megtalálható. Továbbá: a
gyűrűt a szív felőli oldalon kell hordani; esküvéskor a bal kezet emeljük fel; a ki
tüntetéseket a baloldalon viseljük stb. Valamennyi szokás ókori eredetű. Ugyanis
már Galenosz - az ókor legnagyobb klinikusa - megfigyelte, hogya szív és a bal kar
között lényegi összefüggés van; s a bal kéz fontosságát a mitológia is kiemelte. A re
neszánsz az ókort támasztotta fel, így megérthetjük a bal kéz ujjainak kultuszát.

Néphit lett tehát a tapasztalat által is életben tartott ókori orvostudományból.
Michelangelo is olasz volt - akárcsak a bíráló egyháznagyok - és íme: a nép által is
közérthető módon oldotta meg a teremtés ábrázolását.

Hogy az Atyaisten jobbjának, a dextera Domini-nek is mély jelképi ereje van, azt
eleve sejteti például az, hogy az Isten kegyelmébőluralkodó királyok jobb kezük rá
tételével gyógyítottak. Még mélyebbre utal egy középkori szöveg, amelyet Babits
Mihály nyomán ídézek,? A "Veni Creator" kezdetű misztikus hatású himnuszban így
ír a szerző (állítólag Hrabanus Maurus, Alcuin tanítványa és utóda) a Szentlélekröl:
"Te ujj az Isten jobb kezén." Ezt tudva, megértjük, hogy Ádám nem pusztán az életet
kapja az Úr kinyújtott kezéből, hanem a SzentleIket is. Ide tartozik, hogy az áldást is a
jobb kéz osztja.

Ezt az összefonódást még teljesebbé tehetjük, ha meggondoljuk, hogy Ádám a közép
kor hitében nem csupán az első ember, hanem újjászületve - bűntelenül - maga
Krisztus, amiként Éva a Boldogasszonyban születik újjá. Az a hit is járta, hogy Krisz
tus keresztfája a paradicsomi életfából készült, s azon a helyen állt, ahol Ádám meg
halt. Valóban a középkori keresztrefeszítések keresztfájának tövében ott találjuk
Ádám koponyáját és csontjait.

Jegyzetek: I. A Sixtina színeiről szóló híradást az U.S. News-a World cikke alapján közlöm (vö.
Magyarország, 1986,51-52/31.). - 2. Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek
élete. Budapest, 1970. Ez a rnű adja Vasari-idézeteink alapját. - 3. Vö. Biblia, Ószövetségi és
Újszövetségi Szentírás. Budapest, 1976, Szent István Társulat. - 4. Con divi: Michelangelo élete
(ford. Gr. Zichy Rafaelné). Budapest, 1926, Napkelet. - 5. Tolnay Károly: Michelangelo. é. n.,
51-52. - 6. J. J. Bachofen: A mítosz és az ősi társadalom. Budapest, 1978,237. -7. Babits Mihály:
Az európai irodalom története. Budapest, 1957: 112.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE I1 _

Dercsényi Dezsővel

"Az egész munka azt a benyomást kelti az emberben, mintha egy hatalmas könyvet mil
liá apró papírfoszlánnyá tépett volna szét valaki s most a szargos kutatok ezekből a fosz
lányokból akarnák összeragasztani az eredeti könyvet. És úgy látszik, sikerülni fog . . ." 
ífta 1937-ben az esztergomi és székesfehérvári ásatásokat meglátogató Dsida Jenő. A kö
vetkező esztendőre, Szent István halálának 900 éves évfordulójára a munkálatok befeje
ződtek, hogya székesfehérvári királyi bazilika és az esztergomi várpalota maradványai az
.Emlékév" eseményeinek történelmi hátteréül szolgáljanak. Az ország vezetiiinek közre
működésével lezajlott avatási ünnepségek egy pillanatra a középkor fényét, pompáját
idézték; de már a világháború előestéjén.

Dercsényi Dezső müvészettorténész akkor még fiatal műemléki szakemberként vett
részt a feltárásokon. Emlékei segítségével a fél évszázaddal ezelőtti kor megelevenedik, s
válik személyes történelemmé. A beszélgetés 1985 szeptemberében készült. Apró adalék
ként hivatott a nemrég elhunyt Dercsényi Dezső emlékét megőrizni.

- A két müemléki esemény különböző okokból, illetve kezdeményezésekből érett
bea Szent István évre. Esztergom véletlen találat volt, Székesfehérvárt pedig tuda
tosan választották ki. Nem tudom ki, valószínűleg az én főnököm,Gerevich Tibor. De
az is lehetséges, hogy Hóman - Fehérvár képviselője- szorgalmazta. Ez az időszak a
fehérvári városfejlődésbenis jelentős szakasz volt, városrendezési és müemléki szem
pontból egyaránt. Kitűnő építési osztályvezetőjevolt Fehérvárnak, Schmidi Ferenc,
aki tulajdonképpen azt csinálta meg, ami igazán lényege a müemlékvédelemnek.
Rávette a város kereskedöit, hogy dobják le a régi üzletportálokat és csináljanak újat
és szépet. Így lekerültek ezek a nagy fatáblák, és helyükbe finom rézbetűs feliratok
kerültek, eltüntek a durva kirakat-auszlágok, ahogy abban az időben mondták, és
helyette igyekeztek visszatérni az épület egykori nyílásrendszerébe. Ha valaki nem
óhajtotta megcsinálni, akkor esetleg legközelebb nem kapott helyfoglalási engedélyt
vagy ilyesmit, de rábeszélte őket. A belváros teljesen megújult, és ebbe kapcsolódott
bele a feltárás is, amelynek eredményei - hogy előreszaladjak - messze a várakozás
alatt maradtak. Tudniillik azokat a falakat sem találtuk meg, amelyek létezéséről a
Henszlmann-féle ásatásalaprajzaiból tudtunk. Ugyanis kibányászták a köveket, elvit
ték és felhasználták újra. Ennek következtében az akkor már korszeru müemléki
gondolkodás alapján egy romkert létesült, amit most is látni újra, mert a háború alatt
az út fölötti ív elpusztult.

- Ma is az egyik fő látványosság Fehérváron.
- Igen, amikor én először odamentem a harmincas évek elején, mint egyetemi hall-

gató, aki a középkorral foglalkoztam, semmi sem látszott.

- Ez akkor a püspöki palota kertjéhez tartozott és fallal volt körülkerítve.
- Igen, egy csúnya téglafal volt. Az út megközelítőleg ugyanezen a sávon ment,

talán egy kicsit előrébb volt a fal. Nemcsak ebből nem lehetett semmit sem látni, ha
nem az úgynevezett Szent Anna kápolna kivételével semmi nem emlékeztetett arra,
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hogy ebben a városban valami lett volna a középkorban. Ennek aztán azlett a követ
kezménye, hogy oda egy délies hangulatúkötár épült, középen Szent István szarko
fagjával. amelyben sokan - Kralovánszky Alán is - kételkedtek, hogy egyáltalában
akkori lett volna. Sőt, professzorom. Gerevich Tibor, a müernléki hivatal vezetője

sem akarta elhinni. Azt mondta nekem, mikor összeállította a könyvét: "Meglátja,
egyszer elő fog kerülni a teteje, amin rajta lesz, hogy Pribinának csinálták." Ez akkor
majdnem kiátkozással volt egyenlő.

- Volt olyan elvárás, hogy ha nem is Istváné a szarkofág, akkor sem kellene beismerni?
- Nem, nem. Csak ő nem látta igazolva, de a végén meggyőztük. s be is vette a kö-

tetbe. Egypár szép olasz analógiát prezentáltunk neki Velencéböl, aztán azokról is
kiderült, hogy importálták Bizáncból. de akkor ezt még senki sem tudta. Azóta tud
juk,hogy egy ókeresztény szarkofágból faragták. még látszanak a felírás nyomai. El
sőrangú köszobrász-restaurátorunk, Szakál Ernő, a kötár átrendezésekor megtalált
két darabot, ami ráillik, és így helyre lehetett állítani. Tényleg ilyen akrotérionos
szarkofág teteje volt. Közvetlenül a Szent István-év alkalmából Aba Novák Vilmos
készített freskót az úgynevezett Szent István Mauzóleumba. Az északi falra festette,
kvázi a Szent Jobb apoteózisát alkotta meg.

- Igen, a hatvanas években az atmeszelt freskóból egy·egy arcot kikapartak, most
vászonnal van leborítva az egész.

- Tulajdonképpen az volt a baj, hogy Aba Novák, aki - változatlanul úgy vélem - jó
festő volt, de úgy látszik, technológiailag nem volt eléggé felkészült. Sokáig maga
gyártotta a festéket, de ezt a freskóját. ezt a falat még az ő életében, a negyvenes évek
elején ki kellett javítani, később folytatta ezt a freskósorozatot a többi oldalakra is.
És ha a freskók nem is pusztultak el, de nagyon rossz állapotba kerültek. Egyik oka
valószínűlegaz volt, hogy ezen a freskón a háttereket alumínium-fóliákkal fedte, már
az üres területeket, és ezek a téli meg a tavaszi időben a vizet rácsorgatták a festett
felületekre, mert nem tudták beszívni. Amire emlékezik, annak a kísérletnek, hogy
újra föltárják a freskókat, nem volt semmi értelme, mert olyan állapotban kerültek
elő a részletek, hogy újra kellett volna festeni, azt meg minek. Mert restaurálni - mai
elképzeléseink szerint - úgy, hogy megőrizzük az utókornak, nem lehetett.

Egy kedves, anekdotikus dolog fűződik ehhez a korszakhoz, de valóság.
1945-46-ban - akkor is a műemléki hivatalnál voltam - fölhívást kaptam a városi ta
nácstól, hogy tüntessük el a háborús bűnösöket a freskóról. Kettő volt, akit így lehe
tett titulálni: Hóman Bálint a jobb felső sarokban, kövérségét és nagy fejét megtartva
középkori barátnak álcázva, és a szemközti, déli falon Horthy, három kormányzótár
sával, Szilágyival, Hunyadival és Kossuthtal. Mit lehet csinálni? Megkértem Kákay
Szabó Györgyöt, aki a Szépművészeti restaurátora volt, menjen le és nézze meg, mi
legyen, hiszen nehéz volt tiltakozni, hogy maradjanak ott. Visszajött, s megkérdeztem,
mit csinált. Azt mondta, egyszerű: a kormányzó felemelt karú alakja tipikusan
Petőfi. Úgyhogy Horthyból Petőfi lett. Na és, kérdeztem, Hómannal mi lett? Szekfűt

csináltam belőle ... Végeredményben, ha nem is sikerült úgy, ahogyan elképzeltük,
tagadhatatlan, hogyaromkert gazdagította a várost. És korszerű megoldás, hogy
nem építettek ki semmit.

Esztergom egészen más történet, véletlenül bukkantak a leletre. Az történt, hogy
1934 nyarán a várfal egyik elszabadult köve elütött egy bódét, szerencsére senkinek
nem történt baja, de az esztergomiak kérték, hogy restaurálják a vár falait. Gerevich
Tibor akkor vette át a műemléki bizottság vezetését, volt vagy ötezer pengöje, ezzel
kellett a várfalat megerősítenie. Megjegyzem, az volt mindenki tudatában, hogy a
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középkorí épületekből nincs semmi. Amikor a mai bazilika épült, a mai konstruk
ciónál, még Barkóczy idejében az volt az elképzelés, hogy rnínd a Bakócz-kápolnát,
mind az akkor még meglevő, a középkori székesegyház Porta Speciosáját (1190 előtt

keletkezett) meg kell hagyni. Amikor aztán elkezdték a mai bazilikát építeni, 8-10
méterrel lesüllyesztették a területet. így mindenki jogosan gondolt arra, hogy semmi
sincs már. De a bástya föltöltés volt, s amikor elkezdték a várfalakat könnyíteni, a
ráterhelödött földnyomást kiegyensúlyozni, rábukkantak a levezető lépcsőre, és en
nek kapcsán az egész palotakomplexumra. Na most volt itt egy nehéz dolog, tudniil
lik, elkezdték ásni, és 1934 első napjaiban az egészet kiásták. Abban az időben a ma
gyar műemléki hivatalnak tizenkilencezer pengő volt egy évi javadalma, nem volt na
gyon kis pénz, házat lehetett belőle építeni, családi házat. De ahhoz, hogy komoly
helyreállítási munkát lehessen végezni, kevés, Esztergomban ott van ugye az a szép,
úgynevezett Vitéz János-terem, az tulajdonképpen lakótorony. Ennek a boltozata
beomlott, borda nélküli keresztboltozat volt, többé-kevésbé ki lehetett tisztítani. Ott
van a falon a négy Erény, azoknak egyike, éppen az Igazság előtt óriási boltozatdarab
hevert, amit nem lehetett kiszedni, szét kellett verni. Akkorában az esztergomi feltá
rást két ember mozgatta: Lux Kálmán, a kitűnő építész, és Lepold Antal prelátus-ka
nonok, aki nagyon sokat foglalkozott Esztergom történetével. Az ő kedvéért kivésték
egy helyen, hogy be tudjon mászni, megnézni, mi van a "klotzni" mögött. Azzal jött
vissza, hogy ha jól olvassa, ott az Igazság figurájanak lábánál ül a történetíró, és
lábánál egy mondatszalag van, amelyen az olvasható, hogy "Utero Amissa gessit". Ezt
ő úgy magyarázta, hogy "Csak az igazságos, aki Emese méhéből született". Nota bene,
ezt a feliratot aztán soha többé nem lehetett így rekonstruálni. Valószínűlegnem is
jól látta, valami volt, de mi, azt nem lehet tudni. De sorsdöntő jelentősége volt az
egész feltárásban, helyreállításban, mert sikerült az akkori miniszterelnököt és egy
ben honvédelmi minisztert, Gömböst kivinni a feltáráshoz. Gömbös szabad királyvá
lasztó volt, azon az alapon, hogy az Árpádok kihalásakor rnegszünt a jogfolytonosság,
és a nemzet szabadon rendelkezik az új királyok választásának jogával, és azt mondja:
ez nekem mindent megér! 1935 elején a megadott háromszázezer pengő óriási pénz
volt. Nem háromszázezerért, de majdnem ötezerért verekedtek a miniszterek. 1938.
augusztus 15-ére át kellett adni a helyreállítást. El is készült, át is adták.

- Ahogy közeledtek az ünnepek, volt-e a közvéleményben olyan várakozás, hogy milyen
lesz a palota?

- Igen, ugye Esztergom majdnem úgy merült fel ebben a szituációban, mint isteni
kegyelem, hogy épp erre-az időre megtalálták.

- És akkor úgy lehetett a két helyet emlegetni, mint István szülö· és temetkezési helyét.
- Igen. Ezt a két eseményt tudom, más műemléki vonatkozást nem. Szerencsére

mind a kettő ma is megvan, hiszen a régészeti módszerek nem voltak még olyan ki
finomultak. Abban az időben római régészet volt, provinciális római régészet meg
ősrégészet, de középkori régészet nem létezett. Aztán a hatvanas évek elején, amikor
újra helyreállításra került a palota Esztergomban, újabb ásatás indult, mert a ko
rábbi feltárás csak odáig ment, ameddig a palota építészeti szintjei mozogtak. Nagy
Emese ásta tovább, és kiderült, amit ma látunk, az III. Béla korabeli konstrukció. Az
újabb ásatás azt mutatta ki, hogy tényleg Géza korában megkezdett palota volt. Ist
ván nem is tudta befejezni, vagy hát maximum az ő idején fejezték be. A magyar tör
ténelemnek István után van egy olyan periódusa, amikor nem óhajtották elismerni
az őst, például Fehérváronőutánanem temetkeztek egészen Könyves Kálmán ide
jéig. Valószínűleg az esztergomi várat sem használták, vagy nem fejezték be, és újra
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majd egy Kálmán korabeli építkezésről lehet szö, III. Béla korában ezt az egészet le
tarolták, szóval egészen más szisztémával épült fel a ma látható palota, mint ami ere
detileg lehetett. Most pedig a legutolsó években két dolog történt. Az egyik: kiderült,
amit nem hittünk el, hogy az érseki palota, tehát a Vitéz János- és a Bakócz-féle épít
kezés nyomai igen jelentős részben megvannak még most is a falakban, a Duna felé
eső részeken; de sokkal lényegesebb, amire senki sem gondolt, hogy a vár föltöltése a
bazilika körül tele van ebből a palotából származó kőanyaggal.

- Az ásatásokat magasabb rangu államhivatalnokok látogattak-e, hiszen ó'k az {íllam
embereiként is kívülállók voltak?

- Ahogy említettem, Hóman volt Fehérvár képviselője. Tehát nyilvánvalóan kez
deményező szerepe lehetett, biztosan tudta is, hogy itt várható valami. Nekem az az
impresszióm, hogy itt mindenki csalódott, talán még mi magunk is. Arról nem is be
szélve, hogy a csontanyag is, ami előkerült, két nagy csoportra oszlott; az egyik azok
ból a csontokból állt, amelyeket már a Henszlmann-féle ásatásnál megtaláltak; ezt
egy sírkamra-szerüjielyre gyűjtöttékössze, eltekintve III. Bélától és feleségétől. És ez
a feltárás elég nagy mennyiségü, de főképpen későbbi, XI. századi, vagy még későbbi,

nem királyi temetőanyagothozott. Tárgyi leletanyagként is, azt hiszem, egyetlenegy
gyiiru került elő, meg valami apróság. így aztán Shvoy, a fehérvári püspöki elég sze
rencsétlen intézkedéssel visszakövetelte az ott talált csontanyagot,. és egy fehér, ke
reszttel jelölt mészkőlap alá helyezték el. Azt most fölbontották. és vizsgálják a csont
anyagot, amely - amennyire szét lehetett választani- ládikókban volt.' A csontokat
visszaszállításkor még egyszer összekeverték, mivel itt voltak fent az antropológiai
intézetben. Persze ma már más, technikai, kémiai és egyéb eszközök állnak rendel
kezésre, lehetséges, hogy ki tudnak majd hozni belőle valamit. Bár itt kicsit pesszi
mistább a véleményem - nem abban, hogy nem hozzák ki, hanem abban, hogy a tör
ténettudomány szempontjából mit nyerünk ezzel.

