64. évfolyam
LUKÁCS LÁSZLÓ:

Július

VIGIUA
Művészet

481

és vallás

KERESZTÉNY SZÁZADOK - A 17. SZÁZAD
R. VÁRKONYI ÁGNES:
MOLNÁR ANTAL:
TUSOR PÉTER:
BITSKEY ISTVÁN:
FAZEKAS ISTVÁN:

Török háború és hatalmi átrendeződés 1648-1718
A Szentszék és a hódoltsági missziók
A magyar egyház és Róma a 17. században
Pázmány vitairatai a keresztény egységről és az iszlámról
Falusi köz össégek hitváltoztatása a 17. században

482
492
503
514
521

SZÉPIÍRÁS
RAINER MARIA RILKE:

oLÁH ANDRÁS:
GYÁRFÁS ENDRE:
SZŰTS ZOLTÁN:
BENDE JÓZSEF:
PIERRE EMMANUEL:
MÓSER ZOLTÁN:

Helmuth Lucius von Stoedtennek; Nehézségi erő;
A föld királyai (versek) (Schein Gábor fordításai)
fények és árnyékok (vers)
Késes disztichonok (vers)
Az üvegmegváltó (vers)
Pierre Emmanuel esszéi elé
A rn űv ész ét misztikus zsákutcája
Mit hallott, mit mondott Gellért püspök?

528,529
530
530
531
532
536
543

A V1GIUA BESZÉLGETÉSE
RÓNAY LÁSZLÓ:

Ritoók Zsigmonddal

549

EGYHÁZ A VILÁGBAN
BÉKÉS GELLÉRT:

553

Emberi jogok és vallásszabadság

SZEMLE
(a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón)

,,

555

LUKÁCS LÁSZLÓ

Művészet

és vallás

II. János Pál pápa levelet írt a művészeknek. Korábban már írt hasonló műfajban a gyermekeknek, a családoknak és a nőknek. A
levél nem az enciklikák emelkedett hangú stílusát követi. Jóval közvetlenebb és személyesebb: a pápa kitér saját meglátásaira krakkói
professzor korából, hivatkozik lengyel költőkre, idézi Platónt és Nicolaus Cusanust, Claudelt és Chagallt. A "kalokagathia" görög eszményét követve állítja, hogy a szépség és a jóság szoros kapcsolatban áll
egymással. Szorosabb együttműködésre hívja meg a művészeket. Az
egyháznak szüksége van a művészetekre, mondja a pápa, s számos
történelmi példával igazolja állítását. A tétel ellenkezőjét kérdés formájában fogalmazza meg: szüksége van-e a művészetnek is az egyházra? A válasz igenlő: a művészet a lélek benső világát tárja fel, ebben
pedig a vallások, köztük főleg a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás kínálkoznak a legtapasztaltabb kalauznak.
A pápa párhuzamba állítja egymással a teremtő Istent és a teremtő művészt. Isten minden embert alkotásra hív meg: felelős
döntéseivel kell széppé és jóvá formálnia az életét. A művészek
azonban sajátos tehetséget kaptak arra, hogy szépet alkossanak.
Munkájukkal így a világot szépnek és jónak teremtő Isten nyomába lépnek, s műveikkel szebbé tehetik az ember életét.
Korunkban egyre sürgetőbben és hangosabban szólalnak meg
figyelmeztető hangok: az emberiség egyre veszedelmesebben
pusztítja környezetét és önmagát, rombolja az őt körülvevő természetet és a benső lényegét adó emberséget.
Kik állnak útjában e pusztulásnak? Ki mutat kivezető utat?
A kereszténységnek - akárcsak az első századok római birodalmában - ma úgy kell hirdetnie az Evangéliumot, hogy "inkulturálja" azt, belegyökereztesse a mai kultúrába, alkalmazza korunk viszonyaira: segítse fenyegetett emberségünk megmentését.
Ezt a feladatot nem tudja egyedül elvégezni. Segítségül kell
hívnia a kultúra legkülönbözőbb területein tevékenykedőket.
pszichológusokat és szociológusokat, közgazdászokat és kul túrantropológusokat. Segítségül kell hívnia a művészeket is, akik
"megszólaltalják a megváltás egyetemes vágyát".
A művészet pedig nem engedheti meg magának, hogy csak "a
romlás virágait" teremje. Nem válhat öncélú játékká. amely azáltal kíván meghökkentő hatást elérni, hogy szétrombolja azt, amit
előző korok alkottak, és így mutassa be az ember világának széthullását. A művész is ember, alkotása az emberi kultúrának része.
Felelős az emberért, osztozik tehát abban a felelősségben, amelyet
az egyház vállal az emberiségért. "Világunknak szüksége -van a
szépségre, hogy el ne süllyedjen a kétségbeesésben."
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1928-ban született Salgótanároan, Egyetemi tanulmányait magyar-történelem-Ievéltáros szakon
végezte. Az ELTE emeritus professzora, 1951-től
az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa, 1983-1995 között a
Középkori és Kora Újkori
Magyar Tórténeti Tanszék
tanszékvezető
egyetemi
tanára. Szakterűlete a 1618. század története, a
historiográfia, és a íönéneti ökológia. A Royal Histoncal Society levelező
tagja.

TOrök háború és
hatalmi átrendeződés
1648-1718
1681 tavaszán a kassai jezsuita templomban Báthory Zsófia (16291680) végtisztességén még ugyanúgy a szegények jelképezték a lélek útját, hamuszín kázsmában, égő mécsessel, ahogy a középkorból Mohács évszázadába átvonultak. De ugyanekkor lett nyilvánvaló/ hogy XI. Ince pápa (1678-1689) már az oszmán hatalom
megdöntése érdekében új egységbe fogja majd a megosztott Európát. II. Rákóczi Ferenc (1676--1735) még a családi leltárból ismert
"kis fekete bársonypalástocskát" viselte, de a gyászbeszédben elhangzó személyiségek - Szent Ágoston, Báthory István, Jean Bodin, Justus Lipsius, I. Rákóczi György - már a török uralom után
egyesített Magyarországon lesznek majd mesterei. A pápa ekkor
hetvenéves, az erdélyi fejedelmek leszármazottja öt. Európa változása mégis egységbe kapcsolja a két távoli életpályát. A hosszúra
nyúlt századforduló korszakában megtörik az oszmánok európai
uralma, körvonalazódnak az új birodalmak és a nemzetállamok, s
visszatérnek a kereszténység tágas rendszerébe a török világ kötelékeit levetett országok. Különböző esélyeken át, a biztonság és a
hatalmi egyensúly alternatívái között formálódik Európa új hatalmi
rendszere. Évszázados érvényességgel.

A Liga Sacra

A török hatalmat Európából kiszorító vállalkozásra a vesztfáliai béke teremtett lehetőséget, ám megvalósításához hosszú út vezetett.
Kiderült, hogya hanyatló oszmán birodalom még nagy tartalékokkal rendelkezik: 1645-ben megtámadta Velencét, megtizedelte
a pápai állam hajóit, s közel két évtizedes háborúban elfoglalta a
Földközi-tenger kereskedelmi támaszpontjait. Az erdélyi-török háborúban 1658-1662 között tízezrek estek rabságba, két fejedelem
vesztette életét, és Szent László lovasszobrát darabokra törték a Váradra bevonuló janicsárok. 1663 nyarán a nagyvezír elfoglalta Érsekújvárt, és végigégette Morvaországot.
Gróf Zrínyi Miklós (1620-1664) horvát bán vezetésével a Királyság főméltóságai összefogva a Rajnai Ligával nemzetközi törökellenes szövetséget szerveztek, és a Liga elnöke, a pápai ud-
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A Liga formálódádása varban is befolyásos János Fülöp mainzi érsek (1647-1673) kije-

\atin eredeti: Biblioteca
Apostolica del Vaticano,
litl. Princ. vol. 87.
Csapodi Csaba fordítása.
ln: Klaniczay-Csapodi:
Zrínyi Miklós Összes
művei II. 303.

Az európai hatalmak
versengése

lentette: "a birodalom erőinek Zrínyi mellé kell állniok!". 1664 januárjában Zrínyi és a Rajnai Liga csapatai mélyen behatoltak a
török területekre, s felégették az eszéki hidat. A londoni Szent
Pál-katedralis előtt pedig a könyvárusok a horvát bán angol életrajzát árulták: Zrínyi az, akire a Gondviselés Európa sorsát bízta! Regensburgban a birodalmi gyűlésen Carlo Caraffa pápai nuncius
ugyancsak hozzájárult, hogy az L Lipót német-római császár, magyar király (1655-1705) elnökletével ülésező fejedelmek döntöttek: támadó háborút indítanak. Hivatalos levélben kőzölhette tehát a mainzi érsek Wesselényi Ferenc nádorral: "a keresztény országok összefognak, és szövetséget kötnek". Zrínyi már a Kanizsa
várát ostromló szövetséges táborból köszönte meg VII. Sándor
pápa (1655-1667) ajándékát és oklevelét: "Minden keresztények
legnagyobb öröme, hogy a mostani válságos időkben (...) ilyen
atyát és főpapot kaptak, akinek legfőbb törekvése és buzgósága,
hogy a királyok és fejedelmek erejét és akaratát egyesítse, reményt nyújt a kereszténység között ellenségének legyőzésére."l
Rövid távon a remény meghiúsult. A múló pillanatot az egység szimbolikusan megkomponált festménye őrizte meg: a páncélba öltözött császár, a nádor, az országbíró, a horvát bán, az
esztergomi érsek, szerzetesek és katonák járulnak együtt a pápa
elé, s a magasban a Szent Korona, és a Patrona Hungariae kék
palástja védelmében az ország címeres térképe. Az ismeretlen
művész alkotása az árpási plébániatemplom oltárképe mögé rejtve vészelte át az évszázadokat.
Európát már az új államrendszerek, a távolsági kereskedelem,
a bankok, a látcsövek, az új világkép formálja. Az abszolutista és
a parlamentáris országok erőfölényért. érdekcsoportjaik piacokért
versenyeznek. Politikai döntések már nem az Universitas Christiana eszméje jegyében, hanem az "államérdek" követelményével
születnek. Isztambul pedig fölényesen kihasználja a keresztény
világ ellentéteit. 1664 nyarán a Habsburg-kormányzat a birodalom nyugati érdekeire tekintett, szövetségesei tudta nélkül megállapodott a nagyvezírrel, s az új birodalmi elit a vasvári békét kereskedelmi szerződéssel pecsételte meg. A Királyság főméltóságai
törvényenkívüliségbe szorultak. Nádasdy országbíró fejét a pápai
közbenjárás sem menthette meg. Róma régi tekintélye elhalványult, az abszolutista államrezon mellett politikai befolyása eljelentéktelenedett. A pápai állam súlyos anyagi gondokkal küzdött.
A kivezető utat ebből a bonyolult válságból XI. Ince pápa találta
meg.
Ifjúkorában harcolt a török ellen, ismerte a lengyel katonák
nélkülözéseit, a szegények kiszolgáltatottságát, és korszerű választ adott a régi kihívásra, amit még nagy elődje, II. Piusz pápa
így fejezett ki: a törökök "Európában voltak, vagyis a mi hazánkban". Hatékony, a változásokhoz alkalmazkodó diplomáciával át-
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XI. Ince pápa politikai hidalta a hatalmi ellentéteket. Közvetített Franciaország és a
tevékenysége Habsburg Birodalom között, hatni tudott Lipót császárra, hogy ál-

A pápaság
pénzsegélye az ország
fölszabadítására

lítsa vissza a Királyi Magyarország alkotmányos viszonyait, s
1681 tavaszán megnyílt a soproni országgyűlés. A lengyel-franciaerdélyi szövetség élén a "testi-lelki szabadságért" sikerrel harcoló
gróf Thököly Imre (1657-1705) híveit Szelepcsényi György
(1666-1685) esztergomi érsek az "édes haza" jövője és békéje érdekében szólította egységbe. A vallásokról hozott törvények
ugyan sem a katolikusokat, sem a protestánsokat nem nyugtatták
meg, de a megbékélés szándékát két országos jelentőségű vegyes
házasság jelezte. A nádorrá választott Esterházy Pál (1681-1713)
Thököly Évával kötötte össze életét. Imre grófnak pedig császári
engedéllyel I. Rákóczi Ferenc özvegye nyújtotta kezét. Esküvője
előtt Zrínyi Ilona Czestochowába ment, hogy találkozzék Sobieski
János királlyal. A pápa megnyerte Lengyelországot, hogy hadat
üzenjen az oroszokkal harcban álló török birodalomnak, de a
Habsburg-kormányzatot nem tudta idejében mozgósítani. Az oszmánok pedig békét kötöttek az oroszokkal, és előkészítették a bécsi hadjáratot.
Bécs városát a pápai diplomáciával létrehozott Lengyel-Habsburg szövetség csapatai mentették fel 1683. szeptember 12-én. Velence, a Habsburg Birodalom és Lengyelország (1684) majd
Oroszország (1686) szövetségét, a Liga Sacrát a pápa védnöksége
és pénzalapjai teremtették meg.
XI. Ince, aki örökölte családja, az Odescalchi bankárok közgazdasági tehetségét, három év alatt több mint 10 milliót juttatott a
háború céljaira. A Respublica Christiana fogalmába mindenki beletartozott, aki harcolt a török ellen. Pápai segélyekből láttak el
német, lengyel, magyar ezredeket, katolikusokat és protestánsokat, Petneházy Dávid, Thököly egykori ezredeskapitánya aranyláncot kapott, és a kozákok ruházatára is tetemes összeg jutott.
Megvalósult, amit elméletileg már Grotius kidolgozott és a vesztfáliai béke próbált érvényesíteni: a keresztény országok felülemelkedtek ellentéteiken. 1686. szeptember 2-án Buda tornyaira
feltűzték a keresztet. Európa ünnepelt. önazonosságát mégsem
találta meg.
A keresztények közötti béke rövid pillanata elmúlt, a hatalmi
egyensúly felborult, Franciaország támadást indított a Rajnánál,
1686 őszén a bécsi haditanács már azt mérlegelte, hogy felhagy a
török háborúval. Francesco Buonvisi (1675-1689) bécsi nuncius
jelentéseiből ugyan XI. Ince részletesen tájékozódott a császári
udvarban uralkodó visszásságokról, de átlátta, hogya török háború katonai, szervezésbeli és diplomáciai központjává alakult
Habsburg-kormányzatnak minden támogatást meg kell adnia. Bíborossá emelte a birodalmi politika kulcsszemélyiségét, gróf Kollonich Lipót (1631-1707) győri püspököt. s elősegítette, hogy
1687 őszén a pozsonyi országgyűlésen, miután a magyar főren-
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A Szent Liga
széthullása

dek a dinasztiával kompromisszumot kötve megszavazták a
Habsburg-ház örökös királyságát, megkoronázhassák a kilencéves
József főherceget.
XI. Ince halála után a pápai diplomácia nem tudta áthidalni a
Liga Sacra belső ellentéteit. A török háború elhúzódott, pusztító
állóharcok évtizedében csak a zentai győzelem és az oroszok azovi előretörése hozott döntő fordulatot (1697). A Szentszék védnöksége elvesztette eredeti jelentőségét. A háborút lezáró megegyezési tárgyalásokat Anglia és Hollandia közvetíti az oszmán
hatalom és a Szent Liga már különvált tagjai között. A Magyar
Királyság képviselője nincs jelen, az Erdélyi Fejedelemséget a Lipót császárral kötött szövetségi megállapodás s az oszmán fél és
az angol közvetítő javaslata ellenére sem foglalják bele a béke
szövegébe. Eredménytelen a török földre szorult Thököly és társai
próbálkozása, akik az angol királyt, a holland rendeket s közvetve Rómát is megkeresve szeretnék, hogy helyzetüket a békébe
foglalva rendezzék. A karlócai béke valójában még fegyverszünet,
húsz évre, de lényegében mégis egyetemes történeti jelentőségű.
Temesköz még török terület marad, de másfél évszázadon át
megosztott történetében gyökeres változás történt: Magyarország
fegyverrel meghódított tartomány lett, betagolódott a birodalomba. A háború Habsburg-török lezárását a Világ népeihez (17031704) címzett kiáltvány ugyanúgy értelmezi, ahogy Lippay érsek
a vasvári békét jellemezte: "Sine nobis de nobis" - "nélkülünk
döntöttek rólunk."

Megosztott ország
1693-1694 telén II. Rákóczi Ferenc három hónapot töltött Rómában,
s fogadta XII. Ince pápa (1691-1700). Rómában kapta meg az okmányt, hogy nagykorúvá nyilvánította a császár; rendkívüli engedéllyel, 18 évesen elnyerte a törvények szerint csak a 24. életévét
betöltöttet megillető jogokat. A pápai fogadás és a nagykorúsítás
között összefüggés mutatható ki. Rákóczi önálló pályája Rómából
indul: a kölni dómban házasságot köt a Bourbon- és a Habsburgfamíliákkal rokon német fejedelmi család leányával, kézbeveszi birtokait, elnyeri a német-római birodalmi hercegi címet, és vállalja a
rettenetes felelősséget, amit a Confessio peccatoris szavaival így fejez
ki "egy nagy nyáj pásztorává tettél, Uram!"
Magyarország annak ellenére, hogy középső területein másfél
évszázadon át nem európai és nem keresztény nagyhatalom uralkodott, megőrizte az európai közösség születésekor Csehországgal és Lengyelországgal egyidőben létrejött államiságát, s kultúrájával, diplomáciai, egyházi kapcsolataival, ha lépéshátrányban is,
de követte Európa változásait. A töröktől visszafoglalt területeken
gyorsan megélénkült az egyházi élet, a missziók, apostoli vizitá-
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torok évszázados munkája hozta meg gyümölcseit. Plébániák alakultak, szerzetesrendek dolgoztak, jezsuita rendházak és gimnáziumok épültek. Korábbi kezdeményezéseket fejezett be a görög
keleti vallásúak uniója a katolikus egyházzal, nem függetlenül
Roxas Spinola bécsújhelyi püspök elgondolásától.i Az északkeleti
országrészen élő ruszinok unióját még Báthory Zsófia vitte végbe,
s Róma apostoli helytartót küldött közéjük. 1687-ben a szerémségi Raics Longinus püspök híveivel, 1698-ban az erdélyi románok
egy része Athanasius gyulafehérvári püspökükkel csatlakoztak a
szeritszékhez. Lipót "saját hatalmából" megerősítette az eredeti rítusukat megőrzött román görög katolikus egyházat (1701).
A visszafoglalt ország jövőjéről két elgondolás érvényesült: a
Magyar Királyság alkotmányát megőrizve lépjen tovább, vagy a
Birodalom szerves részeként folytassa útját. Különböznek a tervek
a vallási viszonyok rendezéséről is. 1688 őszén a nádor és Széchényi György esztergomi érsek (168-1695) vezetésével kidolgozott
tervezet'' Ecclesiasticum fejezete szerint a magyar katolikus egyház
szervezetét az ország integritása jegyében, a változásokkal számolva szükséges megújítani. Összességében a belső anyagi önállóságot és a Rómával való közvetlen kapcsolatot kívánták megerősíteni. Így a hadi célokra fordított értékekkel együtt az egyházi
javakat a bécsi kincstár tulajdonából és a katonai szervezetek
használatából kivéve kérik vissza. Esztergomra törvényes igényük
van, s újjáépítésére az érsek már jelentős összegeket fordított. A
Királyság egysége érdekében állítsák vissza a váradi és az erdélyi
püspökséget és az eredeti egyházszervezeti rendet. A hitéletet a
leromlott plébániák ellátásának megreformálásával vélik fellendíteni, a központi hatalom használatában lévő egyházi alapítványokat az eredeti céljaikra kívánják fordítani. A "béke érdekében" a
protestáns egyházakkal az 1681-iki és 1687-iki országgyűlési megállapodások jegyében kívánnak együttélni. a világiaknak adományozott egyházi birtokok sorsáról a jogegyenlőség és a törvények
szerint kívánnak döntést hozni. A közszükség és hadtartás költségeihez az egyházi rend meghatározott összeggel járul hozzá.
Megkívánják viszont, hogy az országos jövedelmeket pénzügyi
fegyelemmel kezeljék, és az uralkodó bármely nemzetiségű katonaság önkényeskedései ellen védje meg a "nyomorult népet."
A kalocsai érseki méltóságot (1689-1695) elnyert Kollonich bíboros elnökletével ausztriai államférfiak bizottságában kidolgozott tervezet ugyancsak reformokat javasolt," de azokat egyvallású birodalmi koncepciójának rendelte alá. A németeknek előnyö
ket adott, a magyarokat bizalmatlanul ítélte meg, s az újabb vizsgálatok szerint egyértelműen negatív véleménye lényegében a nemesség ellen irányult. A protestánsok jogait korlátozta, a zsidókat
a Királyság egész területéről kitiltásra ítélte (abzuschaffen). Ez súlyos gazdasági következményekkel is járt, mert a protestáns városi polgárságot, az egyetemet végzett vállalkozó nemesi réteget és
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a mezővárosokat sújtotta. Báthory Zsófia, Esterházy Pál nádor, II.
Rákóczi Ferenc és mások már zsidó bérlőkkel és hitelezőkkel indították meg ipari vállalkozásaikat.
A gyakorlatban az abszolutizmus militáris eljárásai érvényesültek. Az uralkodó személyévellegitimált központi döntéseket a kamarai és a katonai érdekkörök csoportharcai befolyásolták. Birodalmi szempontok döntöttek a főpapi kinevezésekben és a hatáskörök szabályozásában. Az esztergomi érseki méltóságot 1695-ben
elnyert Kollonich mellé 1700-ban a koadjutornak kinevezett konvertita Keresztély Ágost szász herceg mint a Királyság első főpapi
méltóságának örököse került. Kincstári érdekek korlátozták a fő
papok végrendelkezési jogát, az egyházi jogok és javak őre az
uralkodó (1701, 1702, 1703). A protestánsok nyilvánosan csak az
articuláris helyeken gyakorolhatták vallásukat, a visszafoglalt területeken nem kaptak jogot, céhekbe nem léphettek, templomaikat, kollégiumaikat katonai karhatalommal foglalták el. A kereskedelmi monopóliumok, birtokelkobzások, a megfizethetetlen
adók, az ellátatlan katonaság önkényeskedése vármegyék, városok, egyházak és faluközösségek sokaságát szorította önvédelemre, s társadalmi rétegeket törvényen kívüli létbe. Kiutat keresve
protestánsok és katolikusok fogtak össze, a Rákóczi-szervezkedés
miatt a kalocsai érsek, Széchenyi Pál és a rácok püspöke egyaránt
gyanúba került. Rákóczit a bécsújhelyi fogságból kimentők között
egyházi személyiségek is tevékenykedtek, főleg P. Johann Sagl, a
bécsújhelyi jezsuita rendház főnöke és a mainzi érsek. A veszfáliai
származású diplomata, a boroszlói egyetem kancellári tisztségét
betöltő Friedrich Wolf jezsuita páter pedig lengyelországi és poroszországi tapasztalataival segített. Magyarországon eközben
polgárháborús viszonyok alakultak ki. Ha 1703 tavaszán Rákóczi
nem fogadja el a tiszaháti felkelők hívását, megismétlődnek az
eperjesi (1687) és a hegyaljai (1697) tragédiák, és az ország férfilakossága elvérzik a spanyol örökösödési háború nyugati és itáliai
hadszínterein.

A keresztény fejedelem
SHeckenast G.:
A Rákóczi-szabadságharc
tábomokai, (Életrajzi
adat/ár) ln: Glatz Ferenc
(szerk.): A tudomány
szolgálatában.
Emlékkönyv Benda
Kálmán BO.
születésnapjára, 1993, Bp.

Emlékirataiban írja Rákóczi: a határon .Skole lakói utamat állták,
de a szóváltás közben egy zsidó felismer t, a vita örömmé változott." Elsőként Petronius Kaminski görög katolikus szerzetes köszöntötte. A felkelők többsége jobbágy, csempészutakra szorult kereskedő, szökött katona és kisnemes. A vármegyék tisztségviselői
jórészt reformátusok, államhitelt nagyrészt evangélikus polgárok,
vállalkozó köznemesek, református mezővárosi cívisek nyújtottak.
Felesküdött "per puritatem conscientiae" az egyházi rendből három püspök, több kanonok, sok pap és szerzetes. A szabadságharc
főtárbornoka, gróf Bercsényi Miklós és a főtiszti kar katolikus.'
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Lipsius: A politikai
társaságnak
tudományáró/lV2.

BÉrsekújvár, 1704.
november 13. Nógrád
vármegye Levéltára,
Balassagyarmat.

Reformok útján működőképes államot kellett építeni, az érdekek egyeztetésével a "lelkek egységét" megteremteni, "több keresztény királyok, fejedelmek directiója alatt lévő országoknak (...)
más szomszéd keresztény, jól regulált országok" mintájára. Vetkőzzünk ki "a velünk született rendetlenségnek praxisából", mert
a rend isteni parancs és természeti törvény. Szükséges "hasznos
progresszusokat importální"."
Az államközösség neve 1704 elejétől a konföderáció, Európaszerte ismert érdekközösségi forma, ausztriai, cseh, lengyel és magyar hagyományokkal. Rákóczi a belgák, svájciak és a portugálok
példájára hivatkozott. Az egyházi és világi főrendek részvételével
megnyitott szécsényi országgyűlésen Telekessy István egri püspök köszöntötte. Az országgyűlésen megújított konföderációba,
"az ország nemzeti szövetségébe" belefoglalták a mezővárosokat
és a hadsereget, s ezzel megbontották a rendiség kereteit.
A kormányzás gyakorlatát a központosított állam követelményei szabták meg. Rákóczit az osztrák és a cseh arisztokrata ifjúságot a birodalmi felsőbb államvezetésre felkészítő jezsuita gimnáziumban nevelték. Munkatársai többnyire egyetemes műveltsé
gű, német, holland, francia universitásokon tanult nemesek és
polgárok, világi és egyházi értelmiségiek. Kormányzó testülete a
Consilium Aulicum. A szécsényi országgyűlésen megalakuló szenátusban három püspök, hat főúr és hét köznemes tárgyal, tanácsol, de a fejedelem dönt: mint Justus Lipsius (1547-1606) államelméleti művében hangsúlyozza: "minden hatalom egy ember kezében legyen."l
Szociális döntéseivel Rákóczi elébevágott korának. Bodin
(1530-1596) óta ugyan államelméleti közhely. hogy a kormányzatnak gondoskodnia kell a szegényekről, de Rákóczi diagnózisa
súlyos valóság: "elég látni a népek nyomorát, amely úgyszólván
egész Európában általános". Az állam kiépítése eleve megkövetelte, hogy a fejlődésben elakadt rétegek helyzetén segítsen. A "szegény, megfáradt parasztemberek", özvegyek, árvák, rokkant katonák, jobbágyok közvetlenül az államfőhöz fordu1hattak. A Kancellárián minden kérelmet megvizsgáltak, és a válaszokat Rákóczi
aláírása hitelesítette. A fegyvert fogókat szűkebb családjukkal kivette a földesúri kötelékből, és mentesítette a közterhek alól, rendeletek, majd törvény biztosított több tízezer kiváltsággal nem
rendelkező katona családjának társadalmi szabadságot és szabad
földet. A "közös-teher", "köz-teher" viselését, a nemesség adófizetési kötelességét heves viták után kimondó országgyűlési törvényhez vezető rendelkezések vezérelve, hogy a "szegénység terhein könnyebbítsenek/" Vallási különbség nélkül.
A szecsényi országgyűlés vallási törvényei visszaállították a
három bevett felekezet törvényes szabadságát. Néhány év alatt lehetetlen a "türelem valláspolitikáját" a gyakorlatban is megvalósítani. XI. Kelemen pápához küldött követének adott utasításában
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Rákóczi egyházát érintő Rákóczi kifejti: a jezsuita rendet, "az egyház hite, tudománya és
rendelkezések méltósága őrállóját" nem volt szándékában háborgatni. Mivel

9Rákóczi instrukciója a
svéd királyhoz küldött
követe, Ráday Pál
számára. Eger, 1705.
április 30. Ráday Pál
iratai I. 253.