- Úgy emlékszem, tartott rádió-előadást ebben a témakörben. .
- Lehetséges, hiszen akkor, mint említettem, foglalkoztam a dologgal. Nézze, akko-

riban nagyon jó gárda vezette a rádió prózai műsorait: első időben Ortutay, aztán
Németh László, majd Cs. Szabó László. A jÓ ég tudja, miért, én lassan-lassan olyan
"háziszerzővé" lettem a rádiónál, eleinte majdnem minden hónapban, aztán majd
nem minden héten volt egy nyolc-tíz perces rnüsorom ott, főképp müernléki témák
kal. Cs. Szabó László ezt nagyon kedvelte, nyilván ezek között lehetett.

- Professzora, Gerevich Tibor milyen munkatárs, igazgató és milyen ember volt?
- Hát kérem. .. Gerevich... hogy is lehetne meghatározni... egy egészen kivételes

egyéniség volt. Egyik oldalon olyan, mint egy nagy társasági ember, kicsit müvész
hajjal, elég korpulens, jó magas is volt, nem látszott rajta a kövérség, elsőrangú

kozör, társalgó, szellemes stb. Majdnem minden délután, hacsak nem volt valami hi
vatalos ügye, a Centrálban biliárdozott. Ez egyike volt a legjelentősebb irodalmi ká
véházaknak abban az időben. Fél kettőig tartott a hivatalos óra az egyetemen, aztán
úgy három óra felé már nagyjából mindenki ott ült a Centrálban. A miivészettörté
nészeknek volt ott asztala, mellettük volt a nyelvészeké. az akkori Egyetem utca felől

ült Karinthy például. .. Szóval.ott kártyázott vagy biliárdozott Gerevich. Ugyanakkor
hihetetlen biztonsággal és tájékozottsággal lavírozott politikai helyzetekben. Imádta
az olaszokat, egész müernlékí szemlelete onnan származott, mellékfoglalkozásként
eleinte a római magyar intézet igazgatója is volt, az összes biennálénak és triennélé
nak a kormánybiztosa . .. És ugyanakkor gyiilölte a németeket; Legszívesebben el
távolították volna a katedráról is, mert előadásaiban - durván leegyszerűsítve -
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ellenük volt. Ugyan~k~r pedig a.i igazi nagy tehetségnek a jele, ha ismeri ezt a ro
mán kori kötetet. 'áZtkét.nekibuzdulásra, egyszer a Tátrában nyaralva. a másik al
kalommal talán Kassán nyaralva írta' meg. De ügy; hogy volt egy· kis notesze, abban
voltak fölírva a legfontosabb dolgok. Hallatlanul biztos kvalitásérzékével meg tudta
különböztetni a jót, a fontosat a gyengétól. Nagyon nagy olvasottsága volt, akkor én
már mellette dolgoztam a müernléki bizottságnál. utólag elcsodálkoztam, hogy olyan
dolgokat ismert, amiket én nem ismertem, pedig az volt a szakterületem. Vagy vala
mire rájőttem, megnéztem, kiderült, hogy ő már tudta. Már az első háború előtt az
olaszokkal szoros kapcsolatba került, majd a húszas években ezt fölelevenítette.
Tulajdonképpen onnan vette át az akkor teljesen korszeru müemlékvédelmí elveket,
az akkor sokkal szigorúbb volt, mint a mai, és ennek az irányzatnak a vezetője,

Collasantí, neki jó barátja volt, együtt publikáltak. Szóval emberileg nagyon szimpati
kus. .. De meg kell mondani, hogy voltak, akiket kedvelt, azokért mindent megtett,
és voltak, kiket nem szeretett, azoknak kegyetlen volt a sorsa. A román kori kötet, és
egy csomó más tanulmánya is, főképp a középkorí festészetröl, Kolozsvári Tamásról
és másokról szólók, minden olasz elfogultsága ellenére - mert hát ő azt kereste a Mi
a magyar? kötetben is - nagyon komoly tudományos teljesítmény. És mindez ötvözve
egy hallatlanul kedves, kellemes megjelenéssei és megnyerő modorral. Nagyon jó
kapcsolatot tartott minden irányban. Az olaszról már. beszéltem -' a másik, .hogy
1916-tól az esztergomi Keresztény Múzeum vezetője volt, innen származnak Kolozs
vári Tamásra és az M. S. mesterre vonatkozó legelső és alapvető munkái. És nem
utolsósorban, ezt kevesen tudják, neki köszönhető az Ipolyi-féle gyüjtemény meg
mentése. Ipolyi Arnold nagyváradi püspökként halt meg, és gyüjteményét ráhagyta
Nagyváradra. azzal a végrendeleti kikötéssel, hogy önálló múzeumot kell belőle léte
síteni; ha nem, akkor legyen az esztergomi Keresztény Múzeumé. És annak ellenére,
hogy a nagyváradi püspökség volt a leggazdagabb Magyarországon. már az első világ
háború előtt, ez soha nem jött létre. Míelött a románok bejöttek volna Nagyváradra.
Gerevich összepakolta az egész anyagot és fölhozta Pestre. Ebből aztán óriási nemzet
közi per keletkezett, mert a románok visszakövetelték. pedig teljesen világos volt a
helyzet jogilag. És ez a per azon kevesek egyike volt, amit a magyar állam megnyert.
Ezt már tőle hallottam, de valószínűleg igaz, miért mondott volna valótlant. Jó nem
zetközi jogász, ha jól emlékszem, Egry Aurél vitte a pert, és Gerevich volt benne a
szakértő. A román szakértőnek feltették a kérdést, milyen alapon akarja visszaköve
telni az anyagot, hiszen a végrendelet alapján nem lehet. Azt rnondta, hogy a győzte

sek jogán. Erre Gerevich: Kérem szépen, maga az Osztrák-Magyar Monarchia főhad

nagya volt, akkor most ki győzött? Ez csak anekdota, de lehet, hogy megtörtént. De
tény és valóság, hogya pert valamikor a húszas évek végén, a harmincas évek elején
megnyerték.

Szücs György

Számunk szenöl

Rózsa Huba a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia; dékánja
Dobsza, László zenetörténész. MTA Zenetudományi Intézet
Arató Miklós -'az Egyházmüvészeti és Müernléki Tanács alelnöke
Fráter Zoltán irodalomtörténész, ELTE
László Gyula régész, egyetemi tanár
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MAI MEDITACIOK

KALMÁR MELINDA

Értelmezési kísérletek
Nádas Péter: Emlékiratok könyve

történeteink

A történetnek akkor van jelentősége, ha végesnek hisszük. A véges történet szá
munkra csak olyan zárt rendszerként képes megnyilvánulni, amelytől éppen zártsága
és végessége miatt olykor elsőként szeretnénk megszabadulni. Eközben sosem adjuk
fel a történet nélküli szemlélödés reményét, noha mínden bizonnyal már a kezdet
kezdetén tudjuk, hogy kísérleteink csak a hiábavaló erőfeszítés tapasztalatával és
bölcsességével ajándékozhatnak meg, kivételes esetben pedig a történet folytonos
ságának a hitével.

A tudat nélküli, önmagát nem értelmező történet hitünktől, gondolkodásunktól,
érzéseinktől, akaratunktól függetlenül csak a természetben folytonos. Ez az a törté
net, amelyre a történetekről való általános elképzeléseink a legkevésbé vonatkoz
tathatók, s amelyhez testünkkel és testünk történetével kapcsolódunk legközvetle
nebbül. Ez az a történet, amely a "natura semlegességével" és folytonosságával a
végesség szomorúságára ébreszthet bennünket. Minthogy testünk tudatunkszámára
épp e végesség hordozója, folytonosságát csakis a. testen túliban vélheti felfedezni.
Törekvése így éppen arra irányul, ami a testtel áll legnyilvánvalóbb kapcsolatban.
Tudatunk történeteinkhez való viszonya ezért felemás: míg egyfelől nem tudja meg
kerülni, hogy önmagát a testen kívülire ne vonatkoztassa, minduntalan történetekbe
ütközik. A test és önmaga történetébe. E két, végesnek tudott történet olyannyira
nem elveszíthető,hogy meghaladásuk. megtagadásuk vágya bármilyen különös kísér
letben öltsön is testet (mert hiszen a legtermészetesebb, hogy a test közvetít), e két
történetből következik. S e két történet nem csupán önmaga meghatározására, s ez
zel az önmagán túl rnutatásra is törekszik, hanem azonosulási és ön feladási kísérlete
ink módjait is meghatározzák.

történeteink játéka

"Holott történelemnek, sorsnak, isteni elrendelésnek nincsen kihagyása . . ."
Felemás viszonyunk a történethez azt is jelenti, hogy bár sohasem vagyunk képe

sek lemondani a történet nélküli pillanat megragadásáról. testünk és tudatunk ter
mészetes védekező reflexeként történeteinkhez és a történetek által szabályozott já
tékainkhoz ragaszkodunk legjobban. Ilyenkor a történet határai szándékunk szerint
pontosak és egyértelműek. A végletekig tárgyiasított történet absztrakt, de ugyanak
kor szilárdnak tűnő rendszerében egyetlen célunk van csupán: a még lehetséges ré
seket létünkkel kitölteni. Önmagunk meghatározásának ez a - rendszer felől, történet
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felől közelítve - legszabályosabb formája. így jön létre történetszemléletünk mindig
értelmezhetőegyensúlya. .

Mindent jelölni látszó és mindennek helyet találó történeteink azonban sohasem
képesek megvédeni bennünket attól, hogy ne arra vágyj unk, ami nincs. Mindig tu
domásunk van egy történetröl, amelynek talán épp a hiánya Iegföbbjellemzöje. Tes
tünk története illeszkedjék bármily logikusan gondolkodásunk, korunk. nevelteté
sünk történetébe, sohasem lesz képes hiánytalanul önmaga történetét feltárni. Ön
szemléletünk és emlékezésünk "kilátópontjain" a történet ésszerű folytonossága meg
szakad. " ... marad a csupasz forma, amely az önmagáról való tudomás nélkül nem a
miénk többé, ő rendelkezik velünk és felőlünk, és minden bizonnyal az sem véletlen,
hogy a költők oly kedvtelve éneklik meg a szerelem és a halál összefüggéseit, hiszen
sehol másutt, soha máskor nem érzékeljük életünkben ilyen tisztán testünk önren
delkezési jogát, miként az életünkért folytatott küzdelemben, avagy a szerelmi betel
jesülés pillanatában; az emberi test legősibb formájának megérzése ez, a testnek nin
csen többé története, istene, elveszíti nehézkedését, körvonalát, semmiféle tükörben
nem látja magát és erre nincsen is igénye, egyetlen hegyesen kirobbanó fényes pon
tocska lesz a benső sötétség végtelenében ..."

Bár a látszat az lehet, hogy történeteink megformálásakor a szabá!yosra, a biztosra,
a harmóniára való törekvés vezet bennünket, vágyunk a test kivételes pillanatainak
átélésére és azonosíthatóságára sokkal erősebbnek bizonyulhat, akár biztonságot
nyújtó történeteink feladása árán is. Testünk azonban csak az idő villanásnyi töredé
kére képes elveszíteni történetét; s még azon az úton sem vagyunk történeteinktől

szabadok, amely az önfeladás ritka, kivételes boldogságához vezet. Ahhoz, hogy integ
ritásunkat teljesen megőrizve bármiféle azonosságra találjunk, elsősorban nemünk
korlátait kellene átlépnünk. Érzéseink és érzeteink testünk közvetítésével és képzele
tünk segítségével akár önmagunkra, akár másra vagy másokra vonatkozva próbálnak
az elérhető bizonyosságon túlira rámutatni, s létezésünket a testen, a történeten túli
val jelölhetően is összekapcsolni, csak az elérhetetlenség formáit írják körül. Ne
münk és személyiségünk története sem az azonos nemüek, sem a más neműek törté
netével nem képes megnyugtató módon egyesülni.

A testi és szellemi beteljesülés pillanatai érzéseink szerint bármennyire is közel jár
hatnak a "tragédián túli" dolgok rnegsejtéséhez, gondolati megformálásuk mindig
alatta marad emberi vágyainknak. Az istenség megközelítésének pillanatai a történe
tek történet nélküli fókuszai, az összes történetként felfogható, létünket meghatározó
folyamat, és a képzelet. az intuíció, a szellemi azonosulás és a testi beteljesülés talál
kozásai. Gondolati rendszereinkben bármily előkelő helyet is szánnánk leírásukra.
ezek a találkozások nem történetek, s éppen ezért történetként le sem írhatók. Jelölé
seink, amelyeket történeteink konstruálásakor használni szoktunk, nem használha
tók. Legtöbb, amit tehetünk, hogy játékaink elrejtő természetét (ami nem is lehet
több) valamelyest megkerüljük. úgy, hogy szavaink, gesztusaink, tekintetünk önrna
gukban vagy egymáshoz való viszonyukban utaljanak a teljes megoldás lehetetlensé
gére, a megjeleníthető mögöttíre, amit mindannyian csak történeteinktőldeterminál
va vagyunk képesek megsejteni.

közös történetünk

Ahogyan az egyként egész dolgok törvényei egymásba át nem fordíthatók, úgy az
emlékezés történetelvűsége is megtorpan a történetek szüneteinek, csendjének le
írásánál. Bármennyire szeretnénk is a leírás tárgyiasító mozzanata folytán e. hiányt
birtokba venni, jeleink legjobb esetben is csupán az önmagukon túlmutatásra alkalo
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masak. Ebből következik, hogy a jelölhetetlen dolgok jelölése és rendezése csak igen
nagy veszteségek árán történhet meg.

Közös történeteink (vagy nevezhetnénk történelmünknek is) hiányait vagy elbi
zonytalanodó viszonyulási pontjait mégis vagy éppen ezért szeretnénk a leghatáro
zottabban jelölve és rendszereinkben biztosan elhelyezve látni. Ilyenkor azonban,
amikor közös történetünk rendszeralkotó viszonyulási pontjai elmosódnak, az egyéni
élettörténet önmagában sem teljes azonossága az önmeghatározás lehetöségét saját
történetének szinte betegesen és önpusztítóan aprólékos reflexiójában véli felfe
dezni. így alakul ki egyfajta magatartásként a dolgok túlzott tárgyiasítására való
hajlam, amelynek célja olyan homogén, monolit (gondolati) rendszer megalkotása,
amely a valószínűtlenség, a szabálytalanság, a történetnélküliség létét sem meg nem
oldja, sem meg nem tagadja, hanem egyszeruen figyelmen kívül hagyja. Erőfeszítése

végül nemcsak azokat a tárgyakat takarja, amelyek meghatározásához görcsösen ra
gaszkodik, hanem a testi és a testen túli történetre való rámutatás valószínűtlen le
hetöségét is. Ezzel elfedve és elfeledve az igazság jelölhetetlenségének fölismerö pil
lanatait, nem önmaga felől, nem teste felől közelíti meg létéről leválaszthátatlan tör
té ne tét, hanem történeteinek hézagtalan, biztonságos logikája felől önmagát Lemond
azokról a lehetőségekről, amelyek önmaga nem teljes, de valószínűbb azonosításán
keresztül a testen és a történeten túli igazság megsejtésére megadatnak. Ez utóbbi
esetben persze érzéseinek és főként gondolatainak olykor kegyes, de semmiképp
sem megnyugtató öncsalásairól kellene lemondania, végső soron pedig magáról az
életről.

Éppen ezért egyéni élettörténetünk és közös történeteink is egyaránt magukban
hordozzák a hiány rendszerteremtővagy istenteremtő védekező reflexét.

a történet további sorsa

"És ez a több ember mind én lehetnék, anélkül, hogy én lennék. Így értem el egy [ormá
hol. amelybe úgy éreztem, beleférhetek."

Tudatunk hiába rendezgeti a legnagyobb igyekezettel történetünk tárgyait a logika
szabályai és történeteink logikája szerint, a természetes határok átléphetetlenségé
nek érzetét nem képes feloldani. Minden kísérlet, amely a teljes azonosulásra vagy a
szabályos, a szimmetrikus, az egyensúlyban lévő "helyreállítására" irányul, az osztott
ság, a hiány, a valószínűtlenség, a szabálytalanság bizonyítása lesz. Csakis ennek meg
értése és átélése akadályozhatja meg, hogy mindennapi létértelmezésünk a megfog
hatatlan, jelölhetetlen fölötti meditációjának eredményeként újabb konszenzust ta
láljon. Mert bár történeteink (nyelvünk), az érzékelésben rögzült szokásaink minden
kor határt szabnak annak a törekvésünknek, hogy ne rendszerekben és történetek
ben gondolkodjunk, pillanatnyi felismeréseink épp e rendszerek megértését gátló jel
lemvonásait leplezik le.

Mit kezdjünk hát történeteinkkel?
A helyváltoztatás mindig is a közös történettől való megszabadulás illúziója volt.

De hogyan veszíthetnénk el testünk történetét, amely a közös történetet is hordozza?
Testünk történetérőlcsak önmagunk megsemmisítésévellennénk képesek lemonda
ni. Létezésünk során történeteink ritka és kivételes pillanatoktól eltekintve sohasem
hagyják el testünket, ennélfogva mi sohasem gondolhatjuk azt, hogy testünk "kilátó
pontjai" testünk története nélkül is megközelíthetők.

A történetektől való megszabadulás lehetetlenségét gyakran közös történeteink
bizonytalanságából eredeztetjük, és kivételes vagy szerencsétlenségünkben is kivéte
lezett helyzetnek tekintjük, mint akik "csak" közös történeteik által determinálva
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nem tudnak történeteiktőlmegszabadulni, s ezért mintegy utolsó nekirugaszkodás
ként írjuk le, rendezzük őket újra és újra. Pedig nem csupán ránk bízott feladattal
birkózunk. Bár világosan látjuk, hogy történeteink nem mutatnak rá közvetlenül
önmagukra, tehát testünk története is csak esetlegesen, közvetve megragadható, azok
az elképzelések, amelyek a történet végső küktatására tennének kísérletet, olyan
formát hoznának létre, amely ugyan a legtermészetesebb módon maga a tartalom, de
önmaga megszüntetése árán is a forma története lenne. Minthogy testünk története s
vele közös történetünk nem elveszíthető,saját testünk tagadásához jutnánk el, és le
mondanánk a világ képzeletbeli újrateremtéséröl, így az írásról mint alkotásról is. Ez
zel eltünnének hitünk szegényes maradékai, legmegbízhatóbb viszonyulási pontjaink,
amelyek miként a testünk is, közvetítenek rendszereink nem mindig megnyugtató
önámítása, rendezettsége és a "tragédián túli istenek" között. Az írás őrzi meg tuda
tunkban a rend fölötti kritikát és iróniát, a megszerkesztett valóság mögötti létezés
megsejtésének vágyát. Ezért nem marad más számunkra, mint egyfelől a teljes azono
sulás lehetetlenségének a belátása, másfelől annak a formának a keresése, amely
mégis a legteljesebb azonosuláshoz vezet közel bennünket. Ez a forma sohasem lesz
képes a történet logikáját figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor arra kell irányulnia,
ami történetelvü létértelmezésünk esendöségét leginkább érzékelteti, s önszemléleté
vel önmagán képes túlmutatni. Ez a nem folytonos történet a pillanat kiIátópontjai
ról szemléli a tárgyakat és bennük .önmegát.:Lassulása és "többes látása" az idők és a
dolgok végtelen sokféleségét mutathatja érzékelhetőés elképzelhetőegymásmelletti-·

ségben. Ehhez folyamodunk, amikor megpróbáljuk történeteink rendszerét kijátsza
ni, és ezt a sokféleséget egynek és végtelennek látni. Ha következetesek akarunk len
ni, míridezt úgy kell megtennünk, hogy a megoldás lehetetlenségéből alkossunk
rendszert, bár tudjuk, hogy a kilátópontok kivételességétől eltekintve a pillanat is
csak a történetben láttatja önmagát, és noha egyszeri és szabálytalan, mégis fennakad
a történet hálóján. Egyetlen lehetőségünk marad, meg kell kísérelnünk létrehozni azt
a formát. amely azösszebékíthetetlenséget és feloldhatatlanságot a tudáson túl a leg
nagyobb bizonyosságban mutatja. S mivel csakis érzékeink "becsaphatatlanok és
megvesztegethetetlenek", a formának az érzékek, az érzelmek és a pillanat nem törté
netelvü történeteihez kell igazodnia.

Az Emlékiratok könyve ennek a belátásnak a poétikai kísérlete és összegző bi
zonyítása.

HORVÁTH ELEMÉR

Estefelé

szeretlek s újra hallani a földön
az éden ódon fáit örökt.ölden

nem hittem volna hogy kikel
s tüzel a sorsdöntő csillag fölöttem

mint kezdetben
és máris menni kell
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ÉLŐ VILÁGEGYHÁZ I
Tomas O'Fiaich kardinális az ír egyházról

Tomas Seamus O'Fiaich bíboros, Armagh érseke és az össz-írországi katolikusok
főpapja 1923-ban született Crossmaglenben. A maynoothi Szent Patrik Egyetem
teológia és történelem szakán, illetve a lőweni egyetem kelta tanszékén szerzett
diplomát. A rendkívüli képességű tudós ifjút 1948-ban szentelték pappá. 1953-001
1974-ig előbb tanársegéd, majd történelemtanár a maynoothi egyetemen. 1974-től

1977-ig az egyetem rektora. II. János Pál pápa 1979-ben adományozta neki a bíborosi
kalapot. O'Fiaich bíboros több nagy sikem ír történelemkönyvet. egyháztörténetet
publikált. Hazánkban is járt Lékai bíboros meghívására 1983~ban, amikor a győri

csata 300 éves évfordulóját ünnepelték.

A beszélgetés Szent Gallennel kezdődik. A kolostor leírásának 13. századi kiadása
előttünk fekszik az asztalon.

- Monsignor Coffeey-tól mi is kaptunk egy példányt a könyvből. Szent Gallennek van
magyar vonatkozása is. Pogány eleink kirabolták a kolostort a 10. században. Nem okoz
tak nagy bajt. Megitták a borokat. elvitték a serlegeket. Egyszóval, amikor én idekerültem
Írországba, úgy gondoltam, hogy némi jóvátételt szereshetek e múltbeli csinyért, melyet
pogány eleink az ír alapítású kolostorban véghezvittek.

- Nagyon jó! Szent Gallent többször kirabolták, akkor is, amikor magyarok nem
jártak a környéken. Az ír kolostorokat meg az írek rabolták ki. Szent Gallen kirablá
sával a magyárok csak a hagyományokat követték. Mindazonáltal a galleni könyvtár
fönnmaradt, ellentétben a bobbiói kolostorkönyvtárral. melyet a francia forradalom
idején széthordtak.

- Bobbio is ír alapítás?
- Igen, az. Szent Gall, Gallen megalapítója. Szent Kolumbánnal együtt Olaszország-

ba ment, és ott lefektették a bobbiói kolostor alapjait. Később nézeteltérés támadt
közöttük. Szent Gall visszament remetének Gallenbe, Kolumbán pedig remeteként
Bobbióban maradt. Gallenben a 18. században újjáépítették a kolostortemplomot. és
most az egyházmegye székesegyháza, ami felidézi régi nagy múltját.

- El kellene oda zarándokolnom.
- El bizony!

- Szeretném, ha az ír katolicizmus megkülönböztetőjegyeiről mondana valamit, Emi
nenciás Uram. Az ír egyháztörténet egyik legjellemzőbb vonása az erős missziás jelleg. A
kereszténység felvétele utáni időkben, majd a múlt század óta különösen erős volt a
missziás jelleg. De mi történt a közbenső évszázadokban? -

- Fogas kérdés. Azzal kezdeném. hogy a missziós jelleg sohasem szünetelt teljesen.
Szent Patrik térítő útja után a kezdeti növekedés Szent Kolumbánnal folytatódott,
aki lona szigetére ment. A következő generációban Aidan Angliában .végzett térítő

munkát, társai Franciaországban. A rákövetkező században az írek a Rajna vidékén
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folytattak missziós tevékenységet. 784-ben Virgilt Olaszországban találjuk. Ez a hitté-
rítő folyamat kb. SOO-ig tartott. .

A 9. században az ír tudósok európai vándorutakra indultak inkább. A római biro
dalom már szétesett, a barbárokból ekkor már keresztények lettek, nem volt tehát a
missziós munkának olyan tere, mint régen. A ~1O. században a vikingek sok kolos
tort kiraboltak, és a tudós papok a "könyvek békéje" után sóvárogva indultak kül
földre. Elsősorban az ekkor virágzó Karoling-birodalom szellemi pezsgése vonzotta
öket. A Karoling-birodalom szétesése után a német-római birodalom területén tele
pedtek le az ír tudósok. A ll. századtól kezdve több ír kolostort alapítottak itt. Re
gensburgban például két híres rendházat, majd innen kiindulva, kelet felé haladva
egészen az Elba partjáig jutottak.

- Mondhatndnk azt, hogy az alapító írek egyhdzi latint és helybeli németet beszéltek?
- Igen. Bár nem tudni, milyen jól beszélték a németet. Késöbb a német barátok azt

hozták fel az írek ellen, hogy idegen testet képeznek a német közösségben. Nem pré
dikálnak, nem gyóntatnak németül. Valészínü tehát, hogy rosszul beszéltek németül.
Latinul viszont jól tudtak, hiszen a latin nyelv ismerete írországban ekkor magas
szinvonalú volt és maradt az egész-középkor-ban.

-Mi a mai ír egyhdz helyzete az ökumenikus mozgalomban? Al ír egyhdz megy,-- lát
szólag -"" a maga elhatározott útján, de ez az út vajon a keresztény egység elősegítése felé
vezet-e?

- Először is el kell helyeznünk az ökumenikus mozgalmat az ír milíöben, A kívül
állók, ha írotszágról hallottak az elmúlt 10-15 évben, a vérengzésekre gondoltak.
Következésképpen gyakran összetévesztik az észak-írországi bajokat az egyházak kö
zötti vitákkal. Bár a kettő közt van összefüggés, mégis két külön kérdésről van szö.
Érthetö azonban, hogy a .kívülállók - és néha maguk az írek is - azt gondolják,
szörnyü az, hogy az egyházak egyesítési mozgalmának idején. katolikusok és protes
tánsok egymás torkának esnek. De látni kell, hogy a bajok vallási vetülete csak egy a
sok közül. Alapjában véve a viszály nem egyházi jellegű. Nem két egyház, hanem két
politikai nézet áll szemben egymással. A küzdelemnek vannak gazdasági és társa
dalmi rugói is, de a politikai sik, a hovatartozás a döntő. Mert nem azon perlekednek
a felek, hogy Isten mit mondott.

Bizonyos szempontból az ökumenizmus az utolsó 12 évben teret hódított írország
ban. A főbb egyházak vezetöi havonkénti találkozókat tartanak. Az ír protestánsok
egyházi föpásztora, a metodisták fölelkésze, a presbiteriánus egyházi vezető és jóma
gam, hol egyikünk, hol másikunk otthonában ülünk össze. Együtt imádkozunk,
együtt olvassuk a Szentírást, megbeszéljük az elmúlt hónap eseményeit és a követke
ző hónap várható problémáit. Megpróbáljuk erőnktől telhetöen csillapítani a kedé
lyeket. Nyugat-Európa-szerte ez egyedül írországban történik. Persze, itt is van erre a
legnagyobb szükség. Jó volna, ha erről a külföld is tudomást szerezhetne.

Beszélhetünk továbbá az észak-írországi Ballyscanlon-konferenciáról, ahol a kato
likus püspökök kezdeményezésére másfél évenként találkozunk. A konferencián
minden jelentékenyebb írországi egyház képviselve van. Olyan kérdéseket tárgya
lunk itt meg, amelyek mindenkit érintenek. A múlt évben például a vegyes házassá
gokról volt szó. Ha megegyezni nem is tudunk mindig, arra törekszünk, hogy egymás
álláspontját pontosan felmérjük. Sajnos, ezeknek a konferenciáknak a híre nemigen
jut el külföldre; a külföldi sajtó inkább csak a szenzációkeltö vagy a tragikus esemé
nyeket boncolgatja.

Mindazonáltal nem akarnám azt az illúziót kelteni, hogy az ökumenikus mozgalom
terén minden rózsás nálunk. A II. Vatikáni zsinat után az európai lelkesedési hullám
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ide is eljutott, és az egyházak közt újszerű barátkozást eredményezett. Addig elkép
zelhetetlen volt például, hogy az ir katolikusok protestáns istentiszteleteken vegye
nek részt. Aztán egyik napról a másikra közös istentlszteleteket kezdtek tartani. A
minden évben megtartott imahéten például az én egyházmegyémben három isten
tiszteletet tartunk. Mindegyiket Armagh főegyházmegye székesegyházában. Így táp
láljuk az ökumenizmus tüzét. Igaz viszont az is, hogy a tíz év előtti lelkesedésből sok
elpárolgott azóta. Az újdonság megkopott. Haladunk most is, de lassabban.

- Egyik magyarországi egyházi ismer6söm levélben kérdést tett fel nekem, melyre
jómagam nem tudtam érdemben válaszolni. Onhöz szeremek tehát fordulni. Van-e lror
szágban világi kezdeményezés, mely közösségek létrehozására irányul? Vannak-e világi
vallásos közösségek lrország' északi vagy itt, a déli részén?

- Hogyne lennének! Kezdjük a Mária-kongregációval. amely ír eredetü. Fő célja a
lanyha katolikusok hitének felébresztése. Közösségekröl kérdezett. Olyanokra gon
dol. akik együtt, egy közösségben élnek?

<Igen:
- Ilyenek is vannak. Például Belfastban van egy csoport, melynek tagjai a különbö

zö egyházak híveiböl kerülnek ki. Mindenki végzi a maga munkáját külön-külön, de
összegyülnek közös imádságokra, istentiszteletre. Bizonyítani akarják, hogy az igazi
keresztény szellem nem elválaszt, hanem egyesít.

Corimelában van egy másik közösség. Céljuk azonos a belfastiakéval. Idén nyáron
keresztény búcsút - summer festet - rendeztek, melyen igen sokan részt vettek. Egy
hétig katolikus és protestáns iskolás gyerekek éltek ott egy táborban, egy fedél alatt.
Így próbálnak áttörni az észak-írországi vallási korlátokon.

Itt délen, Wicklew megyében van egy világi közösség. A legtöbb itteni közösség
azonban egyházi emberekből, papokból, barátokból tevődik össze. Ugyanakkor be
szélhetünk a Keresztény Testvérekről, akik nem papok. Ilyen például a Light a Christ
- a Krisztusi Fény - közössége, mely karizmatikus kezdeményezés, és kapcsolatot tart
a nemzetközi karizmatikus mozgalommal. Az idetartozök közül napközben mindenki
végzi a maga dolgát, de estére együtt vannak, együtt imádkoznak.

- Köszönöm kedves és kimerlt6 válaszait és a nekem szemelt idejét.
- Szívesen. Isten áldja önt.

Kabdebo Tamás

Következő számunkból

Gustavo Gutiérrez: Egyház és küldetés
Beszélgetés Gustavo Gutiérrezzel
Gál Ferenc: Viták a felszabadulási teológia körül
Urbán Nagy Rozália tanulmánya Bulgakovról
Balázs Béla: Egy plébániaépítő naplója
Tüz Tamás és Czeslaw Milosz versei
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Don Bosco és a szaléziek

Száz esztendővel ezelőtt, 1888. január 31-én halt meg Bosco Szent János, a Szalézi
Szerzetes Család alapítója, életének 73. évében. A modem időknek ez a nagy apos
tola rendkívüli lelki adományokat, karizmákat kapott az Üristentöl, Küldetése az volt,
hogy "az ifjúság atyja és tanítója" legyen.

Don Bosco és a fiatalok

Természetes hajlama s a munkaterét meghatározó rendkívüli események a fiatalok, a
gyermekek felé irányították. A fiatalok imakönyvének bevezetésében ezt írja: "Ked
veseim! Egész szívvel szeretlek benneteket. Elég, hogy fiatalok vagytok, és én máris
nagyon kedvellek titeket. Biztosíthatlak benneteket, hogy találhattok könyveket,
amelyeket sokkal erényesebb és okosabb emberek írtak nektek, mint én vagyok, de
nehezen találhattok olyasvalakit, aki jobban szeret benneteket Jézus Krisztusban,
mint én, és aki jobban óhajtja igazi boldogságtokat."

Már 9-10 éves korában, ahogy ő mondja, "ünnepi oratóriumot" szervezett. (Orató
rium: a fiúk számára otthon, amely befogad; plébánia, amely játszótér, ahol a fiúk
jó barátként találkoznak, és együtt örvendeznek) Társaira igen nagy hatással volt.
Becsülték és szerették büvészkedései miatt, ügyességéért. amellyel el tudta simítani a
gyerekes civódásokat, és bátran megvédte a gyengéket. Féltek tőle még a nagyobbak
is; nemcsak ereje, hanem határozottsága miatt.

Ugyanez volt a helyzet a középiskolában is. Kivált a többiek közül, nem annyira
nagy hangjával, mint inkább személyének varázsával. Iskolatársaitól - már mint pél
dás életű papoktól - tudjuk, hogy fiatalon is ugyanúgy viselkedett, mint 70 éves ko
rában: szeretetre méltö, kissé visszahúzódó, fegyelmezett egyéniség volt.

Fiatal korától pap akart lenni, s ezt már akkor a fiatalok szolgálatában képzelte el.
Mint kispap, szabad idejében örömmel vegyült a fiatalok közé. Fölszentelése után,
1841-ben öt hónapot töltött Castelnuovóban a plébánián. Maga meséli: "Örömöm
volt, hogy katekizmust taníthattam a gyermekeknek, velük lehettem, velük beszélget
hettem. Murialdóból gyakran meglátogattak." Amikor kilépett a plébániáról, gyerme
kek sereglettek köréje, és elkísérték, bárhová ment.

Végül plébánosa, Don Cafasso megkérdezte tőle, mihez van kedve, hajlama. "A fia
talokkal szeretnék foglalkozni" - felelte minden tétovázás nélkül Don Bosco. Don
Cafasso tovább folytatta: "És ebben a percben mi köti le a szívét? Mi forog a fe
jében?" Don Bosco azonnal válaszolt: "Úgy tűnik, hogy sok gyermek vesz körül, akik
segítséget kémek tőlem."

Don Bosco jellegzetes karlzmája

Az ifjúság apostola - tágabb értelemben annak a csodálatos életkornak az apostola,
amelyben a leghatározottabb választások születnek, amelyben kialakul a személyiség,
megérlelődik a krisztusi élet. Don Bosco a fiatalok apostolává akart lenni. Elsősorban
azonban a szegény és elhagyatott ifjúsághoz vonzódott.