Rákóczi és Róma
viszonya

azonban az országgyűlés felszólítására nem csatlakoztak a konföderációhoz, el kellett hagyniok az országot; javaikat a katolikus
klérusnak adta át. Akik viszont csatlakoztak, azokat felkarolta.
Kivédte a szélsőségeket, tiltotta, hogy önhatalmúlag foglalják
vissza a templomokat, és leszerelte azt a követelést, hogy az egyházi vagyont angol mintára kisajátítsák. A templomot a többség
kapta, kötelezettséggel, hogy a kisebbségnek új templomot építsen. Ez talán a világon az első kisebbségvédelmi törvény. A vallás
sok esetben egybeesett a különböző anyanyelven beszélők, különböző etnikumok csoportjaival. Mivel az egyházak kezében voltak
az iskolák, a nyomdák, az alapítványok, a vallások ügyének ilymódú elrendezése hosszú távon a nemzeti kultúrák fejlődésének
kedvezett.
Többször megfogalmazta: "Azon fáradozunk, hogy hazánk
szabadságának visszaszerzésével nemcsak a nemzetnek, de az
egyetemes Európának és a keresztény ügynek is szelgálhassunk.?" Ebbe az egyetemes értékrendbe illeszkedett a közép-európai országok konföderációjára vonatkozó elképzelése. Hagyományok és reálpolitikai meggondolások vezették. Báthory István
(1575-1586) a török ellen lényegében katonai konföderációt tervezett. A Habsburg-dinasztia uralmi válságát 1606-ban a magyar
és az ausztriai rendek konföderációja segítette megoldáshoz. Zrínyi környezetében a vasvári béke után keletkezett programirat a
gazdasági, politikai együttműködés és a kölcsönös megbékélés
tervét vázolta fel, kereskedelmi szerződéssel és közös parlamenttel teremtve egyetértést, amit "félő, hogy később nem lehet majd
megvalósítani". Rákóczi elgondolásában az Erdélyi Fejedelemség
és Horvátország is mint önálló állam konföderációval kapcsolódna a Királysághoz. Többek között Lengyelországgal és Poroszországgal is felvázolta a föderatív együttműködés tervét. Elgondolása, hogy az országban "béke csak akkor biztosítható, ha azzal a
szomszéd ország is egyetért," magában hordja Közép-Europa stabilitásának alternatív megoldását.
Felfogásában a szabadság két legfőbb követelménye az ország
belső nyugalma és joga a békéhez. Történetileg mindkettőt Szent
István törvényeire és az Intelmekre vezette vissza. Amikor a francia szövetség megkötése érdekében 1706/1707 fordulóján eldöntötték és az ónodi országgyűlésen törvényt hoztak róla, hogy az
öröklés jogán nem fogadják el L József magyar királyságát, az Intelmek 4., A főemberek és vitézek tiszteletéről című fejezetére hivatkozik: a békés uralom feltétele a hatalom önkorlátozása. Úgy értelmezi, hogy a királyt és híveit a közjó szolgálata kapcsolja össze,
ez erősíti meg az államok békéjét és nyugalmát.
Országa terűletén főkegyúri jogokat kellett gyakorolnia, s 1707
elején elodázhatatlan lett, hogy Rómával felvegye a diplomáciai
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kapcsolatot. Brenner Domokos (?-1721) szepesi prépost követségét a francia diplomáciában bízva alaposan előkészítette. Követi
utasítása részletesen szól Szent István jelentőségéről a magyarság
és a kereszténység történetében. A római egyház védelmébe fogadta a magyar nemzetet, szentesítette Szent István óta megőrzött királyválasztási jogát, és ő most teljes bizalommal fordul a pápához:
ismerje el az új magyar államot, fejedelmi jogait, amíg a király-kérdést rendezik, támogassa erdélyi püspökség felállítását, és küldjön
megfigyelőt Magyarországra.
XI. Kelemen pápa politikáját a francia orientáció jellemezte, bécsi nunciusa mindvégig Telekessy egri püspököt támogatta. Róma
kapui mégsem nyíltak meg Rákóczi előtt. A szabadságharc megindulásának pillanatában kérte a pápa áldását és Magyarország
alkotmányos szabadságáért indított küzdelmük elismerését.
A császári kormányzat tisztában volt a pápa lelki hatalmával.
Jól szervezett diplomáciája és propagandája mindent megtett,
hogy Rákóczit Rómától elszigetelje. Az 1706-ban a bíborosi kalapot elnyert Keresztély Ágost, 1707-től hercegprímás (1707-1725)
kérte a pápát, hogy a trónfosztást ítélje el. A pápai bréve viszont
az egyházfő apostoli jogára hivatkozva csupán intette a magyar
papságot, hogy ne csatlakozzanak az új királyt választókhoz. Ez
mélyen sértette a császári méltóságot. A haditanács elnöke, Savoyai Jenő herceg pedig a kezdetektől fogva az itáliai hadszíntérre összpontosította főerejét. Mire Brenner megérkezett Rómába, a
császári haderő a pápai államot csaknem bekerítette.
XI. Kelemen pápa ennek ellenére fogadta Brenner apátot, "áldását küldte a fejedelemnek és a magyar nemzetnek", kijelölte
külügyi államtitkárát, Paolucci bíborost az előkészítő tárgyalások
vezetésére, és a Curia megkezdte, hogy összegyűjtse a Magyarországra vonatkozó dokumentumokat. A hivatalos kihallgatás azonban elmaradt.
A pápai állam 25 ezer főnyi hadserege csekély volt, a pénzhiányt a vezérkari főnök, Marsigli gróf tehetsége sem tudta áthidalni. A harcedzett császári csapatok elfoglalták a pápai állam északkeleti kapuját, Commacciót. XI. Kelemen 1708. január IS-én ultimátumot kapott: vagy aláírja a gróf Daun generális megfogalmazásában elébe tett egyezményt a császárral, vagy lerohanják Rómát. A pápa aláírása megmentette az Örök Várost, de elfogadta I.
József császár világi hatalmát. Rákóczi diplomatája persona non
.grata lett. Az európai háború lezárására készülő universalis béke
előkészítő szakaszát megnyitó hágai konferencia után a császár
előterjesztésére 1709. augusztus 17-én kiadott pápai bréve felhatalmazta a hercegprímást, hogya Rákóczihoz csatlakozott papokat és szerzeteseket szólítsa fel, hogy térjenek vissza a császárhoz,
különben egyházi büntetésben részesülnek, és elvesztik javadalmaikat.
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Ferenc válogatott levelei
1958, Bp.

1710. augusztus 20-án Szerencsen ünnepélyes hadi díszszemlén
a szenátussal együtt Rákóczi fejedelem bejelentette, hogy angol és
holland közvetítéssel megkezdik a béketárgyalásokat. A fejedelem
és kormányzóköre azzal a feltétellel lépett Franciaország oldalán
a nemzetközi háborúba, hogy amint 1648-ban I. Rákóczi György
erdélyi államát, Magyarország alkotmányos önállóságát belefoglalják az universalis békébe. A háború első hónapjaitól kezdve
folytak tárgyalások, az 1705. évi országgyűlés törvénybe foglalta,
hogy az ország nemzetközi közvetítéssel és garanciákkal rendezze viszonyát a Habsburg-dinasztiával. I. József császár és magyar
király 1706-ban elismerte a koníöderációt és Anglia és Hollandia
mediációját. A tárgyalások azonban megszakadtak, mert a konföderáció ragaszkodott az Erdélyi Fejedelemség állami önállóságához, a bécsi katonai párt pedig a fegyveres megoldást részesítette
előnyben. Stepney bécsi angol követ, a tárgyalások közvetítője,
úgy látta, a magyar igények visszautasításának "Európa közös
ügye látja kárát".
A béketárgyalások megkezdését az angol királynővel is közlő
fejedelmi bejelentéssel egyidőben jelent meg az Egy lengyel királyi
tanácsos levele egy birodalmi nemesúrhoz a birodalmi ügyekről című
röpirat Brenner tollából. Rákóczi álláspontjét fejti ki, Szent István
Intelmeinek 4. fejezetét idézi, és Grotius érveivel indokolja az ország jogát a békére. A kereszténység védőbástyája képzetet így
fordította kora nyelvezetére: "Magyarország Európa védőbástyá
ja". Ha Rákóczi kezdeményezéseinek kedveztek volna az európai
hatalmi viszonyok, Magyarország a térség teherbíró stabilizáló tényezője lehetett volna.
Rómához mindvégig erősen ragaszkodott Rákóczi: Filippo-Antonio Gualterio bíborosnak, a Szentszék párizsi nunciusának az utrechti béke után Sáros grófja álnéven papírra vetett sorai a Szent
Ágoston (354-430) példáját követő Conjessta peccatoris-t író rodostói
bujdosó szigorú önvizsgálatát vetítik előre: .mindent megcselekedtünk, amit cselekednünk kellett, de siker nélkül. (oo.) Szeretném, ha
aprólékosan megismemé életemet, hogy annál jobban csodálhassa a
Gondviselés útjait és Isten könyörületét a bűnösökkel szemben. Erre
gondolván Szent Ágostonnal együtt mondhatom: tarde te amavi, o,
bonitas, tam antiqua et tam nova."IO
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A katolicizmus
a hódoltságban
A reformáció diadalútja

A 16. századot katolikus egyháztörténészeink joggal nevezik az "elesettség századának". A középkor végén megindult az egyházi intézményrendszer válsága, amelyet Magyarországon csak kevéssé ellensúlyoztak az alulról induló reformtörekvések. A bomlás folyamatát az
1500-as évek első felében a török előrenyomulás, a közép- és nagybirtokosok önállósulása és a reformáció rohamos terjedése tették teljessé.
A becslések szerint 1600 körül az ország 3,5 millió keresztény lakosának 85-90%-a tartozott valamely protestáns felekezethez.
A katolikus egyház a három részre szakadt Magyarország törökök által megszállt területein volt a legrosszabb helyzetben. Az iszlám vallásjog szerint a zsidók és keresztények fejadó fizetése ellenében élet- és vagyonbiztonságot élveztek, megtarthatták vallásukat és helyi intézményeiket. Ennek ellenére természetesen több tekintetben alárendelt helyzetben voltak a muzulmánokhoz képest,
számos öltözködési és viselkedési korlátozással kellett magukat az
igazhitűektől megkülönböztetniük, és a vallásgyakorlat szempontjából is több megszorítással (például templomépítési tilalom, harangok tiltása, vallási szertartások külsőségeinek szabályozása) kellett
számolniuk. Az oszmán törvények tehát nem lehetetlenítették el az
egyházi életet a megszállt országokban, de a gyakorlatban minden
a központtól igen távoli helyi hatóságok jóindulatán vagy önkényén múlott.
A reformáció diadalútja a hódolt országrészben volt a leglátványosabb. A török előrenyomulás miatt a katolikus egyházi struktúrák pusztulása még könyörtelenebbül ment végbe, mint a királyságban. Az így keletkezett űrt a lutheri, majd helvét szellemben prédikáló lelkészek és tanítók töltötték ki: az 1540-es évektől
kezdve a hódolt mezővárosok és falvak sorra csatlakoztak a reformációhoz. A berendezkedő török hatóságok ezt a folyamatot elő
segítették, bár nem a protestantizmus iránti szimpátiából, amint
azt többen állítják, hanem a keresztény alattvalók megosztottságából származó politikai és anyagi előnyök miatt.
Az új vallás azonban nem mindenhol tudta kiszorítani a régit:
Gyöngyösön és Szegeden a mezővárosi polgárságnak és a környékbeli falvak parasztságának nagyobb része megőrizte hitét, el-
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sősorban

A raguzai

kereskedők

Katolikus délszláv
bevándorlók

A boszniai ferencesek

a helyi ferences kolostorok hatására. Ugyancsak több
közösség maradt katolikus Pécs környékén, illetve az egri, váci és
veszprémi egyházmegyék hódoltsági terü1etén, akiket világi papok gondoztak. Minden erőfeszítés ellenére azonban a magyar
katolikusok számát a század folyamán állandósuló paphiány egyre apasztotta. Bár a magyar királyok a török kézre került püspökségek címére is folyamatosan neveztek ki főpásztorokat, de közülük 150 év alatt egy sem látta egyházmegyéje hódolt részeit, sőt
jórészük pápai megerősítést sem kapott.
A magyar katolikusok számának fogyását a török hódítással
egyidőben megjelenő délszláv bevándorlók ellensúlyozták. A korabeli forrásokban és legtöbbször a mai történetírásban is rácoknak nevezett délszláv népesség jelentős része nem az ortodox
szerb, hanem a katolikus bosnyák és horvát etnikumhoz tartozott.
A katolikus betelepülők leggazdagabb rétegét a raguzai kereskedők jelentették. A Raguzai Köztársaság 1442 óta fizetett adót a török szultánnak, ennek fejében megőrizhette szabadságát és az
Oszmán Birodalom területén rendkívül széleskörű kiváltságokkal
rendelkezett. A raguzaiak a török hódítással párhuzamosan telepedtek meg Magyarországon, és belgrádi kolóniájukról kiindulva
a hódolt Magyarországot is bekapcsolták a balkáni kereskedelem
vérkeringésébe. A rendíthetetlen katolikusságáról híres köztársaság kereskedői balkáni telepeiken is igyekeztek a maguk számára papokról gondoskodni. Nem volt ez másként a hódolt Magyarországon sem, ahol a belgrádi, budai, temesvári vagy pécsi
káplánok a raguzaiak szolgálatában álltak.
A katolikus délszláv bevándorlók tömegeit azonban nem a raguzaiak, hanem a bosnyák és horvát parasztok és kézművesek alkották. Ök szintén nem maradtak lelkipásztori ellátás nélkül, mivel az észak felé húzódó népcsoportokat követték hűséges papjaik, a bosnyák ferencesek. A ferencesek Boszniában a 14. század első évtizedeiben jelentek meg mint a boszniai eretnekeket térítő
misszionáriusok. A 15. századra annyira megerősödtek, hogy a
szomszédos országok felé is képesek voltak terjeszkedni. Részben
ennek a körülménynek, részben pedig a török hódítók gazdaságpolitikai megfontolásainak köszönhetően a ferencesek az oszmán
hódítás után is - a szultáni kiváltság értelmében - legálisan
működhettek Boszniában a középkori egyházi és politikai struktúrák egyetlen örököseiként.
A Szentszéktől kapott privilégiumaik sorában a legnagyobb jelentőségű az az engedmény volt, amely értelmében a plébániák
betöltésének joga a ferences tartományfőnököt és a kormánytanácsot illette meg, a püspök vagy az apostoli vikárius csak a megerősítés jogával bírt. Ez a sok vitára alkalmat adó kiváltság eredményezte a boszniai katolikus egyház egészen sajátos (a tridentinumi episzkopális egyházmodelltől erősen eltérő) szerzetesrendi
jellegét. A bosnyák ferencesek missziós hagyományaik jegyében a
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török hódítással együtt megjelentek a Száván túli területeken. A
szlavóniai, szerémségi és bácskai települések plébániáit már a 16.
század folyamán elfoglalták, s jórészt az itteni gazdag egyházközségek jövedelméből tartották fenn boszniai kolostoraikat.
A hódolt Magyarország katolikus hívei és papjai azonban nem
csupán nyelv és etnikum szempontjából oszlottak két nagy csoportra, ennek a megoszlásnak sokkal mélyebb gyökerei voltak. A
Balkánról beköltöző népcsoportok ugyanis magukkal hozták kultúrájukat és a balkáni török berendezkedési formákat, amelyeket
a meghódított lakosság és a hódítók (ekkor már általában maguk
is iszlamizált délszlávok) szoros, a mindennapi élet valamennyi
területére kiterjedő kapcsolatrendszere jellemzett. Ezzel szemben
a magyarság sokkal nagyobb távolságot tartott új uraival, a meghódított országrész legtöbb településén tovább működtek a magyar önkormányzatok, a magyar lakosság mindennapjaiba a török hatóságoknak (a török közigazgatási és katonai székhelyeket
leszámítva) sokkal kevesebb beleszólásuk volt, mint a Balkánon.
A hódoltság magyarlakta települései felett ugyanakkor továbbra
is joghatóságot gyakoroltak a királyi országrészben élő birtokosok
és a vármegyei apparátus, amelyek viszont a délszlávok által
megszállt területekre csak nehezen vagy egyáltalán nem tudták
befolyásukat kiterjeszteni. Ezek a régiók (Szlavónia, Szerémség.
Bácska, Temesköz) tehát sokkal inkább a Balkán meghosszabbításaként, mint a magyar korona délszlávok lakta részeként jellemezhetőek. Ez az etnikai és mentalitásbeli kettősség a Szentszék
missziós törekvéseit is alapvetően befolyásolta.