Már a gyermekkorában látott álomban arra kap felszólítást, hogy azokkal a gyer
mekekkel foglalkozzék, akik magukra hagyatva abban a veszélyben forognak, hogy
nem kapnak más nevelést, mint az utca nevelését. Mint fiatal pap a fiúk csapatait
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látja ténferegni az iparosodás első jeleit mutató Torinó külvárosában. "Látni a fiata
lok csapatát - írta -, 12-18 éveseket, akik egészségesek, erősek, értelmesek, látni őket
tétlenségben, rovaroktól összecsípkedve. éhezve a lelki és fizikai kenyérre, számomra
borzasztó volt; a haza szégyene, a családok gyalázata testesült meg ezekben a szeren
csétlenekben. Mekkora volt azonban a csodálkozásom és meglepetésem, amikor rá
jöttem, akik azzal a céllal jöttek, hogy jobb életkörülményt teremtsenek maguknak,
rövid idő után börtönbe kerültek. Ezek voltak azok, akik rádöbbentettek arra, hogy
azért kerültek ebbe a helyzetbe, mert magukra voltak hagyva. Ki tudja - mondtam
magamban -, ha ezeknek a fiataloknak lenne egy jó barátja, aki gondjába venné őket,

segítségükre lenne, hittanra tanítaná öket, ki tudja, nem lehetne-e öket távol tartani a
romlástól, vagy legalábbis csökkenteni azoknak a számát, akik visszakerülnek a bör
tönbe? Közöltem ezt a gondolatomat Don Cafassóval, és az ö tanácsára és irányításá
val tanulmányozni kezdtem, hogyan váltsam valóra a gondolatot. Ráhagyatkoztam Is
ten kegyelmére, mert enélkül hiábavaló az ember minden fáradozása."

1878-ban az akkori belügyminiszter, Francesco Crispi felszólítására emlékiratban
foglalta össze Don Bosco, hogy a fiatalok mely rétegér tartja veszélyeztetettnek. Ezt
írta:

"Azt hiszem, nem mondhatjuk őket rosszaknak. de abban a veszélyben forognak,
hogy olyanokká lehetnek:

1. Akik az ország különböző vidékeiröl a városokba mennek azért, hogy munkát
keressenek. Ezek legtöbbször egy kis pénzt visznek magukkal, amit azonban hamaro
san fölélnek. Ha aztán nem találnak.munkát, lopkodni kezdenek, és rálépnek arra az
útra, amely öket romlásba vezeti.

2. Azok, akik elárvuinak, és nincsen, aki felügyeljen rájuk; csavarogni kezdenek;
naplopók társaságába kerülnek; ha egy baráti kézre vagy pedig egy szeretetre méltó
hangra bukkannak, akkor megmaradnak a tisztességes és becsületes polgárok útján.

3. Azok, akiknek vannak szüleik, de a szülök nem tudnak vagy nem akarnak tö
rödni gyermekeikkel; ezért kizárják öket a családból, vagy egészen elhagyják őket.

Sajnos, ezek a természetükböl kivetközott szülök sokan vannak.
4. A csavargók, akik a közbiztonsági szervek kezére kerülnek, de még nem romlot

tak. Ha ezeket befogadnánk egy intézetbe, ahol tanítanánk és munkára szoktatnánk
öket, a fogságból kikerülve biztosan visszatérnének a társadalomba.'

Ezeknek a fiataloknak .a szociális és erkölcsi megmentésére alapítja meg Don
Bosco a müveit: ünnepi oratóriumokat nyit vasárnapi és esti iskolákkal, gondoskodik
állandó munkáról, a legelhanyagoltabbaknak otthont ad, hogy mesterséget tanul
hassanak.

A Szalézi Míivek a jelenben

Filippo Rinaldi, aki Don Bosco utóda volt 1922-től 1931-ig, Foglizzóban teológusok
nak tartott konferenciabeszédében leszögezte: "Napjainkban nagy szükség van arra,
hogy a már búnözö fiatalokat neveljék. és ezt az ún. javítóintézetekben végzik. Don
Bosco azonban sohasem engedte meg, hogy házait így hívják. Ő nem utasított el egy
fiatalt sem, mert rossznak vagy javíthatatlannak tartották. De sohasem akarta, hogy a
házai javítóintézetek legyenek. Az a fiatal, aki ilyenfajta intézetböl kerül ki, mindig
szégyellni fogja, hogy ott volt, és lehajtja fejét, ha elmegy elötte. Don Bosco viszont
föl akarta emelni a fiatalokat, nem pedig megszégyeníteni. Azt akarta, hogy szabadon
lépjenek be és távozzanak házaiból. Egészséges légkört teremtett számukra, hogy
elindíthassa öket a jó úton. Azt tartotta, hogy a siker egyik titka éppen az, hogy egész
séges és jó környezetbe helyezzük a fiatalokat. Ez az elsö feltétele annak, hogy hatá-

143



sosan lehessen dolgozni a fiatalok újjászületésén: akár olyan családból érkeznek, akik
javítóintézetbe kívánnák küldeni őket, akár valamilyen javítóintézetből érkeznek
házainkba. Hogy ezt a környezetet megteremtsük, annak első feltétele, hogy családi
kapcsolat alakuljon ki az elöljárók és a növendékek között. .. Az viszont igaz, hogy a
már romlott fiatalokat, akik másoknak ártanak, el kell távolítani."
Ebből a vallomásból néhány "szalézi" igazság tárul elénk.
1. Mindenekelőtt Don Bosco feltétlen optimizmusa a fiatalok javítását-nevelését

illetően és viszolygása attól, hogy valakit egészen rossznak és javíthatatlannak te
kintsenek.

2. Don Bosco szerint nem szabad kizárni a javulás reményéből az olyan fiatalokat,
akik normális környezetből estek ki, mert ha újra visszakerülnek olyan környezet
be, ahol az együttélést nem erőszakolják se belsőleg, se külsöleg, hanem a meggyő

zés és a szív hatása alá kerülnek, rövidesen visszatérnek a helyes útra.
3. Ha azonban olyan fiatallal találkozunk, aki rossz útra tért, és szembehelyezkedik

környezetével, aki süket az ész és a szív szavára, és ezen felül a többieket megbotrán
koztatja - akkor Don Bosco elgondolása szerint az ilyent el kell távolítani. Don Bosco
számára a környezet és a nevelési módszer nélkülözhetetlen; ha alkalmazásuk hatás
talan volt, inkább lemondott a gyermek megneveléséről.

4. A negyedik felismerés Don Bosco nevelési gyakorlatából következik. Melyik
fiatalt kell romlottnak mondani? Don Bosco határozottan azoknak a pártjára állt,
akiket az ő kifejezése szerint "nem hívhatunk rosszaknak", hanem "abban a veszély
ben forognak, hogy azokká válhatnak".

Don Boscót Isten nem csupán arra küldte, hogy egyszerűen visszatérítse az elté
ved teket, hanem arra is, hogy a fiatalokat életszentségre nevelje. Nevelési módszere,
amellyel a veszélyben lévőket vitte vissza a helyes útra, tökéletesen megfelelt a job
bak életszentségre való nevelésének is. Ennek legfényesebb példája Savio Domon
kos. Sőt azt mondhatjuk, hogy Don Bosco módszerében egyesek életszentsége szük
séges ahhoz, hogy mások erkölcsileg és lelkileg újjászülessenek.

Don Bosco különös figyelemmel fordult azok felé, akikben egyházi és szalézi hiva
tás mutatkozott. Ők alkották az Oratórium kovászát. Egyébként Don Bosco elgondo
lása szerint minden szalézi háznak alkalmasnak kell lennie arra, hogy hivatásokat
ébresszen és érleljen. Éppen ez a légkör jelzi a környezet érettségét és építő jellegét.

Életmüvében kiteljesedö hivatását Don Bosco szépen foglalja össze a Szalézi Szent
Ferenc Társaságának (első) Szabályaiban. amelyet 1858,ban nyújtott át IX. Pius
pápának. "Az Egyház szolgáinak minden időben különös gondjuk volt, hogy minden
erővel előmozdítsák a fiatalság lelki javát. Az ő jó vagy rossz nevelésüktől függ a
társadalom erkölcsének jó vagy rossz jövője. Maga az isteni Üdvözítő példájával vilá
gosan bizonyítja ezt az igazságot, amikor isteni küldetését végezte itt a földön. Külö
nös szeretettel hívta magához a gyermekeket: »Engedjétek hozzám a gyermekeket!« A
püspökök és különösen a pápák, követve az örök Főpap, az isteni Üdvözítő nyomdo
kait, minden időben szavaikban és írásaikban előtérbe helyezték az ifjúság jó neve
lését; különösen azoknak az intézményeknek kedveztek. amelyek szent szolgálatukat
erre a célra szentelték. Napjainkban ez a szükséglet még sokkal fontosabb. Sok szülö
nek a hanyagsága, a hírközlő eszközökkel való visszaélés, a tévtanítóknak az a törek
vése, hogy követőket toborozzanak, mind annak szükségességére mutat, hogy közös
erővel küzdjünk az Isten ügyéért, Jézus Krisztus helyettesének zászlaja alatt, hogy
megőrizzük a hitet és a jó erkölcsöket a fiataloknak különösen azon csoportjában,
akik szegénységük miatt nagyobb veszélyben forognak örök üdvösségük szempontja
ból. Ez a célja a Szalézi Szent Ferenc Társaságának Turinban 1841-ben."

Edelényi István
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HIT ÉS ÉLET

Időhiány és időtlenség

"Az idő pénz", "meghalni sem érek rá", "ki időt nyer, életet nyer", "ne lopjuk egymás
idejét", "versenyt futok az idővel", "nem tudom, belefér-e a napomba", "szánj rá egy

. kis időt", "idő van!". A mi köreinkben is gyakran elhangzanak ezek a fordulatok: mi
is időzavarban vagyunk. Sokkal több időnk nekünk sincsen egymásra, magunkra,
mint másoknak.

- Nem csupán kelet-európai vonás ez? Mintha a mi időérzékünk fejletlenebb volna.
Az ésszerű beosztásra azok a nemzetek képesek, akiknél előbb volt az idő pénz.

- Úgy vélem, az idővel való helyes gazdálkodás kifejezetten keresztény erény, hi
szen az "én időm" nem az én időm, ajándékba kapom, feladatokra, s el kell számol
nom vele.

- Szerintem éppen az a bajunk, hogy túlságosan beosztjuk az időnket, mi is csak
programozottan tudunk élni, s nem marad szabad időnk.

- így igaz! Nem tudjuk magunkat elengedni, nem tudunk felszabadulni, folyton az
óránkra nézünk.

- Azzal, hogy az idő megfordíthatatlan, óriási felelősség nehezedik ránk. Ebben a
téridőben kell valami véglegeset tennünk, valami alapvető döntést hoznunk.

- Nemcsak az a baj, hogy megfordíthatatlan, hanem az, hogy véges is. Végtelen
vágyaink be vannak szorítva a téridő végességébe. Ezt a kényszerzubbonyt nevezték
régebben siralomvölgynek.

- Az időt mi magunk töltjük ki, saját magunkkal: megélt időnk ránk hasonlít.
- Szép is ez, meg félelmetes is! Sokak számára félelmetesen kattog az idő. Én is

hallom időnként az idő monoton menetelését, napról napra, óráról órára, percről

percre folyik el az idő, s mi mindenből kimaradunk, nem történik semmi.
- Én olyankor ijedek meg igazán, ha váratlanul szabadul fel időm. Ilyenkor kap

kodok, tehetetlenkedem, nem tudok élni a szabadsággal.
- Én is félek az időtől, s rendre el is szalasztom miatta az esti lelkiismeret-vizs

gálatokat, mert nem tudnék elszámolni az idővel. Nem azért, mert lopom az időt,

hanem mert sodródom benne.
- Nem elszámolni kell az idővel, hanem cipelni kell, mint egy keresztet.
- Vannak talált idők, ajándék idők is, önfeledt pillanatok is, amikor megáll az idő.

- Meg tudjuk állítani bármikor. De ehhez időt kell szakítanunk az időből.

- A szent id ökről se feledkezzetek meg!
- Az Úr napjára gondolsz, amikor te is dolgozatokat javítasz?
- Az Úr perceire is gondolok, amikor sikerűl átkapcsolnom az időtlenbe. Amikor

elbámészkodom, elcsodálkozom, elmerülök a szépségben, az igazságban, a jóságban.
- Igaz! Vannak nagyon rövid, de intenzív idők. Az ima ideje is lehet ilyen.
- Az ünnep ideje egy kicsit hasonló az örökélet idejéhez, nem? Ha átkapcsolunk az

Ö hullámhosszára, akkor az idő nem folyik, hanem lebeg vagy megáll.
- Sajnos ez repül el a leggyorsabban.
- Az a baj, hogy mindenáron idöszerüek akarunk lenni, pedig éppen hogy időtlen-

nek kellene lennünk.
- Az időtlenség és az időszerűség összebékíthetö, Az időt szétfeszítő szeretetnek a

téridő konkrét pontjain kell megvalósulnia.
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- De hogyan tudnánk ezt sikeresebben megvalósítani? A színeváltozás helyén nem
maradhatunk, le kell jönni a téridöbe, s ott bizony gyakran elveszünk az idő-la

bírintusban. az előrerohanó idő félelmetes labirintusában.

*

Eltünödve hallgatom a beszélgetést, hiszen saját életemnek is legnyomasztóbb
terhét boncolgatja. Növekvő lelkiismeret-furdalással próbálok eligazodni a fölvető

dött kérdésekben, hiszen magam is folyton loholva, állandóan feladat-tartozásaim
átütemezését kérve küszködöm az idővel, s képtelen vagyok arra, hogy mindenben
helyesen, Isten akarata szerint használjam fel.

A keresztény hagyomány megnyugtató és eligazító választ ad mindnyájunknak.
"Okosan használd fel az időd!" - ezzel a tanáccsal fogad a nem-hívő is. Éljünk

okosabban, ökonomikusabban, jobb életkörülmények között - szervezzük meg job
ban az időnket, gazdaságunkat, hogy ne kelljen látástól vakulásig lótnunk-futnunk.
második-harmadik müszakban is robotolnunk. Okos időbeosztással valóban sok
űresjáratot, fölösleges hajszát elkerülhetnénk, az idővel való jobb gazdálkodás azon
ban még nem oldja fel alapfeszültségünket: öröklétre - tehát Teljességre - vágyó
véges emberek hogyan éljük múló mindennapjainkat?

Időnket - létünkkel együtt - ajándékba kaptuk Istentől. Többnyire mégsem okoz
igazán örömet, hiszen időnk véges - vágyaink, tenni- és örülnivalónk viszont végte
len ek. (Másképpen látjuk az unalmas, fájdalmas, alig elviselhető időszakokat - ilyen
kor siettetnénk az idő múlását, vagy akár végét is vetnénk az időnek, hogy megsza
baduljunk a fájdalom terhétöl.)

Isten azonban nemcsak a múló idővel ajándékozott meg, hanem azon keresztül az
öröklétet is nekünk ígérte. Az örökkévalóság nem korlátlanul hosszú tartama, meg
hosszabbítása az időnek, hanem az élet teljessége. Múló perceink kóstolót adnak az
örökkévalóságból, múló örömeink megízleltetik velünk a teljes boldogságot. Isten
azért adta először a véges időt, hogy ezzel felkészítsen a boldog örökkévalóságra.
Múló időnk előjátéka és előiskolája az örökkévalóságnak, az "Úr Napjának", amelyik
beteljesíti majd a történelmi időt. "Kairosz", kegyelmi idő tehát ez a mostani: felelős

döntések elé állít, hogy az időben egymást érő helyzetek sorozatában szabad és fele
lős döntéssel a jót válasszuk, igent mondjunk mindarra, ami "jó és kedves Isten
előtt", s így valósítsuk meg benső, igazi énünket.

Nem kisiskolás jópontgyüjtés ez, hanem szabad válaszunk Isten szabad szeretetére.
Isten nemcsak magunkkal, időnkkel ajándékozott meg bennünket, hanem saját Fiá
val is: a Názáreti Jézusban Isten Fia értünk emberré lett, időbeli létezést vállalt
magára, hogy maga is átélje az emberélet minden keservét és szépségét.

Az "Úr Napja" - eljött, már most, a mi napjainkban. Ezért figyelmeztet Szent Pál:
"Itt a kellő idő! Itt az üdvösség napja!" S hozzáteszi: "Jól használjátok fel a kellő időt!"

Nem lótás-futással, fejvesztett kapkodással. riadt ön sajnálattal, hanem az öröklét
hitére épülő nyugalommal. Jézus maga is legfontosabb feladatunkként fogalmazza
meg, hogy ismerjük fel a napot és az órát: fedezzük fel az idő igazi távlatait. A "most"
a fontos: az átélt pillanat minösége, nem pedig az elvégzett munka mennyisége, a
napjainkba belezsúfolt feladatok száma. Időnket át kell állítanunk erre az új krisztusi
idöszámításra, amelyik közvetlenül az Öröklétbe torkollik, minden igazán megélt
mostani pillanatban. Csak ez az idő lehet ajándéka és ígérete, előjátéka és előiskolája

az öröklétnek.
Időnknek ezt a mínöségét, igazi értelmét az ünnepek teszik láthatóvá. "Az Úr

napja" mindegyik: elcsitítjuk a zakatoló hétköznapokat, hogy életünk idejébe befo
gadhassuk "Isten nyugalmas boldogságát". Ennek fényében látjuk majd meg, hogy
elfogyó életünkben "kairosz", kegyelmi idő minden nap, minden óra.

L. L.
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DOKUMENTUM

SERÉDIJUSZTINIÁN

Egyéni felelősség

Tekintetes Szent István Akadémia!
Igen tisztelt Ünnepi Ülés!
Mikor a csapongó érzelmek vagy még inkább a felszabadított szenvedélyek egyéni

és kollektív vonatkozásban sokszor annyira elragadják az embert, hogy már vagy
nem is érzi, vagy nem akarja érezni azt a felelősséget, amely őt erkölcsileg beszámít
ható egyéni vagy másokéval közös, tehát kollektív cselekedeteiért egyénileg terheli
Isten és emberek előtt: akkor elsősorbana kinyilatkoztatott hit- és erkölcsi igazságok
Istentől rendelt őrének, Krisztus egyházának a feladata, hogy az említett érzelmek
kel és szenvedélyekkel szemben a természetfeletti kinyilatkoztatás, valamint a termé
szetes ész útján megismert igazságok alapján rámutasson a tévedésekre, a túlzásokra
s ezek veszedelmes következményeire, és a felelősséget illetően iparkodjék az embert
egyéni és kollektív vonatkozásban a helyes elméletre és gyakorlatra visszavezetni,
rámutatván arra is, hogy a felelősség számadással és a megtorló büntetés elviselésé
nek kötelezettségével jár.