Apostoli vizitációk a hódolt Magyarországon a 16. század második feleven
Az apostoli vizitáció

A lelkipásztori ellátás

A Szentszék első intézkedései az Oszmán Birodalomban élő katolikusok érdekében elválaszthatatlan kapcsolatban állnak a 16. század
második felében határozott lépésekkel meginduló katolikus megújulással. A Trentói zsinatot (1545-1563) követő évtizedeket az
egyháztörténetírás a reformpápák korának nevezi, ugyanis a reform igazi megindítása az 1566-1590 között egymást követő három pápa: V. Piusz, XIII. Gergely és V. Sixtus nevéhez fűződik. A
Róma-központú katolikus reformnak és a helyi egyházak ellenőr
zésének egyik legfontosabb eszköze az apostoli vizitáció volt. Az
intézmény lényege, hogy a pápa a saját nevében különleges felhatalmazásokkal ellátott püspököt küldött egy idegen egyházmegyébe. A vizitátor legfontosabb feladatát a Tridentinum végrehajtásának ellenőrzése és szükség esetén ennek hathatós előmozdítása jelentette.
Az átfogó reformprogram természetesen nem hagyhatta figyelmen kívül az Oszmán Birodalmat sem, amely az ortodox keresztények hatalmas tömegeinek esetleges visszatérése, és az ekkor
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még gyakorlatilag alig ismert számú katolikus lakosság teljes lelkipásztori elhagyatottsága miatt állandó kihívást jelentett a Szeritszék számára. A 16-17. századi pápák váltakozó intenzitású törökellenes katonai és diplomáciai tevékenysége mellett az 1580-as
évek től kezdve Róma egyre jelentősebb erőfeszítéseket tett a török fennhatóság alatt élő katolikusok lelkipásztori ellátásának biztosításáért. XIII. Gergely uralkodása idején (1572-1585) a török
háborúk szünetelése jó alkalmat nyújtott a missziós tapogatózások megkezdésére. Ennek érdekében a pápa 1580-ban két apostoli
vizitátort nevezett ki a török hódoltság európai területeire. A Balkán déli részeinek és Konstantinápolynak a meglátogatását Pietro
Cedulini nonai püspökre, az északi részek (Dalmácia, Szlavónia,
Horvátország, Bosznia, Szerbia és Magyarország) vizitálását pedig
Bonifacije Drakolica stagnói püspökre bízta. Öket az elkövetkező
években újabb vizitátorok követték, akik az Albánia, Bulgária és
Szerbia eldugott hegyvidékein élő katolikusokat keresték fel.
A hódolt Magyarországra ellátogató Drakolica ferences szerzetes volt/ a jeruzsálemi kolostor gvardiánjaként alaposan megismerte a török alatti viszonyokat. 1580-ban Boszniában, 1581/82
folyamán pedig Szlavóniában, Pécsett és Temesvárott vizitált.
Egyházlátogatása során kétszer tartott zsinatot a helyi papságnak,
Rómába küldött leveleiben riasztó képet festett a hódolt Magyarország déli végeinek lelkipásztori szükségleteiről. 1581 utolsó hónapjaiban Temesvárott és környékén működött, itt is hunyt el a
következő év februárjában. Halála miatt a vizitáció végül nem érte el célját, mivel összefoglaló jelentés összeállítására a püspöknek
már nem volt módja, és a Szentszék részéről sem történt kézzelfogható intézkedés a hódoltsági katolikusok érdekében. Ugyanakkor az egyházlátogatás mégis döntő jelentőségű volt: Drakolica,
és a felkeresett katolikus közösségek leveleiből a Szentszék első
ízben kapott viszonylag részletes képet a hódolt Magyarország
egyházi viszonyairól.
Az 1580-as évek második felétől kezdve két egyházi intézmény
küldött pápai felhatalmazásokkal misszionáriusokat és vizitátorokat a török által megszállt országrészbe: a boszniai ferences rendtartomány/ illetve a Raguzához tartozó meledai (mijeti) bencés
kongregáció. A bosnyák ferencesek tudatosan törekedtek arra,
hogy Bosznián kívüli lelkipásztori munkájukat a Szentszék is jóváhagyja/ ezért magyarországi terjeszkedésüket 1575-ben pápai
brévével törvényesítették. Ezt követően több ferences misszionárius kért és kapott magyarországi (szlavóniai és temesközi) missziójához széleskörű pápai felhatalmazásokat; a boszniai püspökök
pedig a 16. század második felétől Belgrádban és a püspök nélküli hódoltsági településeken vizitálhattak és püspöki tevékenységet
folytathattak, tehát gyakorlatilag apostoli vizitátori megbízással
rendelkeztek. Ezzel az intézkedéssel a Szentszék - elméletileg
legalábbis - biztosított püspököt a hódolt Magyarország katoli-
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kusai számára. A gyakorlatban természetesen a boszniai püspökök működési területe nem fedte le a hódoltságot, hanem csupán
a bosnyák ferencesek által ellátott szlavóniai és szerémségi plébániák területére korlátozódott.
A raguzai bencések hódoltsági működésére az 1587 és 1612 közötti időszakból vannak adataink. Az első bencés misszionáriust,
a boszniai Istvánt a rendtörténeti hagyomány szerint a törökök
Pozsega mellett ölték meg 1587 táján. Utódai viszont jó két évtizedig dolgoztak pápai felhatalmazásokkal és apostoli vizitátori
megbízással Pozsega és Temesvár környékén. A bencések munkáját a hódoltságban működő raguzai kereskedők segítették, az ő
kíséretükben látogatták a szlavóniai és temesközi plébániákat. A
raguzai misszionáriusok és a hasonló felhatalmazásokkal rendelkező bosnyák ferencesek közott hamarosan komoly ellentétek támadtak amelyek végigkísérték a misszió történetét. A bencések
pozícióik és jövedelmeik növelése érdekében a Raguzához közeli
albán területeken is dolgoztak, ahol apáti és püspöki címeket szereztek maguknak. Ennek mintájára a hódolt Magyarországon is
egy helyi egyházi cím megszerzésével szerették volna legitimálni jelenlétüket. Ez azonban meglehetősen nehéz feladatnak bizonyult,
ugyanis a püspöki címek elnyerése a magyar királyok főkegyúri joga miatt eleve reménytelen volt/ a kisebb egyházi intézmények pedig teljesen feledésbe merültek. Ezt a nehézséget végül úgy hidalták
át, hogy a középkori egyházi testületek halványemlékeiből egy patinás címet kreáltak: a bácsi Szűz Mária bencés apátságot. A Rómába
befutó információk alapján a Szentszék 1592-ben nevezett ki először
bácsi apátot. A fiktív méltóság betöltéséről egészen az 1620-as évekig
vannak adataink, viselői között találjuk a jeles raguzai történetírót,
Mauro Orbinit is.
A hódoltsági missziószervezés első negyven éve a tájékozódás
jegyében telt. A Szentszék az apostoli vizitátorok jelentéseiből átfogó információkat szerzett az egész Balkán-félsziget egyházi és
politikai helyzetéről. A vizitátorok tapasztalatai döntő jelentőségű
nek bizonyultak a következő évtizedekben meginduló missziószervezés szempontjából. mindenekelőtt számos katolikus közösséget fedeztek fel az Oszmán Birodalomban, rámutattak az óriási
paphiányra, és felhívták Róma figyeimét arra, hogy a török területeken más módszerekkel és eszközökkel kell dolgozni, mint a keresztény országokban. Ugyanakkor valamennyi vizitátor és misszionárius dél felől, Boszniából vagy Raguzából érkezett a hódolt Magyarországra/ hiszen a királyi országrészből az ébredező magyar katolicizmus a megszállt területekre egyenlőre még nem tudott gondot
fordítani. A raguzai és bosnyák papok viszont kivétel nélkül valamennyien a déli országrészben működtek, így a jelentések is csak a
Dráván túli és temesközi viszonyokat ismertették. Ennek a későbbi
ek szempontjából igen nagy jelentősége lett, ugyanis a missziószervezés is csak ezeket a területeket érinti majd.
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kezdetei: a jezsuita misszió

A hódoltsági missziók megindulásához a 17. század elejéig számos
feltétel hiányzott. A török területeken élő katolikusok megsegítése
megfelelő számú, nyelvtudású és képzettségű pap nélkül elképzelhetetlen volt. Másrészt a missziók megindításához szükségesnek
látszott a helyi egyházi struktúrák (vagy legalábbis azok egy részének) aktív támogatása és védelme, amely nélkül a missziók az első
pillanattól kezdve sikertelenségre lettek volna ítélve. Az 1610-es
évek elején látszólag mindkét feltétel megvalósult. A megújuló katolikus egyház legjelentősebb missziós eredményeket felmutató
rendj ének, a Jézus Társaságának magyar és horvát nemzetiségű
tagjai a rend missziós hivatását újra előtérbe állító Claudio Aequaviva rendfőnök utasítására bátran vállalkoztak hódoltsági küldetésre. Ugyanakkor a helyi egyház részéről is megindult a kezdeményezés egy agilis bosnyák világi pap, Don Simone Matkovich személyében/ aki jó két évtizeden át a hódoltsági missziók egyik kulcsfigurája lett.
A misszió megszervezése két irányból indult el: a rendfőnök
közvetlen irányítása alatt Rómából és Raguzából érkezett két páter Belgrádba, illetve az osztrák rendtartomány küldött két
misszionáriust Pécsre. Az 1612 telén megkezdett misszió története
egyedülállóan jól dokumentált, a római szervezőmunkáról és a
helyi missziós tevékenységről kiterjedt levelezés tájékoztat. A
belgrádi és pécsi állomás többszáz kilométeres hatósugárban mű
ködött, a misszionáriusok egész Dél-Magyarországot bejárták. Tapasztalataikról hosszú jelentésekben számoltak be Rómában, és
részletes javaslatokban vázolták a hódoltsági katolicizmus újjáélesztésének lehetséges eszközeit (hierarchia újjászervezése,
misszionáriusok küldése, iskolák alapítása, konstantinápolyi nunciatúra felállítása). A jezsuiták hűséges segítőtársat találtak a helyi
viszonyokat kiválóan ismerő Matkovichban, aki a jezsuitákon keresztül próbálta meg valóra váltani élete nagy álmát: a pápa nevezze ki a hódoltsági katolikusok püspökének - sikertelenül.
Matkovich és a jezsuiták nagytávlatú terveiről azonban rövidesen kiderült: megvalósításukhoz hiányoznak a feltételek. A rend
nem tudta anyagilag szükséges mértékben támogatni a missziót,
és a török hatóságok kezdeti jóindulata is igen ingatagnak bizonyult. A legsúlyosabb problémát a hódoltsági katolikus egyház
képviselőivel, a bosnyák ferencesekkel, való konfliktusaik jelentették. A ferencesek kezdettől fogva ellenezték a jezsuiták munkáját,
mivel (a két rend teljesen eltérő mentalitásbeli és ekkleziológiai
szemléletén túl) veszélyes anyagi konkurrenciát láttak a jezsuitákban. Emellett a belgrádi és pécsi állomás között sem volt zavartalan az együttműködés, mivel a pécsi atyák a királyságban élő pécsi püspök és kalocsai érsek helynökeiként tevékenykedtek, a
belgrádi pátereknek és Don Simonénak viszont semmi közük sem
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volt a királyi országrész főpapjaihoz, sőt nem ismerték el joghatóságukat sem.
A látszólagos kudarc ellenére a jezsuiták 1614-ben újrakezdték
a munkát. Ekkor azonban a misszió két ágának útjai már véglegesen elváltak egymástól: a déli tagozat (Belgrád, majd Temesvár)
a római provinciához tartozott, és Raguza felől kapta az utánpótlást, míg az északi állomások (Pécs, később Gyöngyös és Andocs)
az osztrák provincia részeként a királyi Magyarországgal álltak
szoros kapcsolatban. A belgrádi és temesvári központ az elkövetkező évtizedekben egyre súlyosabb konfliktusokba keveredett a
bosnyák ferencesekkel. A bosnyák barátok a nagyszámú bosnyák
kézműves és kereskedő, illetve a török hatóságok támogatásával
sikeresen akadályozták meg a jezsuita misszió megszilárdulását.
Apátereknek 1632-ben el kellett hagyniuk Belgrádot, majd a reménytelen küzdelembe belefáradva 1653-ban a temesvári állomást
is felszámolták.
Egészen más sors várt a misszió északi tagozatára. A pécsi állomás az 1620-as években szintén komoly válságon ment keresztül. A bécsi vezetést a periférikus hódoltsági állomás sorsa nem
érdekelte, minden jel arra mutatott, hogy a rend kivonul a hódoltságból. 1630-ban azonban döntő fordulat következett be. Az
új tartományfőnök, a magyar származású Forró György felkarolta
a misszió ügyét, és nemcsak a pécsi állomást erősítette meg, hanem 1633-ban megalapította a gyöngyösi rezidenciát is. Ez utóbbi
néhány év alatt teljes jezsuita gimnáziummá fejlődött, és mint
ilyen, a hódoltság legrangosabb katolikus tanintézetévé vált. Pécsről kiindulva 1640-ben megalakult az andocsi misszió, amely a
hódolt Dunántúl északi részének lelkipásztori központja lett. A
római irányítású jezsuita misszióval szemben a királyságból kiinduló misszió életképesnek bizonyult, és meghatározó szerepet játszott a hódoltsági magyar (kisebbrészt délszláv) katolikusok lelkipásztori és kulturális életében.

A Hitterjesztési Kongregáció és a hódolt Magyarország

A Szentszék a 16. század közepe óta többször kísérletet tett, hogy
a missziók ügyét a kezébe vegye, és központilag, egységes elgondolások szerint szervezze meg. Ennek ellenére az V. Piusz és V. Pál
közötti időszak (1566-1621) tervei a megfelelő szervezettség és a
szükséges anyagi alapok hiánya miatt kudarcba fulladtak. Természetesen nemcsak a kúria tehetetlensége okozta a sikertelenséget,
hanem igen komoly ellenállást tanúsítottak a tengerentúli missziók
jelentős részét felügyelő spanyol és portugál uralkodók is. Emiatt a
missziók irányítását az egyes rendfőnökök, az államtitkár és főleg
a Szent Hivatal Kongregációja (a római inkvizíció) végezte, teljesen
eltérő szempontok alapján.
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A katolikus megújulás második szakaszának talán legjelentő
sebb eseménye volt, amikor Xv. Gergely pápa 1622. január 6-án
megalapította a Hitterjesztési Kongregációt (Sacra Congregatio de
Propaganda Fide), hosszú időre teljessé téve ezáltal az V. Sixtus által kialakított kúriai intézményrendszert. A kongregációt 13 bíboros, két prelátus és a titkár alkotta. A bíborosok számának megfelelően az akkor ismert világot 13 részre osztották, ezeket egy-egy
bíboros felügyelete alá rendelték, továbbá minden területet egy
nunciusra vagy pátriárkai helynökre bíztak. A 13 tartományból 8
Európában volt, ez is világosan jelezte, hogy az új kongregáció
nemcsak és nem is elsősorban a pogányok térítését tekintette feladatának, hanem éppen annyira foglalkozni kívánt a protestánsok
és az ortodoxok visszatérítésével, és különösen a más vallású környezetben élő katolikusok lelkipásztori ellátásának biztosításával.
A missziós főhatóságnak ugyanakkor számos kérdésben komoly
joghatósági ellentétei támadtak a régebbi alapítású kongregációkkal, elsősorban a Szent Hivatallal, illetve a jezsuita rendfőnökkel.
aki pápai felhatalmazás alapján maga irányította a rend misszióit.
A kongregáció rögtön megalapítása után foglalkozni kezdett
Magyarországgal, hiszen annak mindhárom része missziós területnek számított. A hódolt országrész vizitációját egy" albán származású világi papra, Pietro Massarecehire bízta, aki feladatának
1623-1624 folyamán tett eleget. Massarecchi (elődeihez hasonlóan) csak a déli területeket kereste fel, a Drávától északra fekvő,
hódolt magyar területek ezúttal is kimaradtak Róma látóköréből.
Ez károsan befolyásolta a meginduló missziószervezést, hiszen a
kongregáció ezután is kizárólag a hódoltság déli végeire összpontosította a figyelmét.
A római missziószervezés az elkövetkező negyedszázadban a
Massarecchi által kijelölt úton haladt. A vizitátor szerint első lépésben újjá kell szervezni a balkáni katolikus hierarchiát, az új
püspökök pedig tanult és a helyi nyelveket beszélő misszionáriusokat vigyenek magukkal. A bosnyák ferencesek maradjanak meg
Bosznia határain belül, Magyarországon elsősorban Itáliában tanult világi papokra épüljön a lelkipásztori munka. A missziók
megszervezésében a királyi Magyarország részéről nem várható
hathatós segítség, ezért a szervezőmunkából a magyar királyt és
az általa kinevezett püspököket ki kell hagyni. A kapcsolattartás
továbbra is Raguzán keresztül történjen.
A kongregáció teljesen magáévá tette az albán pap elképzeléseit. 1625-ben egy raguzai ferencest nevezett ki szendrői püspöknek
Belgrád székhellyel a hódolt Magyarország számára. Bár a bosnyák ferencesek munkáját Róma sem tudta nélkülözni, az első évtizedekben igyekeztek őket a loretói illír kollégium növendékeivel
és más misszionáriusokkal felváltani. Ugyanakkor a ferencesek
egy része felismerte, hogy a rendtartomány merev ragaszkodása a
középkori missziós módszerekhez és kiváltságokhoz hosszú tá-
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von nem vezet eredményre, ezért közeledett a Szentszékhez, és
hajlandó volt együttműködni a missziós főhatósággal, illetve az
általa küldött misszionáriusokkal. A kongregáció elfogadta a mérsékelt csoport közeledését, és az 1630-as évek től kezdve, pragmatikus okokból, egyre inkább őket támogatta a saját misszionáriusaival szemben. A barátok intranzigens csoportja ugyanakkor ezt
árulásnak tekintette, és a török hatóságok segítségével igyekezett
elhallgattatni (akár gyilkosság árán is) ellenfeleit. A kongregáció
az első évtizedekben számos olyan nehézséggel találta magát
szembe, amelyek megoldása meghaladta a lehetőségeit. A missziós hierarchia újjászervezése mindenekelőtt a magyar király fő
kegyúri jogát sértette, aki továbbra is kinevezett a hódolt egyházmegyékbe püspököket. A Szentszék viszont (eredeti koncepciójához híven) a 17. század közepéig nem kívánt a királlyal ez ügyben egyeztetni. Szabályos történeti kutatásokat kellett folytatni
annak érdekében, hogy Róma olyan címet találjon (pl. scardonai,
drivastói vagy himériai), amelyre a magyar uralkodó nem formálhat jogot. A század elején ugyanis előfordult, hogy két boszniai
püspök működőtt egyszerre: az egyik Pozsonyban, a másik Boszniában. A hódoltsági misszióspüspökség székhelye kezdettől fogva Belgrád volt, ahol a püspökök elsősorban a raguzai kereskedőkre támaszkodtak. Az 1610-es évektől kezdve viszont az anyagilag megerősödött bosnyák katolikus kereskedők megpróbálták kiszorítani a raguzaiakat a hódoltsági piacokról. A raguzai gyámkodás
alól emancipálódó bosnyákok önállósodási törekvéseikben hűséges
szövetségeseket és szellemi vezetőket nyertek a hozzájuk rokoni és
egyéb szálakkal szorosan kötődö bosnyák ferencesekben.
A két kereskedő-náció küzdelmének színterei a hódoltsági kereskedő-telepek lettek: a bosnyákok a török hatóságokkal szövetségben az 1620-as évek derekán Szarajevóból és Budáról sikeresen
kiszorították a raguzai kereskedőket. eredményeiken felbuzdulva
1626-ban harcba indultak a belgrádi kolónia birtoklásáért, amelynek előfeltétele volt a kápolna kegyúri jogának megszerzése. A
tisztán gazdasági küzdelem így nyert egyházi színezetet, amelyben a helyi papságnak óhatatlanul állást kellett foglalnia: a bosnyák ferencesek a bosnyák kereskedők, míg a jezsuiták és a Propaganda Kongregáció által küldött misszionáriusok a raguzaiak
oldalán kapcsolódtak be a viszályba. A Raguzai Köztársaság a hódoltsági kereskedelme számára végzetes folyamatokat a kereskedők és a bosnyák ferencesek közötti béke helyreállításával kívánta
megállítani, és meglehetősen későn döbbent rá, hogy az események
hátterében maguk a ferencesek álltak. Ebből a sokszor tettlegességig
fajuló, évtizedes konfliktusból a kongregáció által kinevezett hódoltsági mísszióspüspökök csak vesztesként kerülhettek ki.
Szintén nem sikerült megoldani a misszióspüspökségek határainak kérdését sem. A 16. században a boszniai püspökök az egész
hódolt Magyarországot saját lelkipásztori területüknek tekintették.
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A belgrádi székhelyű (1647-től ténylegesen is belgrádi) püspökök
joghatósága (mint apostoli delegátus, illetve apostoli adminisztrátor) elvileg az egész hódoltságra kiterjedt, de gyakorlatilag a
boszniai püspökök által korábban ellátott szlavóniai és szerémségi plébániákon működtek. A gazdag plébániák elvesztésébe a
boszniai püspökök nem nyugodtak bele. Hol a ferences plébánosok, hol a helyi török hatóságok vagy akár Róma segítségével
igyekeztek minél nagyobb területet visszaszerezni egykori joghatósági területükből, mondván: a hódoltsági misszióspüspök menjen a Drávától északra fekvő részekre. Ez a követelés első látásra
logikusnak tűnhet, hiszen a tulajdonképpeni hódolt Magyarország óriási területei maradtak főpásztor nélkül. Ugyanakkor a raguzai kereskedők védőszárnya alatt működő püspököknek sem
pénzük, sem pedig lehetőségük nem volt arra, hogy északabbra
húzódjanak. 1647-től kezdve a bosnyák ferencesek elérték, hogy a
boszniai és a belgrádi püspök is közülük kerüljön ki. Ennek ellenére a viták nem csitultak. A belgrádi püspökök ugyanis, kihasználva a szlavóniai ferencesek önállósulási törekvéseit, megpróbálták a Dráva-Száva közét megszerezni a boszniai püspöktől. Az
egyházmegyei határok kérdésében Róma végképp nem tudott
megnyugtató döntést hozni, hiszen nem ismerte a helyi viszonyokat, intézkedései pedig általában csak olajat öntöttek a tűzre.
A számos nehézség ellenére a század derekára nagyjából megszilárdult a Szentszék által irányított hódoltsági missziók szervezete. A belgrádi püspökök immár nemcsak a kelet-szlavóniai és
szerémségi plébániákat látogatták, hanem eljutottak a Bácskába, a
Temesközbe. sőt vizitáltak az alföldi plébániákon is. Ebből a
szempontból különösen Benlich Máté belgrádi püspök (16511674) tevékenységét kell kiemelni, akinek Rómába küldött jelentései a hódolt Magyarország egyház- és népiségtörténetének legfontosabb forrásai közé tartoznak. A belgrádi püspökség mellett a
kongregáció 1626-tól kezdve a Temesközben is szervezett egy
bosnyák ferences missziót Karassevó központtal, amely 1640-től
kezdve apostoli prefektúraként működött, 1659-től 1667-ig a bolgár ferencesek irányítása alatt.
Ha értékelni kívánjuk a kongregáció mintegy hat évtizedes tevékenységét a hódolt Magyarországon, mindenekelőtt le kell szögeznünk: a missziók megszervezése elé számos olyan akadály
tornyosult, amelyeket Rómából nem lehetett megoldani. A viszályok nem a szentszéki hivatalok, hanem a török hatóságok előtt
dőltek el. A problémákat Rómában sokszor meg sem értették, a
hódoltságból érkező, elfogult és pártos levelekből bizony még ma
sem könnyű az igazságot kihámozni. A missziószervezés sikere
voltaképpen attól függött, hogy a Szentszék mennyire tudja a helyi intézményeket alkalmassá tenni a korszerű lelkipásztori munkára. Ehelyett hosszú ideig próbálkozott külső erők bevonásával:
a jezsuiták és a különböző nemzetiségű világi papok és szerzete-
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sek viszont nem vehették fel a versenyt a török uralom viszonyait
pontosan ismerő és ahhoz alkalmazkodó bosnyák ferencesekkel.
A megoldást tehát óhatatlanul az jelentette, hogya század derekától kezdve a Szentszék a ferencesekre építve szervezte meg a
missziókat.
A római missziószervezés hatékonyságának értékeléséhez érdemes egy pillantást vetnünk gondolatmenetünk kiindulópontjára.
A 16. század végén a hódolt Magyarország katolikusságát két etnikai csoport alkotta: a magyarok és a délszlávok. A 17. század
második felére mindkét népcsoport lelkipásztori ellátása (a hódoltság nehéz körülményeihez képest) gyakorlatilag megoldódott.
Adélszlávok lak ta plébániákat elsősorban a bosnyák ferencesek
gondozták, akiket az egyes boszniai kolostorokból küldtek Magyarországra. Szlavónia, Temesköz és a Bácska mellett elsősorban
a Duna mentén működtek, egészen Tökölig, Pestig és Budáig. A
dunántúli plébániákra a nasicei kolostorból érkeztek a barátok,
központjuk Sziget és Kanizsa volt. Valamennyi bosnyák ferences
plébánia felett a belgrádi püspök gyakorolt joghatóságot, akit viszont a Propaganda Kongregáció irányított.
A magyar plébániákon a belgrádi püspök legfeljebb csak bérmált, de tényleges joghatósága már nem volt. Ugyanis a magyar
katolikusok lelkipásztori ellátását nem Rómából, hanem a királyi
országrészből szervezte meg a megerősödő magyar katolicizmus.
A Dél-Alföldön a szegedi ferencesek, a Mátraalján és az Alföld
északi felén a kecskeméti és gyöngyösi ferencesek és jezsuiták,
Kalocsától délre a Duna-mentén és Baranyában a pécsi jezsuiták,
a hódolt Dunántúl északi és nyugati végein pedig az andocsi jezsuiták gondozták a magyar híveket. Az Alföldön és a határvidékeken számos plébános illetve licenciátus teljesített szolgálatot. A
világi és szerzetespapság ugyanakkor a magyar hierarchia hódoltsági képviseletét is ellátta: a szegedi ferencesek a csanádi püspök,
a pécsi jezsuiták a pécsi püspök és a kalocsai érsek, az andocsi jezsuiták a veszprémi püspök, egy-egy nagyobb alföldi település
plébánosa pedig a váci püspök helynöke volt. Ily módon (legalábbis egyházjogi értelemben) a hódoltság magyarlakta, északabbi vidékei nem is számítottak missziós területnek.
Izgalmas és fontos feladat a két struktúra hatékonyságának öszszevetése, ugyanis e tekintetben a magyar ferencesek és jezsuiták
minden bizonnyal nem maradtak el a bosnyák ferencesek és a római misszionáriusok mögött: a 17. század második harmadától
kezdve a magyar ferences kolostorok és a jezsuita missziók hatósugara gyakorlatilag lefedte a hódoltság magyarlakta területeit.
Ebből pedig az a tanulság következik, hogy a Rómától független,
a királyi országrészből kiinduló lelkipásztori akció legalább
ugyanolyan eredményesnek bizonyult a magyarság lelkipásztori
ellátásában és iskoláztatásában, mint a római missziószervezés a
délszláv etnikum körében.
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A magyar egyház és
Róma a 17. században
A 17. század Magyarországon a katolikus restauráció időszaka. A
Trentói zsinat (1545-1563) reformhatározatai e század első évtizedeitől kezdenek érvényre jutni. A katolikus megújulás lendülete
erőteljes ellenreformációs törekvésekkel párosulva egészen a felszabadító háborúkig tart, diadalra jut, s ezután az egykori hódoltság
egyházi életének újjászervezésében folytatja expanzióját.
Ezzel szemben az 1620-as évekre a reformpápák kora véget ér,
a katolikus megújhodás nyugvópontra jut központjában: a római
hivatalok működését egyre inkább az erőteljes bürokratizáció jellemzi. VIII. Orbán (1623-1644) és utódai pontifikátusa alatt a pápaság befelé fordul, elszigetelődik a kontinensen. Az Egyházi Állam érdekei régóta nem tapasztalt mértékben kerülnek előtérbe, a
Szentszék nem találja a helyét a vesztfáliai békében kialakított új
európai rendben, és a nemzeti egyházakkal is állandósulnak a joghatósági viták. Az éppen csak megszilárdult trentói egyházmodellt
új irányzatok: a janzenizmus és az episzkopalizmus, világi téren
pedig a racionalista gondolkodás kifejlődése állítják újabb kihívások elé. A pápaság reformja 1622-ben a Hitterjesztési (De Propaganda
Fide) Kongregáció felállításával fejeződik be, s a 17. század derekának pápái egyedül a világmissziók terén érnek el maradandó eredményeket.
A magyar egyház és a Szentszék korabeli viszonyát alapvető
en e körülmények határozták meg. A reform megkésett hazai végrehajtása során adódó nehézségek, a magyarság és Róma eltérő
politikai érdekei számos feszültség forrása lettek. A század végére
azonban az új egyházfegyelem hazai viszonylatban is megszilárdult, kikristályosodtak a kapcsolattartás gyakorlati módozatai. XI.
Ince (1676-1689) trónra lépésével a pápai külpolitika újra a nagy
cél elérésére törekedett, azaz a török Európából történő kiűzésé
nek jelszavát tűzte zászlajára. A katolikus Magyarország és Róma
kapcsolata ekkor ezeréves történelmének sem előtte, sem utána
meg nem haladott fejezetéhez érkezett.