De ugyanez a feladata az egész államgépezet minden rangú és rendű irányítóinak,
valamit a tudományokat művelö egyéneknek és belölük összetevő szervezeteknek is.
Az egyénnek ugyanis, akár külön, akár valamely szervezeten belül foglalkozik a tu
dományokkal, nem azért kell művelnie a tudományokat, hogy ő maga tudjon, vagy
hogy tudása miatt mások tudomást szerezzenek róla; nem is azért, hogy szellemi ter
mészetű tudását anyagiakért osztogassa: hanem azért, hogy tudásának közlésével
másokat is felemeljen és azok épülésére szolgáljon. Akadémiánk tehát saját céljának
keretein belül marad, mikor az embert egyéni vagy kollektív cselekedeteiért terhelő
egyéni felelősségéreelnökének szavával rámutat.

Én tehát, mint a Szent István Akadémia elnöke, most nem á kollektív felelősségről

kívánok szólni, amely - sajnos - inkább csak elméletben van meg, a gyakorlatban
pedig legtöbbször majdnem a semmivel egyenlő, mert hiszen nemcsak az iskolában,
hanem az életben is éppen a kollektív felelősség jelentéktelenségével iparkodnak az
emberek saját lelkiismeretüket megnyugtatni és kollektív, vagyis másokéval közös
cselekedeteik következményei alól kibújni. Most inkább az egyéni felelősségről

beszélek, amely elméletben nemcsak az egyéni, hanem a kollektív cselekedetek ese
tén is megvan. és amelynek a gyakorlatban is érvényesülnie kellene, mert a cselekvő

ember értelméből és szabad akaratából szükségképpen következik. Az értelemmel és
szabad akarattal megáldott ember ugyanis felelős minden cselekedetért, amely neki
erkölcsileg beszámítható. Beszámítható pedig neki minden cselekedet, amely az övé.
Ámde az övé minden cselekedet, amelyhez belső és külső gátlásoktól függetlenül, ér
telmével és szabad akaratával hozzájárult. Ilyen gátlások az értelmet illetőleg a
kérdéses cselekedeteknek az isteni és emberi törvényekhez való viszonyára vonátko-
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zó tudatlanság vagy tévedés; az akaratot illetően pedig a félelem, az erőszak és a
szenvedély, végül pedig a gondatlanság. Gátlások esetén természetesen már csak
annyiban mondhatjuk a cselekedetet valamely ember cselekedetének, amennyiben
értelme és szabad akarata a gátlások ellenére is hozzájárult; következőleg csupán
ennek a hozzájárulásnak arányában állapíthatjuk meg az egyéni felelősségetis.

Tekintetes Akadémia! Az egész katolikus erkölcstannak mind a belső, lelkiismereti,
mind pedig a külső fórumon az emberi értelem és szabad akarat közremüködésével
végbevitt cselekedetekkel járó egyéni felelősség az alapja. Eszerint kell tehát elbí
rálni a papság és a hívek életét az egyházi, a polgárok életét pedig az állami közigaz
gatás szempontjából. Ugyancsak ez az alapja az egyházi és az állami igazságszolgálta
tásnak is, mert cselekedeteink erkölcsi megítélése szempontjából mind a belső, mind
pedig a külsö fórumon minden embert egyénileg, vagyis az összes belső és külső

adottságok rnérlegelésével és figyelembevételével bírál el az Isten, és így kell elbí
rálniuk az embereknek is. Csak így lehet ugyanis eldönteni, mennyiben kell a csele
kedeteket az értelem és a szabad akarat rovására írni, vagyis erkölcsileg beszámítani,
az egyéni felelősségetmegállapítani és az esetleges megtorló büntetést kiszabni.

Az értelemnek és a szabad akaratnak az emberi cselekedetekhez való hozzájárulása
mértékében az egyéni felelősség megállapítását nemcsak az Isten íratlan törvénye, a
természeti törvény alapján ítélő természetes ész kívánja, hanem megköveteli maga az
isteni kinyilatkoztatás és ennek következtében Krisztus egyháza is, amely azt tör
vényhozásában és igazságszolgáltatásában. valamint egész életében gyakorlatilag is
alátámasztja. De ugyanazon okból Isten akarata szerint egyházának eljárásához kell
igazodnunk állami vonatkozásban is.

Valóban, Tekintetes Akadémia, már a természetes ész megkívánja, hogy a lényege
szerint testből és lélekből álló ember a tőle származó cselekedetek közül csupán
azokért tétessék egyénileg felelőssé, vagyis csupán azok számíttassanak be neki er
kölcsileg, amelyek az ő emberi cselekedetei, amelyekhez tehát emberi mivoltának az
a része is hozzájárul, amely nélkül nem volna ember, vagyis a lelke, illetve lelkének
az értelme és szabad akarata. Nem számíthatók be tehát az eszük használatát nélkü
löző vagy az eszüket használni nem tudó embereknek olyan cselekedetei, melyeket
öntudatlanul végeztek; az eszüket használni tudó embereknek pedig azok a cseleke
detei, amelyek vagy értelmük, vagy szabad akaratuk, vagy mindkettö hozzájárulása
nélkül jöttek létre.

Ugyanezt az egyéni felelősséget hirdeti és sürgeti az isteni kinyilatkoztatás is,
mégpedig mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben.

Jeremiás próféta megrázó siralmaiban ugyan az ószövetségi zsidó nép nevében
még keservesen panaszkodik: "Atyáink vétkeztek és nincsenek többé; és mi viseljük
az ő gonoszságaikat!" (Jer. sir. V. 7). De az Isten helyteleníti ezt a téves felfogást,
amely az egyik ember cselekedetéért, illetve búnéért másokra is átvitte a felelőssé

get. Azért Ezekiel próféta ajakával világosan hirdeti az egyéni felelősséget, mikor
választott népétől azt kérdezi: "Mi dolog az, hogy köztetek példabeszédül veszitek e
közmondást Izrael földén, mondván: az atyák ették a savanyú szölöt és a fiak fogai
vásnak el?" (Ez XVIII. 2). Majd megesküszik: "Élek én, úgymond az Úr, nem lesz nek
tek többé e közmondás példabeszédül Izraelben. íme, minden lélek az enyém: mint
az atya lelke, úgy a fiú lelke is az enyém; amely lélek vétkezik, az hal meg." (Ez XVIII.
3., 4). Végül, részletesen kitér egyes jó és rossz cselekedetekre, s annak javára vagy
terhére írja őket, aki azokat elkövette. Tehát - úgymond - lIa fiú nem viseli atyja
gonoszságát és az atya nem viseli fia gonoszságát" (Ez XVIII. 20), hanem, mint Jere
miás próféta jövendöléseiben hirdeti: "Aki savanyú szölöt eszik, annak fogai vásnak
el; kiki a maga gonoszsága miatt hal meg." (Jer XXXI. 29. 30).
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Az Újszövetségben Krisztus Urunknak egész fenséges erkölcsi tanítása szintén az
egyéni felelősség elvén épül fel. Ő sem engedi a felelősséget egyik emberről a másik
ra átvinni, mert mindenki saját cselekedeteiért felelős, úgyhogy lsten e szerint az elv
szerint számítja be a cselekedeteket s osztogatja a jutalmat, vagy szabja ki a büntetést
sokszor már itt a földön, de minden esetben a másvilágon. Szent Pál apostol világo
san tanítja: "Kiki ami jót cselekszik, annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár
szabad." (Ef VI. 8). Vagy más helyen: "Kiki pedig tulajdon jutalmát veszi az ő munká
ja szerint.' (I. Kor III. 8). Az egyéni felelősség azonban tökéletesen majd az utolsó
napon érvényesül, mikor "eljő az Emberfia az Atyának dicsőségében és akkor megfi
zet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint" (Máté 16,27; Róm II. 6; Jel XXII. 12), és kiki
örökké boldog lesz, vagy pedig a maga terhét fogja viselni az egész örökkévaló
ságban.

Isteni Mesterének örökszép és változatlan tanítása szerint természetesen az egyház
is szüntelen hirdeti az egyéni felelősséget.

Azért az egyház is kezdettől fogva helytelenítette és most is helyteleníti a felelős

ségnek egyik emberről a másikra való indokolatlan átvitelét, amelyet most is olyan
jellegzetesen fejeznek ki Pompeiben, mikor a Vezúv kitörésével járó veszedelemben
azt mondják, hogy Nápoly követi el a bünt és Pompei adja meg az árát!

Ezzel a téves felfogással szemben III. Celesztin pápa (1191-1198) egyik decretalisá
ban világosan kimondja, hogy a búntett annak elkövetőjét terheli:Peccata suos
auctores tenere debent (C. 2. X, III, ll); VIII. Bonifác pápa (1294-1303) pedig ugyan
ezt az elvet hirdeti a büntetésről: Ut poena suum auctorem teneat (c. 37/1. 6/in Vr),
amit az új egyházi törvénykönyv így kodifikált: Non licet poenam de persona in per
sonam ... producere (can. 2219. §. 3.). Ezért, mikor az egyház kollektív cselekede
tekért valamely testületre szab ki büntetést, az ártatlan tagokat lehetőlegkíméli (can.
2274; 2285), sőt az interdictum alól egyenesen ki is veszi őket (can. 2276). A mondot
takból szűkségképpen következik, hogy az egyház mindig helytelenítette s most is
helyteleníti az ún. represszáliákat, vagyis egyesektől elkövetett büntetteknek olya
nokon való megtorlását, akiknek azokban semmi részük nem volt (Conc. Parisien. a.
314 stb.).

Valóban, Tisztelt Akadémia, Krisztus egyháza a maga egész erkölcsi rendszerét az
egyéni felelősségre alapozza, úgyhogy az egyéni felelősség elve hittudósainknak az
emberi cselekedetek erkölcsi elbírálásáról szóló tanítása szerint is az egész katolikus
erkölcstant átjárja. De az egyház az egyéni felelősséget szem előtt tartja törvényhozá
sában is. Azért az új kódex 12. kánonjában kimondja, hogy törvényei éppen a beszá
míthatóság hiánya miatt nem kötelezik azokat az alattvalóit, akik eszük elégséges
használatával nem bírnak, és ugyanilyen okból - bizonyos kivételekkel - azokat sem,
akik életük 7. évé t még be nem töltötték. A 16. kánonban pedig megállapítja a tudat
lanságnak és a tévedésnek a törvények kötelező erejére, valamint azok meg nem tar
tása esetén az egyéni felelősségre és beszámíthatóságra vonatkozó kihatásait. Hason
lóképpen az egyéni felelősség elvét követi az egyház közigazgatásában és igazság
szolgáltatásában is. Közigazgatás szempontjából az egyéni felelősség alapján tnér
legeli az egyházi személyek és egyházi alkalmazottak, valamint a hívek cselekedeteit.
Ilyen alapon iparkodik betölteni a különböző hivatalokat; ilyen alapon teszi meg
egyéb intézkedéseit és folytatja le a szükségesnek mutatkozó adminisztratív eljáráso
kat (can. 2142. sq), Igazságszolgáltatásában a belső - lelkiismereti - fórumon, a töre
delem szentségében, Krisztus rendelése és a dolog természete szerint nem elégszik
meg az általános gyónással. hanem kezdettől fogva megmaradt a részletes gyónás
mellett, mert Krisztus papjai mint Istentől rendelt bírák (can. 870; 888) csak a gyónó
cselekedeteinek részletes feltárása alapján, az értelem és a szabad akarat közre
müködésének és az összes gátló okoknak, valamint az enyhítő, illetve súlyosbító

149



körülményeknek figyelembevétele (can. 901) után állapíthatják meg igazságosan az
egyéni felelősséget, továbbá a beszámíthatóság mértékét és szabhatják ki a bünte
tés jellegü elégtételt (can. 887). A külső fórumon pedig mind a polgári perekben (can.
1869; 1873), mind pedig a bünvádi eljárások során (can: 1959) az értelem és a szabad
akarat közremüködését s az esetleges gátlásokat, valamint a perbe fogott személynek,
továbbá egyéni vagy kollektív cselekedetének minden enyhítő, illetve súlyosbító
körülményeit figyelembe véve, ex actis et probatis iparkodik az erkölcsi beszámítha
tóságot (can. 2199-2211), valamint az egyéni felelősséget megállapítani, ítéletében
pedig a megtorlás mértékét kiszabni.

De, Tekintetes Akadémia, akár egyéni, akár kollektív cselekedetekről van szö, az
egyéni felelősség sürgetésében, megállapításában és megítélésében állami vonatko
zásban is igazodnunk kell a természeti törvény és a kinyilatkoztatás útján az em
beriséggel közölt isteni akarathoz, mert Isten akarata ilyen vonatkozásban is kötele
ző. Igazodnunk kell pedig nemcsak befelé: nemzeti, hanem kifelé: nemzetközi vonat
kozásban is. Azért ilyen vonatkozásokban sem szabad a büntettet és a büntetést,
vagyis a felelősséget indokolatlanul átvinni egyik emberről a másik emberre, egyik
államról a másik államra. Kerülni kell tehát a represszáliákat is, amelyeket régebben
Istennel és az Ő egyházával együtt a világi jog is helytelenített (Justinian. Digest, Hb.
XX, tit. III; Cod. Hb. IV. tit. XII, XIII; Novell. CXXXIV. cap. VII), de amelyet újabban,
úgy látszik - legalább gyakorlatilag -, elfogadnak a nemzetközi életben, mikor egye
seknek beszámítható cselekedeteiért olyan fizikai vagy jogi személyeket, sőt álla
mokat is felelősekké tesznek és büntetnek, akiknek és amelyeknek az illető cseleke
detekben semmi részük nem volt. Ezt a helytelen felfogást - sajnos - sokszor ma
gáévá teszi a közvélemény is. Bélyegezzük meg és büntessük a bünös személyt, egye
sületet, közületet vagy államot, de ne büntessük az ártatlanokat! Isten akarata szerint
tehát az államnak is mindenkit, akár egyéni, akár kollektív cselekedetekrőlvan szó,
az értelem és a szabad akarat közremüködésének, az esetleges gátlásoknak és az
összes enyhítő vagy súlyosbító körülményeknek figyelembevételével, egyéni felelős

ség alapján kell elbírálnia: jutalmaznia vagy büntetnie törvényhozásában, közigaz
gatásaban. a polgári és bünügyi perekre vonatkozó igazságszolgáltatásában.

Míg azonban, Tekintetes Akadémia, a mindentudó és végtelenül igazságos Isten
mind az egyéni, mind pedig a kollektív cselekedetekért abszolút tökéletességgel ál
lapítja meg az egyéni felelősséget, valamint a beszámíthatóságót és szabja ki a juta
lom vagy a büntetés mértékét: addig a gyarló emberektől vezetett egyház és az álla
mok természetesen már nem érik el az abszolút tökéletességet. De annál jobban meg
közelítik azt, minél jobban alkalmazkodnak Isten akaratához törvényhozásukban,
közigazgatásukban és igazságszolgáltatásukban. egyszóval egész életükben.

Ám, ha Isten és az Ő egyháza, valamint az államok az erkölcsi rendet az egyéni és
kollektív cselekedetek beszámíthatósága alapján az egyéni felelősségen építik fel,
akkor az embereknek - híveknek és állampolgároknak - tudniuk kell, hogy cselekede
teikért mind egyéni, mind pedig kollektív vonatkozásban, egyéni felelősség, erkölcsi
beszámíthatóság, jutalom vagy büntetés jár akár ezen, akár a másvilágon. De vajon
érzik-e az egyéni felelősség félelmetességét az emberek magán- és nyilvános, egyházi
és állami életükben? Vajon sok embernél nem homályosodik-e el az egyéni felelősség
tudata, mert azt a felelősséget, amelyet az államok mind magán-, mind pedig közjo
gukban elméletben hirdetnek, a gyakorlatban sokszor nem állapítják meg; és nem
vonják felelősségre azokat, akiket kellene? Mert ugyan ki vonja felelősségre sok
esetben és sok államban azokat, akik az Isten akaratával ellentétes cselekedeteikkel
aláássák saját maguk és családjuk testi egészségét, szellemi és anyagi erőit, munka
bírását és egész erkölcsi életét? Ki vonja felelősségre azokat.iakik az egyház és a haza
mérhetetlen kárára egyéni vagy kollektív cselekedeteikkel meglazítják a keresztény
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házasságok szilárdságát, szétzüllesztik a keresztény családokat. határt szabnak az
Isten áldásának. vagy egyenesen megakadályozzák azt? Vagy ki rendel el megtorló
intézkedéseket azok ellen. akik ugyancsak egyéni, illetve kollektív cselekedeteikkel
iparkodnak a vallást kiirtani vagy elközörnbösíteni, akik erkölcseikben valóságosan
megmételyezik a polgárokat. vagy akik a természeti és a pozitív isteni törvény el
lenére a szülök, az egyház kezéből szeretnék teljesen kivenni az ifjúságot. s ezzel
akaratlanul vagy szántszándékkal romba dönteni magát a nemzetet? Azoktól a ke
resztény polgároktól. akik egyéni világnézetük miatt vagy egyéni érdekből így rner
nek játszani saját nemzetük erkölcsi életével és nem átallanák biztos végveszedelem
nek kitenni annak egész jövőjét. szeretném megkérdezni. vajon valóban kereszté
nyek-e. és valóban saját nemzetük fiai-e még?

Bárcsak most, mikor a legnagyobb magyar jubileumát ünnepeljük. a keresztény
magyar szűlök, a papok és nevelők. a magyar publicisták, írók és müvészek, az orvo
sok és tisztviselők. a magyar bírák és katonák és mindazok, akik egyesületeink. tár
sadalmunk és közületeink életének irányításában részt vesznek. kiváltképpen pedig a
magyar törvényhozók. öntudatosítanák magukban. hogy Széchenyi Istvánt éppen az
egyéni felelősség tudata s' annak megfelelő cselekedetei tették a legnagyobb ma
gyarrá; és az ő példáját követve sohasem feledkeznének meg arról, hogy egyéni és
kollektív est lekedeteik talán még századok múlva is éreztetni fogják hatásukat a
magyar egyházi és állami életben, végül hogy mindezekért saját személyükben felelő

sek Isten, illetve az egyház és a haza előtt! Az erkölcsileg kifogás alá eső kollektív
cselekedetekkel kapcsolatban különben mindezek befelé hiába próbálnák elaltatni
magukban az igazságos bírót: a lelkiismeret szavát; kifelé pedig hiába mentegetözné
nek. hogy az ilyen káros kollektív cselekedet nélkülük is létrejött volna. vagy hogy a
kollektív felelősségből személy szerint kevés esik rájuk. Hiába hivatkoznának arra is,
hogy ők csak hivatali kötelességet teljesítettek. vagy hogy a pártfegyelem szerint
jártak el. mert erkölcsileg helytelen cselekedetet senkitől sem kíván a haza. Ilyen
cselekedetre sem a munka kollektív természete. sem a hivatal, sem a pártfegyelem
nem jogosít fel, de nem is mentesít az alól a beszámíthatóság alól, amely az egyéni
felelősség címén a kollektív cselekedetben való közremüködés arányában megál
lapítható. És ha ezt az egyéni felelősséget az emberek meg nem állapítanák. egyszer
majd megállapítja az Isten!

Az egyéni és kollektív felelősség kérdésében, Tekintetes Akadémia, szellemi áram
latok jönnek. szellemi áramlatok mennek; új. emberi világnézetek bukkannak fel és
tűnnek le. mert amit tegnap még igaznak hirdettek, ma már meghaladott álláspont.
De egy világnézet mindig igaz marad: az, amely szerint Isten az utolsó napon megfizet
kinek-kinek az ő egyéni és kollektív cselekedetei szerint!

Ezekkel a gondolatokkal Szent István Akadémiánk XXV. ünnepi ülését megnyitom.
(Elhangzott 1941.december 14-én.)

Közzéteszi Bánk József
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NAPLÓ I
Széljegyzetek a Zsolozsmáskönyvhöz

Az új magyar breviárium, amely 1987 tavaszán a bécsi OMC gondozásában jelent meg, a szó első

értelmében nem alkalmas arra, hogy széljegyzeteket írjak hozzá: a margó túl keskenyre sikeriiit.
Átvitt értelemben azonban - legalábbis a visszhang alapján, amely hozzám eljutott - minden
képpen szükségesnek tűnik,hogy jegyzetekkel tüzdeljem meg és így keletkezésének indítóokait,
köriilményeit és viszontagságait a tágabb nyilvánossággal is megismertessem. így talán a kritika,
amely a magyar egyházi kiadványokkal szemben papíron túl szemérmes, élőszóban pedig nem
mindig eléggé tájékozott, bátorítást kaphat arra, hogy egyszerre szókimondó és felelősségteljes

módon, egyszóval építő bírálattal kezelje.
Bevezetésül a breviáriumot előkészítő kiadványokról kell röviden szólnom; azok története

sem ismert eléggé. Zsoltárfordításom a hetvenes évek első felében készült, de nem a magyar
liturgikus bizottság pályázatára, elsősorban még csak nem is liturgikus használatra szántam.
Első fordításaimat jóval korábban, még az ötvenes években a pannonhalmi gimnázium diák
jaként készítettem. Felhasználtam mindazt, amit csekély biblikus és nyelvi tudásom alapján a
zsoltárokról kiderítettem; prózában, magyaros verseléssel, rímtelen és rímes jambusokkal egy
aránt próbáltam "zsoltárt írni". A sikertelen kísérletezések után egyre inkább az a kérdés
izgatott, hogyan lehet a sugalmazott szöveget mint "igazi" verset, költeményt megszólaitatni.
Amikor később, teológiai tanulmányaim során a Bible de Jérusalem francia nyelvü zsoltáraival
megisrnerkedtem, sőt a szerzö, P. Gélínot néhány előadását is meghallgattam, világossá vált,
hogy a sikeres fordítást tartalmi és formai elemek egyaránt béklyózzák. Azidőben még hevesen
vitáztak az ún. Psalterium Pianum-ról, Augustinus Bea latin fordításáról, amelynek liturgikus
használatát XII. Pius pápa engedélyezte. A viták világossá tették: a zsoltárok eredeti szövegét
annyi megoldatlan kritikai és fordítási nehézség veszi körül, hogy a "népliturgia" és a Szent
írás-tudomány szempontjait egybehangolni szinte lehetetlen. 1972-ig ismételten kísérleteztem
zsoltárfordítással. de' törekvéseimet sosem éreztem sikeresnek: a zsoltárok mindig verstöredé
keknek tüntek; a költemény igazi ihletének. a vers "lelkének" felfedezését mindig gátolták az
érthetetlen betoldasok és a költőileg "elfogadhatatlan" - nem hitelesnek tünő - sorok felbuk
kanása. Csak részleteket tudtam jól-rosszul visszaadni. "az egész" mindig elsikkadt. 1972-ben
azután (egy betegség során) kezembe keriilt a jezsuita Mitchell Dahood atya rendkívül száraz,
nyelvtani elemzésekkel és szakkifejezésekkel teli, angol zsoltármagyarázata az Anchor Bible
kiadásában. Nehéz megmagyarázni, hogy rniért éppen ez a pontos, alapos, de hihetetlenül prózai
fordítás nyitotta meg az utat számomra, hogy a zsoltárok mélyén szunnyadó költői élményt fel
fedezzem. A válasz, azt hiszem, abban rejlik, hogy Dahood sok aprólékos kritikai és filológiai meg
látása, amit főként az ugariti párhuzamokra alapított, megmutatta a zsoltárok irodalmi hátterét,
keretét. környezetét. Ezek alapján indultam el azon az úton, amely két év múlva, a Zsoltároskönyv
megjelenéséhez vezetett. Modern magyar nyelven írt, hiteles ,jó verset" akartam alkotni. A Sík
Sándor által sikeresen alkalmazott versformát, a modern magyar jambust használtam, de még job
ban fellazítva, szabálytalan rírneléssel, az időmértékes ritmust a hangsúlyossal vegyítve, a betürím
és a ragrím lehetőségeitbőségesenkihasználva. A magyar egyházi nyelv archaikus formáit tudato
san keriiltem, az ószövetségi mondanivaló teológiai archaizrnusát, nyers, primitív, vallásos líráját
viszont igyekeztem elfogultság nélkül magamévá tenni és kimondani. Emiatt, gondolom, egyes so
rok szilajnak, sőt durvának tünnek. Azt hiszem, hogy kenetesnek még senki sem találta a fordítást.
A költöi nyelv mégis bizonyos fokig mindenütt "emelkedett", de csak amennyiben a Nyugat nagy
müfordítóit (Babits, Kosztolányi, Tóth, Juhász) vettem példaképül. Az ő szókincsüket, mondatfü
zésüket, stílusukat találom máig is egyszerre veretesnek és mainak, modernnek és klasszikusnak,
vitathatatlanul magyarnak és minden más nyelvü közlés lefordítására alkalmasnak, hajlékonynak.
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Ilyen eszmények (vagy vágyálmok) termékeként készült el az első kézirat. De-már az első

kiadás sajtó alá rendezése során kiderült, hogy a magyar nyelvü "zsoltár-költeményt" a kiadók
és olvasók igényei szükségképpen átalakítják. Az eredetileg versszakokra osztott zsoltárokat a
kiadó két-három soros versekre tagolta s a bibliai versszámozás is a lapszélre került. Egy éven
belül létrejött a második kiadás. Az olvasók kérelmére ebbe a breviárium kantikumai is beke
rültek. Fordításukat hasonló stílusban végeztem, de tovább kísérleteztem a stílussal. Nem egy
kantikum új, lazább versformát igényelt: a ritmust kötetlenebbé tettem, a ragrímek "zakatoló"
jellegét próbáltam tompítani, a páli levelekből vett kantikumok csak prózaibb stílust türtek el, a
Benediktusz és a Magnifikat mesterkélt hebraizmusai (mindkettö a hetvenes fordítás görög stí
lusát utánozza) arra késztettek, hogy az ún "funkcionális egyenértékűség" szabályait kövessem.
Mindezeket bevégezve, úgy gondoltam: .Jetészem a lantot".

Hamarosan felmerült ~onban egy másik ifjúkori tervem, amelIyel 1962 és 1975 között ke
véssé foglalkoztam: a breviáríum himnuszainak fordítása. A zsoltárfordítás tapasztalatai meg
mutatták: mindenekelőtt nyelvi és történeti tanulmányokra van szükség, hogy az ismeretből

értés, az értésbőI pedig ihlet fakadhasson. Az Amerikában élő neves magyar himnológus, Szö
vérffy József munkái gyújtottak legtöbb világosságot, elsősorban nagy rnüve, Die Annalen der
mittelalterlichen Hymnendichtung. Humoros, hogy ezt a könyvet teológiai könyvtárakban hiába
kerestem, végül is a "világ végén", azaz a texasi technológiai egyetem ("Texas Tech", Lubbock)
könyvtárában találtam meg és vettem kölcsön egy félévre. Törekvéseim gyümölcse a Szent Ist
ván Társulat jóvoltából Budapesten jelent meg gondos és igényes, kétnyelvű kiadásban.

Fordításaimban pontosságra és formahúségre törekedtem: modern magyar nyelven, régies
kedés és egyházias .sallangok" nélkül. A himnuszokban a szentatyák és a középkor teológiája
szólal meg, nem volt szabad őket a közelmúlt vallásos irodalmának vagy prédikációinak köz
helyeivel helyettesítenem.

A himnuszfordításokkal bajlódva támadt fel bennem az az ötlet, hogy már elkészült kiad vá
nyaim felhasználásával egy ún. "laikus breviáriumot" állítsak össze. Ilyen müvek évtizedek óta
léteznek más nyelveken. Céljuk az, hogy a zsolozsma szövegét a világi hívek kezébe adják, eset
leg lerövidítve vagy leegyszerüsítve, olyan formai kötöttségek nélkül, amelyeket az ún. hivatalos
breviáriumfordítástól az egyházi hatóságok joggal elvárnak. Azt is gondoltam, hogy egy ilyen
kiadvány ugyanakkor sarkalIhatná és segíthetné az útkeresésben a hivatalos breviárium készí
töit is. A kritika, amelyet kiváltana, tudatosítaná mindazokat a nehézségeket. amelyek az ún.
"végleges" szöveg kiadásának velejárói. Ötletem másoknak is tetszett, de a gyakorlati megoldást
illetően a kiadók túl sok nehézséget láttak. Végül is 1984 öszén, miután egészségi okokból a
középiskolai müködést egy évre abbahagytam, időm és alkalmam nyílt arra, hogy az elvi javas
latot gyakorlatban is megvalósítsam: elkészítettem a kézirat első, eredeti változatát. A kiadás
helye, módja és formája egész sereg tényező eredményeként határozódott meg. E folyamat
során a technikai és anyagi problémák melIett minduntalan új szempontok merültek fel, amelyek
a könyv célját, jelIegét és részben tartaImát is újra meg újra módosították. A kézirat ekkor már
nem volt birtokomban: élte a maga önálló életét. Amit eredetileg .Jaíkus breviárium"-ként
álIítottam össze, a kiadók elgondolásában lassan egy "hiánypótló" breviárium jellegét kezdte
felvenni. A "hívek számára" írt breviáriumot egyre inkább úgy alakították át, hogy a papság a
még hiányzó magyar breviárium helyett használhassa. A könyv szedésére 1985 tavaszán került
sor Bécsben, miközben én Rómából visszatértem Texasba. Ettől fogva csak levelezés útján
tudtam követni a kiadvány sorsát. 1985 őszén a szentek közös zsolozsmáit kérte a kiadó; a
himnuszokat két-három hét alatt kelIett elkészitenem, a sietség meg is látszik rajtuk. A kiadó.
problémái is gyarapodtak. Tűz ütött ki a nyomdában, ami egy időre minden munkát megálIított.
A magyar szöveg szedése külföldön általában sok nehézségbe ütközik; a breviáriumnak nem volt
éppen hasznára, hogy a szedő éppen ezen a müvön tanulta meg a számítógépes szedés csínját
bínját. A sajtóhibák, félreolvasások és félreértések sorozatát a türelmes olvasó maga is össze
gyüjthetí, ha a kismartoni kiadású Zsoltároskönyvet a breviárium változataival összehasonlítja.
Engem az apró "variánsok" máig is rendkívül zavarnak: kötőszavak, névelök. igekötők kihagyása
vagy betoldása nemegyszer felborítja a jambikus ritmust. Egyes zsoltársorok is megváltoztak,
feltételezhetően a kiadó kezdeményezésébőlvagy a szedő ötletei alapján. De a legnagyobb baj a
lapszámmal volt. A szerzödés és az anyagi háttér nem engedte, hogy a mü 1024 oldalnál hosszabb
legyen, a kiadó viszont ugyanakkor - ki tudja, miért - még betoldott egy függeléket is, amelybe a
keresztség szövegétől a Balázs-áldásig a rituálé legkülönfélébb szemelvényeit helyezte el. Az
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általam elkészített ún. "ordinárium"-ot kihagyták, s ezért az állandó részek és a rubrikák nagy ré
szét számtalanszor megismételték: csupán a Benediktusz és a Magnífíkat kerek huszonnyolcszor
szerepel a kötetben. A lapszám így hamarosan elérte a kitűzött határokat s végül is mintegy
100-150 oldal kimaradt az eredeti kéziratból. Ezért olyan soványa nagyböjti és a húsvéti idő

anyaga, ezért hiányzik néhány ünnep (Szentháromság vasámapja, Úrnapja, Jézus Szive), amelyeket
eredetileg belefoglaltam. Ilyen .vísaontagságok" a kűlföldi magyar könyvkiadásban nem annyira
ritkák, hogy érdemes volna túl sokat panaszkodni. Viszont ritka szép és ízléses a kötet kiállítása,
amelyet használói azóta sem szünnek meg dicsérni. Ezért minden elismerés az OMC-tilleti.

A kiadást tudomásom szerint hála és érdeklődés fogadta. Sok pap és világi hívő elismerő sza
vát hallottam vagy olvastam. Természetesen a kritikus megjegyzések sem maradtak el, s ez így
is van rendjén. Egyetlen dolog zavaró: sem a biztató elismerés, sem az építő kritika nem talált
magának nyilvános fórumot, pedig mindkettőre szükség volna ahhoz, hogy a kiadvány tanulsá
gait tárgyilagosan levonhassuk és a későbbiekben felhasználjuk. A magyar liturgikus nyelv
megalkotása olyan folyamat, amely időt, kísérletezést és figyelmes tárgyilagosságot igényel. A
különféle igények, szempontok és lehetőségek szintézisbe hozása csak úgy valósulhat meg, ha
ezek előzőleg kifejezésre jutnak, éspedig a nyilvánosság előtt, felelősségteljes módon, nyelvi,
történeti, stilisztikai, biblikus, teológiai és pasztorális érvek felsorakoztatásával. A bírálatok se
gítenék eldönteni, "mi a teendő", milyen úton menjünk tovább.' Egy fordítás bírálata vagy más
fordítással való helyettesítése nem jelenti az előző elítélését, csak azt a felismerést, hogy ami
azelőtt jónak látszott, nem egészen kielégítö, és lényegesen javítható. A saját fordításaim eseté
ben is meg vagyok arról győződve,hogy további lépésekre volna szükség, de tárgyilagos és nyil-
vános bírálat nélkül további haladásra nehezen kerülhet sor. Az illetékes bizottságok és egyházi
hatóságok sem képesek okosan dönteni, ha minden vitás kérdés véka alatt marad.

Sosem a hibák kipellengérezéséröl van szó, hanem olyan elvi és gyakorlati problémák felfede
zéséről vagy tudatosításáról, amelyek csak egy szöveg használata során válnak egészen világossá.
Amikor pl. Sík Sándor "Te Deum" szövege helyett új fordítással kísérleteztem, nem az volt a
célom, hogy mindenáron valami mást alkossak, hanem hogy alapvető fordítási elveknek ér
vényt szerezzek. Szerintem elvileg fontos, hogy a liturgiában ne használjunk olyan nyelvi for
mákat, amelyeket a köznyelv már elvetett ("dicsőséged mindent bétölt"), vagy ha egy fordítás
nem szabatos ("próféták súlyos ajka", "mentésünkre közénk szálltál" stb.), új megoldásokkal
próbálkozzunk. Bármennyire is megszokott a ,jeles mártír seregek" kifejezés, minden bizonnyal

. hibás, mert félrefordítja a "candidatus" szót, amelynek értelme itt konkrét ("fehérbe öltözött"),
sőt fontos szentírási utalást hordoz, amikor a Jelenések könyvének vértanú seregét idézi. (7,9)
Hogy aztán az én fordítási kísérletem mennyire tetszetős, mennyire használható, másoknak
kell eldönteniük. Az új fordítás maga azonban máris olyan, mint az építő bírálat: jelzi, hogy a
meglévön javítani kell, túl kellene szárnyalni. A szándékot tekintve tehát minden fordítás valami
módon kifejezi az előzők elismerését: azok munkáját folytatja és kiegészíti.