A keret: kánonjogi

előírások

és katolikus reform

A kapcsolatok vezérfonalát e korszakban is a kánonjog Róma primátusát biztosító előírásai jelentették, de a reformrendelkezések
nyomán számos új s immár a korábbinál sokkal intenzívebb és
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Püspökkinevezések

A főkegyúri jog körüli
viták

rendszeresebb formában. Miként a trentói reform megvalósításának
élén, úgy Magyarország és az Apostoli Szék 17. századi egyházi érintkezéseinek középpontjában az apostolutódok, a püspökök álltak.
A főpásztorok személyének kiválasztása a középkor végén kialakult gyakorlat szerint a Szent István-i alapítások címén a magyar királyok ún. főkegyúri joga maradt, az érvényes püspökszenteléshez szükséges kánoni eljárást azonban teljes egészében a
Kúria felügyelte. Arra csupán egy példát találunk, hogy Róma a
saját jelöltjét kívánta volna egyik hazai egyházmegyénk élére állítani. 1629-ben a későbbi boszniai püspök, a Rómában élő Mamavich Tomko János zágrábi kinevezése érdekében interveniáltak a
bécsi udvarnál és Pázmány Péter esztergomi érseknél (16161637), eredménytelenül. Az uralkodó által kinevezett főpapok viszont számos esetben kénytelenek voltak nélkülözni pápai megerősítésüket (confirmatio). Szinte sohasem személyes alkalmatlanságuk miatt emeltek kifogást, ugyanis az esetleges olyan akadályok alól, mint a protestáns szülőktől való származás, hiányzó
teológiai, egyházjogi fokozat, minden esetben felmentést kaptak.
A problémát részben a főkegyúri jog körül újra és újra fellángoló viták okozták. xv. Gergellyel (1621-1623) kezdődően az
Apostoli Szék minden addiginál céltudatosabban igyekezett szerte a világon a működésében akadályozott vagy nem kielégítően
funkcionáló helyi hierarchiát a saját maga által kinevezett adminisztrátorokkal helyettesíteni, s e területeken is új, missziós struktúrát kiépíteni. Törekvései miatt óhatatlanul összeütközésbe került a hagyományos jogaik csorbítatlan megőrzését kívánó államokkal, különösen a portugál és a magyar uralkodókkal. A portugál korona mindenekelőtt a gyarmatbirodalom egyházkormányzatának felügyeletére tartott igényt, Habsburg-királyaink pedig
feltétlenül ragaszkodtak a magyar hódoltsági egyházmegyék
(boszniai, tinini, szendrői, szerémi, pécsi, csanádi), valamint a váradi és erdélyi püspökség székhelyükön való működésükben akadályozott főpásztorainak kinevezéséhez. Ráadásul a buzgó katolikus II. Ferdinánd (1619-1637) uralkodása idején számos, már
csak címében élő, török és velencei uralom alá tartozó balkáni és
dalmáciai püspökségre (osori, nonai, trebinjei stb.) vonatkozó
igényt felélesztettek. A viták során mindkét fél történeti érveléssel
bizonygatta igazát. Szorgos kutatásokat végeztek a magyar kancelláriai és a pápai levéltárakban, ügyvédek terjedelmes emlékiratokat készítettek.
A főkegyúri jog körüli viták tetőpontját a szerémi és boszniai
püspökség betöltése miatt keletkezett bonyodalmak jelentették az
1660-as években, az ügyet külön bíborosi bizottság vizsgálta meg.
Ezután alakult ki az a gyakorlat, hogy a bizonyosan Szent István
által alapított egyházmegyék élén Róma minden ellenvetés nélkül
megerősítette az uralkodó által kinevezett püspököket, viszont
Erdély és a hódoltság déli részének helyzete csak akkor rendező-
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Kánoni perek,
ad limina jelentések,
fakultások

dött véglegesen, amikor azok újra a Habsburgok fennhatósága alá
kerültek.
A püspökök felszentelésének másik fő akadályát a megerősítő
bullákért fizetendő díjak (annaia) kérdése jelentette. A XI. Ince államháztartási reformjáig deficites pápai udvar az évszázados kedvezményt visszavonva újra megkövetelte a középkori jövedelmek
alapján kivetett illetékek megfizetését, ami teljesítése esetén elviselhetetlen terhet rótt volna a hazai katolicizmusra. Az esztergomi
érsekségnél például 4000 Ft-ot tett ki a taxa, amely szinte egyéves
bevételével volt egyenértékű. Míg a magyar egyház szerzett jogának tekintette a díjmentességet, addig Róma csak külön kérelemre
történő esetenkénti, bár jelentős engedmények megadását tartotta
elfogadhatónak, s 1645-re érvényre is juttatta ebbéli álláspontját.
Ugyancsak a pápai megerősítésekhez kapcsolódott az úgynevezett kánoni kivizsgálási eljárás (processus informativus). A középkori eredetű és Trentói által megújított gyakorlat szerint tanúkat
hallgattak ki a jelölt tulajdonságairól, egyházmegyéje állapotáról.
A közjegyzői okirat formájában kiállított jegyzőkönyveket, sokszor az új főpásztor születési, iskolai, kinevezési irataival kiegészítve küldték a Szentszékhez, ahol ennek alapján döntöttek a kiválasztott személy felszentelhetőségéről. 1613-tól a század végéig
hozzávetőleg 140 ilyen jegyzőkönyv maradt ránk, s mintegy 300
tanú neve ismert. Róma püspökök, kanonokok, egyházmegyés és
szerzetes papok, a bécsi Pazmaneum növendékei, főnemesek, kancelláriai és kamarai tisztségviselők, uradalmi intézők, olykor a helyi körülményeket jól ismerő nemesek és kereskedők eskü alatt
tett vallomásaiból tájékozódhatott a magyarországi egyházi viszonyok alakulásáról.
A Kúria másik, kánonilag előírt információs forrása a megyéspüspökök négyévente kötelező ad limina jelentése volt. Úgy tűnik, fő
pásztoraink csak elvétve tettek eleget kötelezettségüknek, így a korszakból ma mindössze kéttucatnyi hazai reláció szövege található
meg a Vatikáni Levéltárban, igaz, köztük olyan terjedelmes és részletes beszámolók, mint Lippay György (1642-1666), Szelepchény
György (1666-1685) prírnások 165D-iki és 1676-iki, valamint Pongrácz György váci püspök 1675. évi információja. Hiányukat a nagyszámú, közvetlenül a pápához intézett levél pótolja, amelyek az alkalmankénti sikerekről, új intézmények létrehozásáról, s különösen a
század második felétől tömeges megtérésekről számolnak be.
Róma előtt, ha megkésve és számos hiányosságtól kísérve is,
egy fokozatosan megújuló egyházi élet képe bontakozott ki. A
megyéspüspökök több-kevesebb rendszerességgel vizitálták, vizitáltatták egyházmegyéjüket, szemináriumokat, iskolákat, rendházakat alapítottak, közreműködtek a szerzetesrendek megreformálásában. (A legjelentősebb eredménye téren a magyar alapítású
pálos rendnek a Szentszék aktív részvételével történő újjászületésevolt.) Meghonosították a római rítust és breviáriumot, erőfeszí-

505

téseket tettek az ortodox ruténekkel való unió megteremtésére. A
királyságbeli országrészen többnyire a székhelyükön tartózkodtak, prédikáltak, bérmáltak, valamint - ha nem is mindig az elő
írt időközönként - egyházmegyei és tartományi zsinatokat tartottak. Az új püspökök jelentős része már pápai kollégiumokban
folytatta tanulmányait (leginkább a római Collegium Germanicum
et Hungaricumban), s számos növendéküknek igyekeztek ezekben
helyet biztosítani.
A kapcsolatoknak az egyházjog által körülírt utolsó nagy területét a Szentszék által adható különféle felmentések, felhatalmazások alkották. Ezen a ponton nem csupán a felsőpapság, de a magyar egyház egésze is ezernyi szálon kötődött a központi egyházkormányzathoz. A szentelési, liturgikus, misézési kedvezmények,
hordozható oltár- és magánkápolna-kiváltság, kolostor klauzúrába
való belépés engedélyezése, búcsúk megadása, eskü, fogadalom,
böjt alóli, házassági diszpenzációk iránti hazai kérelmek tömege
mind-mind azt mutatja, hogy Róma primátusa az újjászülető vallási élet mindennapjaiban jelenlévő valósággá vált.