A breviáriummal kapcsolatban - miután elkészült, és használatba került - magam is nem egy
fontos tanulságot leszűrtem. Ma pl. jobban értem, mint valaha, hogy a zsoltárok szövege a bre
viáriumon belül további javításokat igényeIne, mert jobban oda kell figyelnünk arra a liturgikus
keretre, amellyel ezeket az ószövetségi szövegeket a zsolozsma körülveszi. Nem azt mondom,
hogy a Vulgatát (vagy a Neovulgatát) kellett volna lefordítanom, hanem hogy a breviáriumban
alkalmazott zsoltárfordításnak nemegyszer a prófétai és tipológiai értelmet több előnyben kell
részesítenie, mint amire a biblikus tudományok kívánalmai szerint erre rendszerint sor kerül. A
liturgikus könyörgések magyarítását illetően is rengeteg új megoldásra, javításra van szükség. A
himnuszfordítások terén sem könnyebb a dolog: a teológia, az irodalomkritika és a liturgikus tu
dományok határterületérőlvan szó, és nemegyszer a zenei szakemberek részvétele is elengedhe
tetlen.

Énekelni, imádkozni és verset olvasni legtöbb ember csak az anyanyelvén szeret. Ezért. tar
totta fogva érdeklődésemet évtizedeken át a magyar liturgikus nyelv sok-sok problémája. Ma
úgy látom, hogy még sok munkára, de mindenesetre lényegesen több véleménycserére. vissza
jelzésre, felelősségteljes bírálatra. és világosan megfogalmazott irányelvre van szükségünk, mint
amennyit a magyar egyházi kiadványokban olvasni lehet. "Széljegyzeteim" ennek az igénynek
kifejezésére íródtak. Nem egészen kéretlenül, és reményem szerint talán nem is hasztalanul.

Farkasfalvy Dénes
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Teológia

Farkasfalvy Dénes:
Zsolozsmáskönyv

Ha nem szerepelne Farkasfalvy Dénes .hatal
mas munkával készült, kivételes ismeretanya
got mozgósító, nagy filológiai tudást sejtető

müvének címében ez a kifejezés: "hívek szá
mára", bizonyára sokan úgy hinnék, a Zso
lozsmáskönyv fordítási tanulságai és az olva
sása közben felmerülő vitakérdések nem álta
lános érdekűek. Holott a megújulás. az imád
ságokban, szertartásokban általánossá lett
anyanyelvűség számtalan kérdést vet föl, s
ezekkel szembe kell néznie annak, aki arra
vállalkozik, hogy az évezredes vagy sok év
százados latin szövegeket, nem jelentéktelen
költői előzmények után, nyelvünkre ülteti át.
Farkasfalvy Dénes felelős komolysággal vetett
számot e kérdésekkel, nem véletlen, hogy ko
rábbi zsoltár- és himnusz-tolrnácsolásai előz

ményeikkel összehasonlítva is számtalan pozi
tívumot, nyelvi frissességet, ötletességet mu
tattak, érzett rajtuk, hogy a szerző a modern
kutatások alapos ismeretében vállalta újító
tevékenységet.

Fölösleges volna e pozitivumokat újból el
sorolni, megtettük már Farkasfalvy Dénes ré
gebbi köteteiről írva. Mivel azonban a hívők

számára összeállított Zsoltároskönyv jó néhány
fordításelméleti kérdést ís felvet, igyekezzünk
ezúttal ínkább ezeket körüljární, s ha vázlato
san is, de néhány olyan típust kiemelni, me
lyek elméleti tisztázása talán hozzájárulhat
egy hasonló jellegű hazai vállalkozás eredmé
nyességéhez.

Farkasfalvy Dénes kötetének egyik legfonto
sabb jellernzöje, hogy radikálisan szakított
benne a korábbi fordítások túlzott költőiségé

vel, ·hite szerint ugyanis e nagyszerű szövegek
szellemét egy a költészettel ugyan nem sza
kító, de prózaibb műfordítói eszmény megva
lósítása bonthatja ki teljes mélységében, szép
ségében. Ezt az eszményt jó néhány sikerült
megoldás támogatja, de akadnak további nyi
tott kérdések is. Költőiség és köznapiság ke
veredése vagy tudatos elegyítése során ugyan
is nemritkán jut a fordító ilyen sorokhoz és
szakaszokhoz:

Füledbe, Urunk, jusson el
szavunk, mely kérdn esdekel:
míg győztes dalunk énekel,
minden vétkünk töröljed el.

Már az indítás sem a legszerencsésebb, a
hátravetett alany erősen zavarja az értelme
zést A "szavunk, mely kérőn esdekel" aláren
delés nem éppen gördülékeny, s mindenképp
szerencsétlen a "győztes dalunk énekel". Ha a
fordító belegondol e képbe, rögtön rájön ér
telmetlenségére, hiszen magyarul nem a dal
énekel, hanem az énekes. S bár hű az eredeti
hez, hasonló megfontolások miatt tiltakozik a
nyelvérzékünk az ilyen s hasonló fordításrész
letek ellen:

Az Atya fénye itt ragyog,
itt győz a Lélek ihlete,
ujjong a Fiú ereje,
s a menny orommel eltelik.

Miközben Farkasfalvy Dénes igyekszik elszakí
tani a hagyományhoz kapcsoló szálakat, s
olyan új hagyományokat teremteni, amelyeket
a majdani nyelvhasználat támogatna és a ma
gáénak érezne, néhol - elsősorban a képek,
metaforák sodrásának engedve - költőibb

akar lenni a költőnél. A "füled figyelje esengő

imádságomat", " ... a vérengzöktöl védj meg. /
Mert szívük álnok terveket kovácsol", "el
akarták gáncsolni a lábam", "Vezetnek rende
léseid: / forrón szeretem őket.", "... szövetsé
gem szádhoz hogy emelted?", "Kezem többé
nekik nem áldoz, / nem emelem nevük ivásra
ajkairnhoz", "a szív áhítva néz feléd", "az üd
vösség szarvát köztünk felállította", s a szép
számmal olvasható hasonló fordítói megoldá
sok több okból is zavarók. Egyrészt - néhol
nyilván a rnérték köteléke miatt - pleonazmu
sokkai él, amikor épp az egyszerűbb kifejezés
módot vélnénk költőibbnek. Másrészt néhol
épp túlságosan is alapos filológiai ismeretei
elfedik előle azt az alapigazságot, hogy a Zsol
tároskönyv forgatója imádsága közben semmi
képp sem akar jegyzetekhez és magyarázatok
hoz fordulni. Ilyen esetekben szerencsésebb
talán az eredeti jelentést közelebb hozni a mai
hétköznapi nyelvhasználathoz. Semmiképpen
sem vitatnánk a fordítónak azt a jogát, hogy
minden igyekezetével meghaladja elődeit.
Ilyen esetben azonban talán nem konzerva
tivizmus felfrissíteni - már ahol erre szükség
van - a magyar fordításirodalomnak olyan tel
jesítményét, mint Sík Sándor zsoltárfordításai.
Csak egyetlen példát idézünk annak bizony-
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ságául, hogy Farkasfalvy Dénes újításai nem
mindenütt jobbak a régi szövegnél. A 140.zsol
tár indítása nála így hangzik:

Uram, kiáltok hozzád, jöjj sietve,
hangomat vedd füledbe,
mikor hozzád kiáltok.

Sík Sándornál:

Uram; hozzád kiáltok: jöjj, siess oltalmamra,
mikor hozzád kiáltok, figyelmes légy szavamra.

Nyilván fölösleges bizonygatnunk, hogy a
"hangomat vedd füledbe" fölöttébb meglepő

helyettesítése a .fígyelmes't-nek, de az egész
mondat szövése sokkal logikusabb és magya
rosabb Sík Sándornál, arról már nem is szól
va, hogy bármennyire tiltakozik is Farkasfalvy
Dénes a .megszokés" kényelme ellen, azért az
"Uram, hozzád kiáltok"-hoz irodalmi és köz
nyelvi közmegegyezés tapad, a nyelvhasználat
nak olyan eleme, amelyet nem kell, sőt, nem
szabad "megújítani". S miért kellene lemonda
nunk az ősi nyelvi ízeket idéző "Téged szomjaz
a lelkem, érted eped a testem" sorról a követ
kező magyarítás kedvéért: "Lelkem úgy szorn
jazik utánad! / Rád vágyik testem is eped
ve .. :'? S nem fölösleges-e nehezen kihüve
Iyezhetővé tenni azt, ami a régi fordításban
érthetőbb volt? A különben is alighanem
összevonásból keletkezett 113. zsoltárt Farkas
falvy Dénes így indítja:

Amikor Izrael kivonult Egyiptomból,
Jákob háza a barbároktál,

ő szentélyévé Júdát tette,
Izraelt birtokába vette.

Irodalom

Pálos Rozita: Hazatérés

Pálos Rozita első, 1975-ben megjelent köteté
nek (Úton) kezdő ciklusa a Hazatérés címet
viseli. 1987 nyarán ugyanezen a címen látott
napvilágot a költő harmadik kötete Cs. Varga
István válogatásában. A címválasztás több
szempontból is találó. Egyrészt, mert az egy
szeru, kék-fehér színkombinációjú borítón
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A "kivonult" itt "Jákob házá';-ra is vonatkozik.
Eszerínt "Jákob háza kivonult a barbároktól.•
Jóval szerencsésebb - mert magyarosabb és
egyértelmű - Sík Sándor tolmácsolása:

Mikor Izrael kijött Egyiptomból,
barbár nép közül Jákob háza,

Akkor Júda lett ő szentélye,
Izrael ő országa.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy
Farkasfalvy Dénes jó néhány helyen ne jutott
volna korszerűbb, hitelesebb megoldásra elő

deinél. Csak a legnagyobb méltánylással lehet
kézbe venni és naponta imádkozni gyi1jtemé
nyét. Hasonló hazai zsolozsmáskönyvre azon
ban ugyancsak égetően szükségünk van, hí
szen annak fordítói bizonyára még inkább te
kintetbe vehetik azokat a változásokat, melyek
az örökké módosuló, megújuló és elkopó
nyelv életét mindenkor jellemezték s jellemzik
ma is. E változások átélője olykor bizonyára
mély fájdalommal veszi tudomásul végérvé
nyesnek hitt fordulatok eltűnését s újak kelet
kezését, hite szerínt persze épp egy ilyen jel
legü fordításkötetnek nem lényegtelen feladata
a hagyomány értékeinek őrzése és továbbadása
a következő nemzedékek imádságos életébe is.
Azok a tapasztalatok. melyeket Farkasfalvy
Dénes könyve sugall - s ezek számát alighanem
jócskán lehetne szaporítani mind pozitív, mind
negatív vonatkozásban -, leginkább arra ösztö
nözhetnek, hogy ragaszkodjunk továbbra is ah
hoz a költészettel átitatott hagyományhoz,
melytöl csak akkor érdemes gyökeresen elsza
kadnunk, ha bizonyítottan jobb. hitelesebb nála
az új. (OMC, Bécs)

r.l.

sorjázó fekete betük gyászba oltott deruvel
hirdetik az itthagyottak számára szívszorító
tényt: Pálos Rozita földi pályája 59 évi vándor
lás, elsősorban szellemi-lelki értelemben vett
"úton-levés" után végleg lezárult. S most már
az életrnü egészének ismeretében róla is el
mondhatjuk azt, amit ő az első kötetet indító
Vándorok. címu háromsorosában mintegy er
kölcsi-eszmei útravalóként, végső vezérelv
ként megfogalmazott: "A Hold bearanyozta ci
pőiket / s lépteik nem hoztak / szégyent a
fényre:'

Úton, Irgalmas szelek (1984), Hazatérés:
három kötetcím, első megközelítésben nem
több, nem más, mint egy költői életmű állo-



másai, útjelzök egy olyan pályán, melynek íve
nem látványos, de töretlen, tiszta és hitelesen
sugárzó. (A Hazatérés az első két könyv tartal
mának mintegy kétharmadát integrálja, s azt
további - kötetben ez ideig még meg nem je
lent - versekkel egészíti ki.) A címek azonban
nem pusztán önmagukban, életrajzi tényként
fontosak, hanem főként egymáshoz való viszo
nyukban, tartalmuk bensőösszefüggésrend

szerében beszédesek, mert együttesen Pálos
Rozita költészetének, szellemi arculatának leg
lényegét exponálják.

Vasadi Péter a Hazatéréshez írt tanulmány
értékű előszavában így jellemzi Pálos Rozitát:
"Eredeti, kifejezetten misztikus eruptiójú író
volt, akinek lelkületéhez hozzáidomult fényre
oly érzékeny képzelöereje." A misztikus látás
móddal megáldott ember, müvész személyisége
legmélyebb, leglényegibb régióival szüntelenül
érintkezik az Abszolútummal, még akkor is, ha
- ennek látszólag ellentmondva - a lélek sötét
éjszakáiról. a dermesztő Istenhiányról panasz
kodik. Legigazibb és legvégsőbb önmagában ki
irthatatlanul ott él a végső és egyetlen Otthon
bizonyossága, azé az Otthoné, melyböl kisza
kadtunk, s melybe - az Istentől Istenig vezető

gyötrelmesen szép út végigjárásával - vissza
kell találnunk.

A kiszakadás, az Otthon-Éden elveszítésé
nek motívuma Pálos Rozita meghatározó létél
ménye. Az elveszettség-élmény első szintje s
annak elsődleges, hétköznapíbb, mindannyi
unk számára átélhető, ismerős jelképrendszer
ben való megfogalmazódása a szülök, min
denekelőtt az anya hiánya, a gyász lírába ol
tott csendes fájdalma. (Anyám, Anyámnak,
Este, Apámroll Elhagyatottságában, elidegene
dettségében, a "csontig ért fájdalom" pillana
taiban a vergődő bizonyosság hangján kiált
Istenéhez a költő: "Jaj, ne hagyj el Istenem! /
Kívüled már senki nem / Gondol árva énve
lem. / Mint szarvas a friss vizet / Vágyom
tiszta közeled. / Sírásomnak adj nevet!" S
mint ahogy a Lét ősforrásától való lelket sor
vasztó távolság elsődleges megjelenítési for
mája a múltba süllyedt, távolba veszett otthon
képe volt, úgy a hazataláláshoz. a visszaérke
zéshez is az újra meglelt szülök alakja, a régi
ház, udvar képe asszociálódik. (Falusi nyárban,
Visszatérés) A földi idill költőnknél előképe

lesz' annak a kozmikus és végső egységnek,
amely az ember örök szomjúságának, transz
cendencia-igényének egyetlen kielégítője le
het. Pálos Rozita miszticizmusa mélyen átélt
katolikumba ágyazott. Gondolkodását, nyel
vét, képi világát át- meg átszövik a keresztény

tanítás igazságai, a Biblia jelenetei, szimbó
lumai. Az irgalom körfogása címü vers - az Aty
ját elvesztő-elutasító,majd Istent annak irgal
ma és a saját drámai küzdelme révén újra
megtaláló tékozló fiú alakjának felidézésével 
teljes, keresztény szemléletű létértelmezést
ad. Egymás mellé sorakoztatott villanásnyi je
lenetei a fiú egyetlen képpé redukált drámájá
ban teljesednek ki, abban a legvalósabb drá
mában, mely már a három kötetcím együtte
séből is felsejlett: .Jángragyújton álmaival /
kilép a Házból hűtlenül/hogy koldusként 
hazataláljon",

Pálos Rozita posztumusz kötetét forgatva
rögtön szembeötlik e költészet tematikai és
formai gazdagsága, kemény belső tartása, eti
kai alapállása mellett is meglévő lágy, benső

séges líraísága, a lélek rezdüléseire és a külvi
lág eseményeire való egyazon fogékonysága,
élet- és természetszeretete, mely a látszólag
profán jelenségekben is képes meglátni, át
élni, befogadni a szakrálist. " ... nincs egy
pont / a világegyetemben / üdvösség nélkül"
- vallja egész emberi és költői életművét át
világító credojában. a Miféle tűz. .. címü ver
sében. Talán ez a képesség tartotta frissen
benne élete megpróbáltatásai, a "nagyhatal
mú" testi és lelki szenvedések közepette is a
Létre való gyermeki rácsodálkozás isteni
adományát, az áhitatot és a nap mint nap újra
és újra megújított vállalás, elfogadás, áldozat
igenjét. Pálos Rozita derűje kiküzdött derű,

hite megszenvedett hit, mely nem titkolja,
ellenkezőleg, világga kiáltja korunk megannyi
rettenetét: "a bőség hormonzavarait", melyek
"észrevétlen húznak a mélyig" (Anti-exodus),
"az elveszített szárnycsapások előlegezett

poklát", "az értelem köré csavart örület iszo
nyú láthatárát" (A hegyek), az új Rómákat és
Ninivéket, "hol egy Jónás az elmeosztály
gyomrába csúszna" (Mikor Ninivében), "a be
felé robbanó rémületek aknamezőin trónoló
álhataimat és dicsőséget, mely egyaránt növeli
a felesleget - az ínséget és a világ infarktusát"
(Folyamat). A világ sorsáért érzett aggodalom,
az értékpusztulás lélekbe markoló tapasztalata
ihletik Pálos Rozita prófétikus hangú korraj
zait, közéleti verseit. Mélységet és magasságot,
égkéket és éjsötétet átfogó költeményei nem
keverik, nem pancsolják össze a színeket és az
értékeket, nem kuszálják össze fönt és lent
dimenzióit. Tudata mégsem kettős tudat, em
beri és költői világa mégsem hasad ketté el
utasított, szennyes evilágra és éterien tiszta
másvilágra. mert összefogja - anélkül, hogy
összemosná - az irgalom kohéziós ereje. Az
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irgalomé, mely éppúgy lehet Isten gesztusa az
ember felé (Irgalmas szelek, Az irgalom körfor
gása), mint az ember és ember közötti érintke
zés alaptörvénye (Ne védekezzi. A költő ebből

az irgalmas szeretetbőlkovácsol erőt a szenve
dés vállalásához (De profundis), a szolgálat el
fogadásához (Mária), a halállal való bölcs meg
békéléshez. és a gyász elviseléséhez (Soká
suhogtak).