A szálak: nunciusok, követek, biboros-protektorok, ágensek
Nunciusok

A Szentszék a reformok megvalósítását állandó diplomáciai képviselői révén követte figyelemmel. A nunciatúrák intézménye behálózta a korabeli katolikus Európát. Magyarország az örökös tartományokkal együtt a bécsi nuncius joghatósága alá tartozott. A Rómával való kapcsolattartásban a nuncius és hivatala kulcsszerepet
töltött be. Hetenként több jelentésében informálta a pápai államtitkárságot az aktuális politikai és egyházi történésekről, köztük szép
számmal magyar vonatkozásúakról. Ö folytatta le legtöbbször bécsi
palotájában a kánoni kivizsgálasi eljárásokat, kűldte el diplomáciai
postájával a Szentszékhez intézett leveleket, kérvényeket. s juttatta
el a pápai brévéket, bullákat címzettjeikhez.
Az egyházi törvényszékek előtt folyó házassági, örökösödési,
fegyelmi perek harmadfokon a nunciatúra bírósága elé kerültek,
de az ügyek újbóli felülvizsgálatával rendszerint egy jogban jártas
hazai prelátust bíztak meg. A magyar főpapok, köztük Pázmány
is, több esetben a szükséges háttér-információk megadásával igyekeztek segíteni, sőt olykor befolyásolni a döntéshozatalt. A nuncius ítélkezett az Itáliából Magyarországra küldött misszionáriusok
felett is.
A perek befejezését csak elvétve tette át a Kúriához, mint például az ordináriusok és a szerzetesrendek közötti kontroverziák,
rendházalapítások ügyeit, amelyeket a század második felében fő
ként a korábban magyar viszonylatban csekély szerepet játszó
püspöki és szerzetesi kongregáció elé utalt. Közvetlenül Rómában
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Bíboros-protektorok,
császári követek

1Prímási

LI. Arch. Ecel.
Vet., no.174, fol. 8.

Püspökkari ágensek

egyedül a zágrábi káptalan indított pert - sikerrel - Bologna
városa ellen ottani kollégiuma birtokaiért.
A pápai követek az országban szinte csak az országgyűlések
alkalmával jelentek meg, ahol szorosan együttműködtek a katolikus párttal a protestánsok ellenében. Giovanni Battista Pallotto
nuncius visszarendelése előtti pozsonyi látogatása Pázmánynál és
Esterházy nádornál, valamint a látottakról küldött meleg hangú
beszámolója 1630 júniusából ritka kivételnek számított.
Természetesen a magyar egyház sem nélkülözhette érdekeinek
római képviseletét. A késő középkorban alakult ki a Kúriánál a
bíboros-protektorátus intézménye az egyes országok, szerzetesrendek ügyeinek képviseletére, pártfogására. Magyarországnak e
korszakban az örökös tartományokkal közös protektora volt. A
bíboros-protektor legfontosabb feladataként a püspökök pápai
megerősítésének kieszközlését intézte: a pápa és a kardinálisok
együttes ülésén, a konzisztóriumban ő terjesztette elő a jelöltek
nevét, referált a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvekből készített
kivonatok alapján tulajdonságaikról, egyházmegyéik állapotáról.
Tevékenységéért propinának nevezett illeték járt, s a magyar főpa
pok nemcsak az annáták mérsékléséért, hanem ennek elengedéséért is kénytelenek voltak hadakozni.
A rendszerint császárhű olasz arisztokrata családokból kikerülő
kardinális-protektorok működése számos kívánnivalót hagyott
maga után, a magyar főpapok gyakran őket okolták - leváltásukat követelve - felszentelésük elmaradásáért. Már Pázmány Péter szükségesnek tartotta egy önálló, ellenszolgáltatások nélkül
működő magyar protektorátus kialakítását: "Úgy tetczik énnekem, hogy a' Magyar Országi Protectiónak csak Titulárisnak kellene lenni és nem haszonra Nézőnek" - írja 1635-ben.1 Utódai,
Lippay és Szelepchény beteljesületlen bíborosi ambícióiban, azon
túl, hogy egy folyamatos és saját jogon alapuló magyar jelenlétet
igyekeztek megteremteni a Bíborosi Kollégiumban, vélhetően e
probléma megoldatlansága is szerepet játszott.
Szintén jelentős a század első felében Rómában működő császári követség szerepe. A magyar egyházat érintő ügyekben írt
uralkodói leveleket is ők adták át a pápának a szokásos pénteki
kihallgatásokon, figyelemmel kísérték és sürgették a bennük foglaltak végrehajtását. Jóllehet személyes fellépésük sokszor pozitív
hatást gyakorolt a kérések teljesítésére, inkább a magyarországi
címet viselő idegen főpapok használták ki az ebben rejlő lehetősé
geket. A kevés kivétel egyike a későbbi pécsi, majd zágrábi püspök, Vinkovich Benedek, aki még zágrábi nagyprépostként lépett
érintkezésbe Paolo Savelli követtel püspöksüveg (infuta) vise1ési
jogának pápai engedélyeztetése érdekében. Az 1650-es évek től az
állandó követek feladatait Németország protektorai vették át.
A pápai bíróság, a Sacra Rota Romana német ülnökeinek részbeni és a Rómában tanuló magyar klerikusok ímmel-ámmal végzett
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közreműködése mellett a magyar katolicizmus római képviseletének legfontosabb tényezői az állandó ágensek voltak.
Szerepük pótolhatatlan az ügyek intézésében: bejáratosak az
államtitkárságra, a nagyhatalmú bíboros neposhoz, továbbá a pápai kiváltságokat osztó hivatalhoz, a Datariához, a pénzügyeket
kezelő és a bullákat kiállító apostoli kamarához, valamint a Magyarországot missziós területként felügyelő hitterjesztési, a püspökkinevezésekben illetékes konzisztoriális s a trentói határozatok
végrehajtását ellenőrző zsinati kongregációkhoz. Leveleket kézbesítenek, tartalmukhoz a számukra megküldött instrukciók alapján
szóbeli kiegészítéseket fűznek, intézik rendszerint a jezsuiták közreműködésével történő pénzátutalásokat, postázzák a válaszokat.
Az alacsonyabb rangú szentszéki tisztviselőktől, kongregációs
titkároktól szerzett értesülések alapján rendszeresen ők tájékoztatták a magyar egyház vezetését a felmerülő nehézségekről, az
újabb pápai rendelkezésekről s a legfrissebb római hírekről. A bécsi nuncius mellett az ágensek közreműködése biztosította a folyamatos összeköttetést a Kúriával,
Kezdetben kizárólag az esztergomi érsekek szolgálatában álltak, mint Matteo Renzi, vagy a prágai nunciatúra korábbi tisztviselője, Camillo Cattaneo apát. Először az 1639. évi püspökkari
konferenciára összegyűlt főpapok választottak élükön Lósy Imre
prímással (1637-1642) a magyar egyház egészét képviselő agenset (Agens Cleri/praelatorum Hungariae in Urbe) a nápolyi születésű
Pietro Giacomo Favilla személyében. Számára magyar nemességet, valamint királyi tanácsosi címet is kieszközöltek. Az önálló
magyar bíboros protektorátus felállítására vonatkozó indítványukat azonban III. Ferdinánd (1637-1657) elutasította.
A majd két évtizedig működő Favilla, akinek hivatalát 1655ben hasonló nevű unokaöccse, Pietro Giacomo Larzona-Favilla
örökölte meg, hazai főuraktól is vállalt megbízatást: 1642-ben ő
igyekezett behajtani Esterházy Miklós nádor számára a Bécsből
1639 folyamán visszatért nuncius, Malatesta Baglioni több ezer
forintos adósságát. Favillát a források gyakran az egész ország
képviselőjeként (1' Agente d'Ongaria) emlegetik. Antonio Francesco
Gallo volt nunciatúrai ügyhallgató és a sienai Alessandro Vecchi
apát után a magyar ügyvivő 1676-tól egy Magyarországra települt és itt egyházi javadalmakat is szerző itáliai család tagja, a jogi végzettségű Giovanni Giani (Jány) bátai apát lett.
A hazai háttérrel rendelkező, ugyancsak magyar királyi tanácsosi címmel felruházott olasz ügyvéd kiküldése szerenesés döntés volt Szelepchény prímás részéről. A római magyar agentúra,
amelynek megszervezése a hazai zsinatok vissza-visszatérő napirendi pontja volt, az ő ideje alatt már zökkenőmentesen műkö
dött. Míg elődeit azzal is megvádolták, hogy elsikkasztják a magyar püspökök Rómába küldött pénzátutalásait. Giani - úgy tű-

508

Alkalmi küldöttek

nik kívül tudott maradni a szövevényes helyi érdekellentéteken.
Megbízatásának teljesítését nagyban megkönnyítette a magyar
ügyek képviseleti rendszerének kétpólusúvá szűkülése. A diplomáciai feladatokat a század közepetől ellátó német protektorátus,
valamint Magyarország és az örökös tartományok protektorátusa
élén 1666-tól ugyanaz a bíboros állt, s ez véget vetett a két intézmény közötti korábbi rivalizálásnak. A perszonálunióban gyakorlatilag egyesített protektorátus kizárólagos joggal intézte a Bécsből megküldött kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek ellenőrizteté
sét, kivonatolását, sőt olykor maga is lefolytatott ilyen eljárást. Az
ágens a kifizetésekben és az összes egyéb megbízásban működött
közre. A megszűnt császári követség és a Rota német auditorainak háttérbe szorulása még inkább áttekinthetővé tette a korábban sokszor összekuszálódó munkamegosztást.
A kapcsolattartás állandó formáit szervesen kiegészítette az alkalmi küldöttek megjelenése az Örök Városban. 161l-ben a feloszlatott egri káptalan képviseletében Dallos Miklós nagyprépost
személyesen kérte V. Pál közreműködését a testület helyreállításahoz, s nyújtott Forgách Ferenc prímás - akinek római utazását a
bécsi udvar megakadályozta - megbízásából Pázmány 16141615-ös küldetéséhez hasonlóan átfogó tájékoztatást a magyarországi katolicizmus helyzetéről, a térítések előrehaladásáról. 1637ben Szelepchény György és Baghy István esztergomi kanonokok,
harminc évvel később a pálos rend római megtelepítésének és
egy magyar nemzeti templom létrehozásának ügyében is fáradozó fr. Vanoviczy János működ tek közre az újonnan kinevezett
esztergomi érsekek metropolitai jelvénye, a pallium kieszközlésében. Zágráb főpásztorai rendszeresen külön utakon, saját képviselőik útján intézték ügyes-bajos dolgaikat Rómában.
A magyar püspökök csak elvétve tettek eleget személyes megjelenési kötelezettségüknek, ad limina jelentéseiket megbízottak útján nyújtották be: Pázmány rövid relációit több ízben Senkviczy
Mátyás esztergomi kanonok, Lippay és Szelepchény prímások
fentebb említett 165D-es és 1676-os beszámolóit Macripodari Jácint
esztergomi segédpüspök, valamint Francesco Giani (a római
ágens Giovanni fivére) közvetítésével. Kizárólag ad limina látogatás és jelentéstétel céljából egyedül Pongrácz György váci püspök
kelt útra 1675-ben.

Fények és árnyak
A század eleje:
együttműködés

Az intézményes és a kánonjog által szabályozott összeköttetéseken
kívül a magyar egyház vezetése és Róma viszonyát a század első
évtizedeiben jellemezte a legszorosabb együttműködés. A rekatolizáció hosszas folyamatát elindító, esztergomi érseki kinevezésével
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szinte egyidőben bíborosi méltóságra emelt Forgách Ferenc legfőbb
politikai támaszát a pápai diplomácia és a pápák ekkor még az
uralkodók felett is érvényesülő lelki szupremáciája nyújtotta.
A hatalmat javarészt az evangélikus és református rendek támogatásával megszerző II. Mátyás uralma idején az Illésházy István és Thurzó György nádorok nevével fémjelzett, az 1608. évi
országgyűlés vallásügyi rendelkezéseiben testet öltő protestáns
túlsúly ellenében a katolicizmus mozgásterét csak a Szentszék aktív közreműködésével lehetett megteremteni. A pápa személyes
vezetése alatt álló, legtekintélyesebb kongregáció, a Szent Hivatal
(Sanctrum Officium, vagyis a római inkvizíció) a katolikus vallás
ellen irányuló törvények jóváhagyása miatt Forgách indítványára
vizsgálatot kezdett a Habsburg-király ellen, s az esetleges kiközösítést elkerülendő a bécsi udvar végül támogatást nyújtott a rendelkezések gyakorlati végrehajtásának elodázásához.
Utódaival ellentétben V. Pál pápa (1605-1621) még nagyfokú
megértést tanúsított a kánoni előírások betartatása terén. Főúri
vegyes házasságoknál például a protestáns fél katolizálását megelőzően is megadta a szükséges, sőt a szokásostól eltérő szövegezésű diszpenzációkat. A nyilvános konverzióra a titokban vállalt
kötelezettségnek megfelelőerr a házasságkötés után került sor,
amikor a szülői befolyás már érvényét vesztette. Az első ilyen,
nagy port felverő eset a Czobor Mihállyal házasságra lépő Thurzó Zsuzsanna (a már említett nádor lánya) Forgách prímás által
előkészített megtérése volt 1610-ben.
Szintén a Borghese-pápa volt az, aki lehetővé tette, hogy Pázmány elhagyhassa a jezsuita rendet - bár ez jogilag végül nem
történt meg -, s így fogadalmai ellenére elfoglalhassa érseki székét, amelynek mielőbbi betöltését a pápai nunciusok oly állhatatosan sürgették. Az esztergomi főszékeskáptalan nem véletlenül tért ki
V. Pál közreműködésére a kinevezést Rómának megjelentő levelében:
"Isten meghallgatta szívünk vágyait, és Égi Királynőnk, az összes
szentek kiváltképp az eretnekségtől megfertőzött hazánk mennyei patrónusai közbenjárására a császári és királyi felség ... " Pázmány Pétert,
aki tudásban, buzgóságban és minden erényekben a legtökéletesebb
és legméltóbb volt, vonakodása ellenére, de mivel Szentségtek a köteléktől, ami Jézus Társaságához kötötte, atyailag feloldotta, esztergomi
érsekké... kinevezte. Ebben megnyugodtunk, s őtőle az Egyház számára bőséges termést várunk.,,2
Pázmány messzemenően igazolta a hozzá fűzött reményeket,
élete utolsó szakaszában azonban a magyar egyház és Róma viszonyában komoly törés keletkezett. Amíg az 1630-as évek elejéig
politikai téren is töretlen volt az együttműködés (Pázmány ennek
köszönhette bíborosi kinevezését); a hazai klérus folyamatos erő
feszítéseket tett arra, hogy "amennyire lehetséges, mindenben a
mi és mindenki anyjához, a Szent Római Egyházhoz alkalmaz-
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Star. della Congr. kodjunkr' ezután egyre inkább erőteljes kiábrándulás, sőt elégeper le Cause dei Sanli, detlenség jelei mutatkoztak meg soraiban.
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A Habsburg-küldetésben

érkező

prímás olyannyira éles összeüt-

A század dereka: közésbe került az egyre erőteljesebb francia orientációt folytató
problémák Barberini-pápával, VIII. Orbánnal, hogy a római udvarban az elkövetkezőkben

4Bibl. Ap. Val., Barb.
Lal., vol. 7002, fol. 124'.