S még egy kimeríthetetlen energiaforrása
volt Pálos Rozita emberségének és költésze
tének: a szerelem, a "magánéleti" versek egyik
alapmotívuma. A Hazatérés kötetből egy egész
életet meghatározó, a költő személyiségét, ér
zésvilágát a legmélyebben érintő-formálókap
csolat története bontakozik ki. Ez a szinte meg
sem történt, mégis felejthetetlen - misztikus?
- szerelem a kitartás, a hűség és remény
visszafogott hangú, mégis nagy szenvedélyeket
sejtető megfogalmazásától (Ma este, Kis téli
dal,Solveig, Kötődések 1.) az elválás, a lezárt
ság és magány tragikumának fájdalmasan halk
intonálásán át (Ellenáram, Hullik a cseresz
nyevirág, Éj, Magány) ível az "elhangzó ember"
nyomát kutató emlékidézésig (Harmat hullott,
Fehér éjszaka, Látogatók).

Fentebb utaltunk Pálos Rozita költészeté
nek formai gazdagságára. A népdalok ritmus
és rimképletében írt, természeti képekkel

Képzömüvészet

Szödényi Demjén szobrai

Idehaza csak egykori tanítványai emlékeznek
szeretettel Szödényi tanár úrra, aki 1948-ig a
Ciszterci Rend budai Szent Imre gimnáziumá
ban tanított magyart és latint, de részt vett az
iskola cserkészcsapatának életében is. Azt
azonban e régi tanítványok se tudják, hogy
Szödényi tanár úr, aki 1953 óta a texasi Dallas
magyar ciszterci közösségének tagja, jelentős

szobrászművésszé vált, 1986. december 4-én
Dallasban kiállítása nyílt, művei egyébként
nagyrészt az Our Lady of Dallas apátságot
díszítik.
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építkező versek különösen gyakran fordulnak
elő a szerelmi tematikában (Boldogan). De
ezen túl Pálos Rozita egész életművére jellem
ző a természet állandó, átsugárzó jelenléte úgy
a költői képalkotás, mint az emberi szemlélet
mód, világlátás tekintetében. Az eldugott kis
bakonyi faluban élt tanítónőt a természet kö
zelsége bölcsességre és derűre tanította: "cse
kélyke embereszemet / megszégyeníti a virág
bölcsessége / mit se törődve a holnapi hóval /
virágzik a puszta ég alatt" (Liliomfa). A népdal
szerü versek mellett szabálytalan prozódiájú
szabadverseket, sőt képverset is találunk a kö
tetben (Az ősz lépcsőin).

Pálos Rozita rnüve, mint minden "misztikus
eruptiójú" költöé, a csend, a végleges elnému
lás vonzásában, Vasadi Péter kifejezésével élve
egyfajta örök búcsúzásban fogant. Nem vélet
len, hogy költői életműve pusztán mennyiségi
szempontból csekélynek, jelentéktelennek tű

nik. Azok a versek azonban, amelyek mégis
megszülettek, mert valamilyen igaz és erős

érzelem, indulat időről időre áttörte ezt a hall
gatásburkot, nos ezek a versek - egyet kell ér
tenünk Vasadi Péterrel - valóban "rangosak,
és állják a próbát." (Tatabánya, Komárom Me
gyei Tanács V. B. müvelodési osztálya, 1987.)

Éger Veronika

Szödényi István Vencsellőn született (Sza
bolcs megye) 1912. december 22-én. Tízéves
korától Nyíregyházán tanult, majd az egri és
budai ciszterci gimnáziumokban folytatta kö
zépiskolai tanulmányait. 1931-ben tett érett
ségi vizsgája után lett a rend novíciusa Zircen.
Ott kapta a Demjén rendi nevet, amelyet ma
angolosan Damian-ként használ. A budapesti
egyetemen magyar-latin szakos tanárként
doktorált 1938-ban. Máig nagy tisztelettel em
legetett professzora volt Horváth János. A ma
gyar irodalom volt föszakja, de már akkor a
művészettörténetet választotta doktorátusi
melléktárgyául. 1938-ban tett szerzetesi örök
fogadalmat és szentelték pappá. 1939-től

1948-ig a budai gimnáziumban tanított. Az is
kola államosítása után annak a II magyar
cisztercinek egyike volt, akik az Egyesült Álla
mokban Spring Bank-ben, majd 1953-tól Dal
lasban alakítottak priorátust, később apátsá
got. (1956 után több fiatal rendtag csatlakozott
hozzájuk.) Az 1956-ban megnyílt dallasi kato-



likus egyetemen tanitott filozófiát és lélektant
1962-ig, de közben szabad idejében látogatta
az egyetem rnüvészeti mühelyeít (Art Depart
ment).

Falusi származása, cserkészélményei a ter
mészet szeretetére nevelték. Az amerikai
szünidöket kanadai, mexikói tanulmányutak
tették élményszerüvé, Járt a keleti partvidé
ken is, felkeresett indián rezervációkat. Ezek
az élmények is be épűltek müvészi fejlödésebe.

Szödényi Demjén 1962-ben nyugdíjba vo
nult, mint egyetemi tanár és ekkor az apátság
ban kialakított egy müvészeti stúdiót, ahol
képzörnüvészeti oevre-jét alkotja, de a magyar
ciszterciek középiskolájának tehetséges nö
vendékeit is bevezeti a müvészet világába.
(Egyéniségének színes mivoltát jelzi a tény,
hogy Szödényi olykor muzsikát is komponál,
jazzkompozícióit meditatív muzsikának ne
vezi.)

Szödényi szép kiállítású albuma 1975-ben
jelent meg először Dallasban, 91 szobrának
fényképével. Ebben Ferenczy Csaba O. Cist
felvázolta Szödényi rnüvészi útját. Szinte
minden fontos szobrászati műfaj világát be
járta. Az immár 25 éves alkotó munka egymást
időben átfedő 6 szakaszra osztható. Szinte ter
mészetes, hogy először festeni kezdett. Ezekre
az élénk színkompozíciót mutató müvekre
Rounault líneáris rajzai, Modíglíani portréi ha
tottak. A terra cotta anyagához és így alkotott
karaktertanulmányaihoz sokáig hü maradt.
Pedagógus alkatának megfelelően igen sok
modellje gyerek. (Pihenő fiú, 41 cm, 1962).
Madonnái mellett Assisi Szent Ferenc ábrázo
lásai is gyakran ismétlődnek, akihez lelkisége
természetszeretetével áll közel. (Kűlönösen

megragadó 1973-as Assisi-figurája. 25 cm).
Különös jelként hat Clairvauxi Szent Bernát
71 cm-es aszketikus, befelé tekintő arcát ki
emelő alkotása. A "Bűnbánó" nem kezének
mellét verő mozdulatával, hanem ugyancsak
arcával fejezi ki mondanivalóját. Egyik leg
érettebb müve.

Harmadik szakaszát relief-tanulmányai jel
lemzik, többféle technikában, anyagban. Ezek
között sok a biblikus téma, a szentábrázolá
sok (Assisi Szent Ferenc) mellett meg kell
említenünk Árpádházi Szent Margit reliefjét
(1974). Nyomon követhető a kora középkori

tömörséget idéző stílus finomodása a dinami
kusabb mozdulatok irányában.

1973-tól a fa is anyagává vált. Monumentális
totemoszlopokat farag, férfifej eket, Madonná
kat. "Vágy" című férfifeje (1973) és "Anya
gyermekével" kompozíciója (1974) kűlönösen

jól tükrözik a müvész felfogását a férfias erő

ről és a nőies kecsességről. Faszobrai termé
szetesen hangsúlyozottan anyagszerüek,

A fémmunkák közűl az 1972-től készített,
fémlemezből alkotott feszűletek emelkednek
ki. Szödényi szemléletében nemcsak Isten Fia
az, aki a kereszten függ, hanem a bibliai Jób is,
és mindenki, aki szenvedésében a végsőkig

átadja magát Istennek. Az Ember ő.

A legnemesebb szobrászati anyag, a kö sem
hiányzik Szödényi müvészetéböl, Első köfa
ragványai a klasszikus görög művészet ihletét
tükröző tanulmányok, egy új technika elsajá
tításának állomásai. Pietaja és "Madonna gyer
mekévei" című müve azonban már azt mutat
ja, hogy megtalálta ebben is a saját. útját.
Mindkét rnű két fej kompozíciójával fejezi ki
az anyaság benső fájdalmát. Édesanyjához fű

ződő kűlönösen bensőséges viszonya, szenve
délyes és együttérezni képes alkata nemcsak
Madonnáin, de más kompozícióin, ember
arcain is kifejezésre jut.

Szödényi Demjén rnüvészi világlátásának
három jellemzője a változatosság témákban,
anyagban egyaránt. (Még a fémforrasztástól
sem riad vissza.) Humanizmusát, másik jel
lemzőjét, az édesanya szeretetétől a szabolcsi
falu népén, két világrészben élő tanítványain
át az indián rezervátumok népéig sok-sok em
bertárs edzette, mélyítette. Sorsa nem kímélte
a megrendítő fordulatoktól. optimizmusa
azonban nem engedte elveszítenie hitét az em
berben. Ennek mindenesetre legfőbb alapja
az, hogy harmadik jellemzöje, spiritualitása,
vallásossága számára a teljes emberséget je
lenti. Alakjai két lábbal állnak a földön, sze
rnük azonban befelé, felfelé tekint, a belső

hangra figyel. A "Dallas Times Herald" 1986.
szeptember to-i riportjában ezt így fejezte ki a
művész, hogy végső soron minden müvében,
minden szépségben Istent akarja kifejezni,
Isten gyönyörüséget.

RosdyPál
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A hónap krónikája

Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. A
Magvetö "gyorsuló idő" sorozatában ezzel a
címmel jelent meg Pomogáts Béla kitünöen
tájékoztató kismonográfiája. A szerző rendkí
vül szerényen vonja meg vizsgálódásainak
eredményét, amikor arra figyelmeztet: nem
esszét, nem irányzat-történetet írt, hanem
olyan müvet, mely segítheti az olvasó el
igazodását.

Az olvasó elindul, s egyre fájdalmasabb, egy
re veszélyeztetettebb terepen találja magát.
Imitt-amott jelzéseket lát: tragikus sorsok
figyelmeztetőivillannak elé.

S miközben értő kalauzunk segítségével té
rünk egyik útról a másikra, szorongva kérdjük
magunkat: vajon van-e elég hatalma az iroda
lomnak, a szónak, hogy mindig az igazságra és
a megértésre vezérlője legyen mindazoknak,
akik olvassák, befogadják? Milyen jó volna biz
ton tudni, hogy e sok tehetség, sok áldozat
nem vész ,kárba, és hűségesen szolgálhatja to
vább azt a hagyományt, melyet elődei terem
tettek ...

Szerb népdalok és hosregék. Amikor a nagy
francia forradalommal egyidőben megjelent
Herder híres gyűjteménye, a Volkslieder, a
világirodalomban is új korszak kezdődött. A
"fentebb" költészetnek ismét volt honnan,
miből megtermékenyülnie, s az a gazdag, ki
meríthetetlen kincsesbanya. melyet Goethe
világirodalomnak nevezett, új lelőhellyel gaz
dagodott.

Amikor 1836-ban Székács János - a most
szinte világszerte megünnepelt Vuk Karadzic
gyűjteményéből - kiadta fordításkötetét. alig
ha sejtette, hogy a Szerb népdalok és hösmon
dák-kal nemcsak irodalomtörténetünknek lesz
fontos kezdeményezője, de maradandó kép
viselője és példája annak a folyton megújulni
kész szernléletnek, szellemi nyugtalanságnak
is, amely nélkül már rég nem volnának mü
vészetek.

Székács hajdani kötetének hasonmás kiadá
sa az újvidéki Forum Kiadónál jelent meg
Szeli István professzor Székács József és müve
és Vujicsics Sztoján Székács József - Vuk Stefa
novic Karadűé. Szerb népdalok és hdsregék
című tanulmányainak társaságában. Az ízléses,
szép kiadvány olvasása közben megint csak
felvetődhetik bennünk a régi kérdés: tényleg
ismerjük Európát?
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Kassák. A művészetek előrehaladásának fel
tétele - legalábbis egyik feltétele -, hogy rnü
veljék vállalkozó szellemek is, akik hajlandók
szétrobbantani a hagyományos kereteket.
Kassák ilyen robbantó volt. Megszállottan,
abban a biztos tudatban, hogy a jövő az avant
gárd jegyében halad majd tovább.

Mára míntha ezek a hajdaní rnozgalmak le
csillapultak volna, s egy újabb kor jött, amely
már mindenben kételkedik, s amely magát
posztmodernnek nevezi. De ez a korszak sem
jöhetett volna Kassákék nélkül, kiknek emlé
kezetét most két izgalmas könyv is idézi. Fe
renczi László "Én Kassák Lajos vagyok" címmel
adott ki igen jól válogatott dokumentumgyűj
reményt, melyet a válogató okos és tájékozott
kommentárjai segítenek megértenünk; Csaplár
Ferenc könyvének címe: Kassák körei. Talán a
legfájdalmasabb pályaszakasz történéseit do
kumentálják a kötet tanulmányai: a haza
térő Kassák rádöbbent, hogy idehaza nincs
talaja az avantgárdnak. Más meghátrált volna.
Ő nem. Felmérte a romokat, s elkezdett új ott
hont építeni. Tudta: hit nélkül nincs müvészet,
nincs megújulás.

Karinthy. Ő nem volt robbantó, mégis a
nagy újítók közül való, mert tudatosította a
magyar irodalomban, hogy a derű, a nevetés
ugyanolyan szerves része az ember életének,
mint a szorongás, a gyász és a kiszolgáltatott
ság. Az évforduló - idén lett volna százéves 
kapcsán Fráter Zoltán e fontos íróhoz méltó
formát talált, hogy személyes valójában idézze
vissza. Mennyei riportot készített Karinthy
Frigyessel. A kitűnően válogatott, jórészt el
felejtett dokumentumok, szép átvezető szöve
gek nemcsak őt, hanem korát is megidézik, azt
a legendás korszakot. amikor még nevetni is
tudtak az emberek.

Vállalások és kételyek. Ez már komoly cím,
napjainkba illő. Bíró Zoltán jelentette meg e
címmel tanulmányait, melyekböl az úgyneve
zett .sorsvéllalö irodalom" apológiája bonta
kozik ki. Kérdéses, vajon a kötet minden hőse

megérdemli-e azt a maradandóságot, melyet a
szerzö szánt nekik, elgondolkodhatunk, vajon
az irodalomnak nincsenek-e más útjai is, me
lyeken "vállalhat" és "kétkedhet", végelemzés
ben azonban e kérdéseket úgyis megvála
szolja majd az utókor.

A fontos az, hogy mindig is voltak s ma is
vannak írók, akik a végletek feszültségében,
szívűkben reménnyel és aggodalommal szol
gálni, jobbítani akarnak s erkö!csüknek érzik
rnüvészetüket.
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RÉSUMÉ

Le numére de février est introduit par I'étude de Huba Rózsa, intitulé La tradition
ecclésiastique. Cette étude est thématiquement liée él l'analyse de Lássló Dobszay:
L'office hier et aujourd'hui, et a celle de Miklós Arató: Le renouveau de I'habit litur
gique. Dans son essai, Zoltán Fráter commémore le centenaire de la naissance de
Lajos Áprily. Le reportage d'István Kamarás rend compte du quotidien d'une paroisse
prés de la capitale. Gyula Lászlő analyse le Adam de Michel-Ange. L'entrevue de
Vigilia publie la demiére déclaration de Dezső Dercsényi, éminent professeur arehé
ologue, décédé I'année demiére. Du legs de Gyula Lovass nous publions une
nouvelle; la poésie est représentée par Béla Csanád et Mihály Sarusi.

INHAlT

Die einleitende Studie unserer Februar-Nummer wurde von Huba Rózsa unter dem
Titel "Die priesterliche Tradition" aeschrieben. Thematisch schliessen sich die beiden
BeitrAge von Lásslö Dobszay, betitelt "Das Standengebet gestem und heute" und von
Miklós Arató, betitelt "Die Emeuerung der liturgischen Paramente" an. Zoltán Fráter
gedenkt den yor hundert Jahren geborenen namhaften Dichter Lajos Áprily. István
Kamarás berichtet in seiner Reportage über das Alltagsleben einer Pfarrei aus der
Umgebung von Budapest Gyula Lásetö analysiert den Adam von Michelangelo. Im
Rahmen des Vigilia-Gesprlichs veröffentlichen wir die letzten Áusserungen des im
vorigen Jahr verewigten namhaften Archeologen Dezső Dercsényi. Im Uteraturteil
bringen wir eine Erz~lung aus dem Nachlass Gyula Lovass', Gedichte von Béla
Csanád und Mihály Sarusi.

CONTENTS

The leading essay of this February number is by Huba Rózsa, on Clerical Tradition.
The writina by László Dobszay, on the Service of the Breviary in the Past and Today,
is thematically linked to this essay, as well as the writina by Miklós Arató, on The
Renewal of the Líturgícal Habil By an essay, Zoltán Fráter commemorates the tOOth
anniversary of the birth of Lajos Áprily, an outstanding Hungarian poel István Ka
marás reports on the everyday life at a parish in the neíghbourhood of the Capital.
Gyula LAszló analyses Michelangelo's Adam. In Viatlia's Interview column, we
publish a talk with the outstanding archeoloaíst professor Dezső Dercsényi; as he died
last year, this is his last interview. In our literary part we publish a short story from
the posthumous papers of Gyula Lovass, Poetry is represented by Béla Csanád and
Mihály Sarusi.
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