5Amissziókkal
kapcsolatban ld. Molnár
Antal írásását e
számban.

nemkívánatos személynek tekintették a magyar
prímást, sőt a Szentszék diplomáciája kifejezetten meg is akadályozta állandó követként, illetve bíboros-protektorként való viszszatérését. Jóllehet a pápai nunciusok a magyar főpapság körében
tapasztalt engedetlenséget és bizonyos kánoni kötelezettségek elhanyagolását Pázmány személyes elégedetlenségének és hatásának tudták be, az okok ennél szerteágazóbbak voltak.
Miközben nap mint nap erőteljes harcot folytattak a protestantizmus ellen, többek között a pápaság tekintélyének védelmében, jelentős összegeket fordítottak új intézmények létesítésére és a török elleni védelem céljaira, a hazai főpapok úgy érezték, hogy a Barberinik
Rómájától egyre kevésbé kapják meg a szükséges segítséget: elterjedt körükben az a felfogás, hogy "számukra minden kapu bezárult
arra nézve, hogy bármilyen kedvezményben és igazságos elbírálásban lehessen részük"." Mindez főként annak fényében vetődött fel
különös éllel, hogy a hazai egyházban továbbra is erőteljes elvárásokkal éltek Rómával szemben, folyamatos támogatást igényeltek
nem csupán vallási, hanem politikai téren is.
Az egyre inkább befelé forduló és növekvő deficittel küszködő
pápaság ekkor egyszeruen nem tudott mit kezdeni a török kiűzé
sének tervét célzó hazai javaslatokkal, s mereven ragaszkodott jogai érvényesítéséhez. Ez a kettősség: egyfelől a fokozott igények,
másfelől az ezek beteljesületlensége okozta averziók XI. Ince trónra lépéséig végigkísérték a hazai katolicizmus és a Szentszék viszonyát.
Nem javították a helyzetet a Magyarországra küldött apostoli
misszionáriusok sem, akik a hazai főpapokénál szélesebb körű
lelki hatalommal - vagyis számos olyan fakultással, amelyért
egyébként Rómához kellett folyamodni - rendelkeztek, s csak
ujabb feszültségeket okoztak.5
A krízis csúcspontját az 1639 szeptemberében tartott nagyszombati püspökkari értekezlet jelentette. A gyűlésről az uralkodóhoz intézett felterjesztésükben, amelyet a pápai nuncius egyébként hasztalan igyekezett megszerezni, a püspökök a problémákért kizárólag a "kúriai minisztereket" tették felelőssé, a hosszasan elősorolt történelmi példák alapján arra biztatták III. Ferdinándot, hogy ragaszkodjék valamennyi, a magyar koronához tartozó püspökség feletti kinevezési jogához. A határozat a római
képviseletet a protektorátus kikapcsolásával kizárólag a császári
követ és az ágens együttműködésére kívánta alapozni.
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Egyházjogi szempontból két megállapításuk emelhető ki. Javaslatot tettek arra, hogy a püspökkinevezésekhez kapcsolódó kánoni kivizsgálási eljárást vegyék ki a bécsi nuncius kezéből, s azt az
esztergomi érsek mint prímás és a Szentszék született követe (legatus natus) folytassa le az - állítólagos - korábbi gyakorlatnak
megfelelően. (Elképzelésük sok hasonlóságot mutat a Trentói zsinaton huzamosabb ideig napirenden lévő, ám végül elvetett javaslattal. amely az új főpásztor metropolitájára kívánta bízni a
kánoni ellenőrzés lefolytatását.)
Másrészt hangot adtak azon felfogásuknak, hogy a pápának az
érvényes püspökszenteléshez adandó megerősítési joga hazai téren valójában a magyar királyoknak az Apostoli Szék irányában
mutatott különös tiszteletén alapul, mivel a hajdani uralkodók
"az Ösegyház azon gyakorlatát is foganatosíthatták volna, hogy a
királyi választás után az ország püspökeit metropolitájuk szentelje fel két püspök közreműködésével;mégis a királyi választásnak
a felszentelést lehetővé tévő megerősítését Róma legszentebb fő
papjára ruházták és számára rezerválták, jóllehet az Ösegyház
gyakorlatát a magyarság megtérésének kezdetétől a Szentszék beleegyezésével bevezethették volna".6
E tétel felállításában egy olyan jellegű, Rómától függetlenedő
nemzeti egyház megteremtésének lehetősége fogalmazódik meg,
amelyhez hasonlót ebben az időszakban főként a francia egyház
gallikán mozgalmaiban fedezhetünk fel.
Az elhúzódó vitában ez az elméleti felvetés a gyakorlati megvalósítás irányába tartott. [akusith György egri püspök 1645-ös
római tárgyalásai során arra az eshetőségre, ha a Szentszék nem
hajlandó a kedvezmények megadására, kilátásba helyezte, hogy a
magyar főpapok ünnepélyes tiltakozás kíséretében, pápai jóváhagyás nélkül "gondoskodnak majd a lelkek üdvösségéről, s az ősi
jogok szerint három összehívott püspökkel fel fogják szenteltetni
magukat, mivel a püspökszentelést a taxák megfizetésének lehetetlensége miatt más módon elnyerni nem képesek."?
A radikális felfogás hangoztatása elérte célját, s az új pápával,
X. Incével (1644-1655) létrejött a csupán jelképes annáta megfizetését előíró egyezség. Ennek megkötése után a Róma engedélye
nélküli s így a szakítás veszélyét magában hordozó püspökszentelések gondolata többé nem vetődött fel.
Mindazáltal bizonyos fokú önállóság nyomai továbbra is megmaradtak: a pápai nunciusok minden ellenkező irányú erőfeszíté
se ellenére a hazai püspökök - nem várva be a Szentszék jóváhagyását - uralkodói kinevezésük után azonnal átvették egyházmegyéjük világi és lelki kormányzását, s viselni kezdték a püspöki jelvényeket. A magyar királyi főkegyúri jogok legfőbb védelmezője voltaképpen nem a bécsi udvar, hanem a magyar egyház
volt.
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A század vége: a török
kiűzése
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Téves és egyoldalú megközelítést eredményezne azonban, ha
mindeme polémiák, az új egyházfegyelem meghonosítása terén
adódó nehézségek, a római képviseletben gyakran előforduló mű
ködési zavarok abszolutizálása nyomán egyfajta Róma-ellenességre akarnánk helyezni a hangsúlyt. Hiszen ezek a problémák a
megsemmisülés határán ismét életre kelő magyar katolicizmus és
a reformkorszakán már túljutott pápaság kapcsolatai újraszövésének csupán kísérőjelenségei, a lényegi elem mindebben egy sokrétű viszonyrendszer kiépülése és megszilárdulása.
A 17. század során nem volt a hazai egyháznak olyan szükséghelyzete, amikor legfőbb külpolitikai támaszát ne az Apostoli
Széknél kereste volna. A protestáns I. Rákóczi György 16441645-ös felső-magyarországi hadjáratának megállításához X. Incétől vártak segítséget, [akusith küldetésének elsődleges célja éppen
ennek elnyerése volt. Az 1658 és 1664 közötti, Várad és Érsekújvár elvesztéséhez vezető török támadások idején Lippay György
prímás kiváltképpen Erdély megmentése és rekatolizációja érdekében igyekezett kétségbeesetten VII. Sándor pápát (1655-1667)
hathatós közbelépésre késztetni.
A vasvári béke megkötése után még egy olyan irreális terv is
megfogalmazódott, hogy - tekintve a nemzet "ősi és mélyen
gyökerező tiszteletét a Szentszék irányában, amelyet közvetlen
pártfogójuknak tekintenek"S - a Habsburgok helyett az országot
közvetlenül az Apostoli Szék védnöksége és kormányzása alá helyezzék. Mindezt Szelepchény György kancellár, akkor kaiocsai
érsek közölte 1665 novemberében a legmélyebb titoktartás közepette Spinola nunciussal.
Szelepchény mint esztergomi érsek az 1670-es évek második felében szinte naprakészen informálta Alderano Cybo bíboros-államtitkárt
a törökök és kurucok mozgolódásairól, kellő időben ráirányítva az
Egyházi Állam vezetésének figyelmét az újra feléledő és majd Bécs
1683. évi ostromában kiteljesülő pogány veszedelem nagyságára.
Miként a magyar katolicizmus a megújulás gondolatára, úgy a
pápaság is kétségkívül megkésve rezonált a fokozott gondoskodását igénylő hazai elvárásokra. Ám amikor Róma ismét fogékony
lett a török kiűzésének eszméjére, különösen az anyagiak egykor
oly neuralgikus terén nem ismert lehetetlent. Az apostoli kamara
éves kimutatásai szerint XI. Ince 1683 és 1688 között összesen
1.083.753,229 aranyat (SCUdl) költött nagyobbrészt Francesco Buonvisi kardinális, bécsi nuncius közvetítésével Magyarország felszabadítására, s így közvetve a régebben számos gondot okozó hódoltsági egyházszervezet helyreállítására.
A korábbi történések ismeretében pedig különös jelentőséget
nyer az a tény, hogy ezt megelőzően, 1682 őszén a magyar egyház elsőként ítélte el a francia nemzeti zsinaton végleges formába
öntött, Róma-ellenes "gallikán artikulusokat", s tett tanúbizonyságot a Szentszékhez való feltétlen ragaszkodásáról.
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Pázmány vitairatai
a keresztény egységBITSKEY ISTVÁN

Született 1941-ben Egerben. Irodalomtörténész,
egyetemi tanár. 1967-ben
a debreceni KLTE magyar-történelem szakán
szerzett diplomál. 1975-től
a KLTE Régi Magyar Irodalmi tanszékének oktatája, 1980-tól tanszékvezetője. Kutatási területe a
16-18. századi irodalom
és művelődés története.

rol és az iszlámról
A 17. század elejére egyre világosabban látható lett, hogy Magyarországon hosszú időre berendezkedett a török, s az ország vezető
politikusainak számolniok kellett a jövőt illetően a Félhold további
expanzív törekvéseivel is. Különösen a tizenöt éves, ún. "hosszú
török háború" (1593-1608) kezdeti sikereinek elakadása jelezte a
bajt, a mezőkeresztesi vereség és Eger eleste (1596) kűlönösen is
okot adhatott a növekvő aggodalmakra. Annál inkább, mivel az
európai keresztény hatalmak ellentétei sem ígértek belátható időn
belül összefogást, közös fellépést az oszmán hódítók ellen. A Christiana Respublica felekezetekre osztódása, politikai és vallási ellentéteik kiéleződése időben nagyjából egybeesett a török látványos
magyarországi terjeszkedésének évtizedeivel, így a kortársak tudatában szükségképpen kapcsolódott egybe a két jelenség. Pázmány
Péter legkorábban publikált magyar nyelv ű vitairatában, a Magyari
István sárvári prédikátorhoz írott Feleletben (1603) erről így vélekedett:
"Az mi Országunk régótátúl fogva hadakozik az Török ellen.
És jóllehet níha igen megverettek az Magyarok, úgy mint 1444.
esztendőben Várnánál, holott Vladislaus királyelvésze: az után
1448. esztendőben az Rigó mezején; de mindazáltal úgy eltérítette
Isten az ellenségnek ereiét és eszét, hogy az országba belé nem
kaphatna. Miúta pedig ti támadátok, ugyan kitúr országunkból.
Mert legelőször 1526. esztendőben (mikor immár az Lutherség
belépett vala Országunkba, mint az 1523. és 1525. esztendőbéli
Articulusokból, mellyeket előhozék nem régen, megtetszik) megverték Mohácsnál hadunkat, de még akkor is visszatéríté Isten az
ellenséget, pusztán hagyatá az Országot vélle, noha mind Buda
és mind az töb Házak kezébe jutottak vala. Ebből nem tanulánk,
hanem megízelítvén azt az testi kívánság szerént való szabadságot, mellyet ti béhozátók, bellyebb gázolánk az Hitnek újításába, mely miatt láttyuk, mire jutánk."
Noha főként válasz kívánt ez lenni a protestáns vádakra, melyek szerint az "országokban való sok romlásoknak okai" a "pápisták", a valódi evangéliumi tanítást hirdető reformátorok üldözői, több is lett annál: történelemértelmezés és helyzetelemzés is
egyszerre. Abban ugyanis nem volt nézetkülönbség a konfesszio-
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nális vitákban szembenálló felek között, hogy a morális korrupció, a bűnök eluralkodása a pusztulás, a krízis végső oka. Azt is
egyformán látták a kortársak, hogy a vétkesség idézte fel Isten
büntetését, emiatt kell elviselnie a magyarságnak az Úr büntető
vesszejét (jlagellum Dei, virga Dei). Arról viszont már éles polémia
folyt, hogy az erkölcsök szemmel látható megromlását megelőzte
e a keresztény tanítás deformációja (dogma corrupta) vagy éppen
fordított a helyzet, s a tantételek lutheri-kálvini felfogása, azaz a
"hitújítás" idézte elő a bűnök eláradását s a büntetésképpen elő
állott válságos helyzetet.

Ostorozás "két-képpen"

Az "atyai ostorozás"

A "kegyetlen
ostorozás"

Mint ismeretes, a 16. század folyamán a bibliai egzegetika alapján
álló wittenbergi történelemszemlélet, valamint a török hódítás által
teremtett veszélytudat együttesen hatott oda, hogy a zsidó-magyar
sorspárhuzam szolgáltathasson magyarázatot Magyarország válságos helyzetére. Eszerint az Isten elleni bűnökért kollektív büntetést
kell szenvednie a választott népnek, amennyiben azonban vétkeitől
megszabadul és megtisztul, az Úr elveszi büntető vesszejét a közösségről, s visszaadja az ország fényét, erejét, egységét. Farkas
András közismert krónikás éneke (Az zsidó és magyar nemzetről,
1538) állította először párhuzamba az ószövetségi zsidó nép történetét a magyarokéval, létrehozva így a reformáció elbibliásított
nemzeti történetkoncepcióját, amely szerint a morális javulás hozhat felemelkedést a magyarság számára. Az ilyesfajta remények
azonban a század harmadik harmadára megcsappantak, s eszkatologikus váradalmakkal, antikrisztológiai hiedelmekkel ötvöződött
az aktuálpolitikai gondolkodásmód. Sokféle változata, irodalmi
megfogalmazása, topikus variánsa jött létre ennek a gondolatkörnek (ezekről bőséggel szólt már a szakirodalom), nem meglepő tehát, hogy kapcsolódott hozzá Pázmány fejtegetése is akkor, amikor
az ország sorsáról, vallási egységének megbomlásáróI, a széthúzás
okairól, illetve az összefogás elvi és gyakorlati kérdéseiről formált
véleményt.
Pázmány is hangoztatta, hogy a török veszedelem Isten büntető vesszeje a bűnös közösségen, azonban az ostorozásnak két
módját nagyon határozottan elkülönítette: az egyik az "atyai ostorozás", amelynek célja a megtisztulás elősegítése, az emberi állhatatosság próbára tétele, az isteni félelemben való "öregbödés". Az
ilyen ostorozás nem káros, hanem egyenesen "gyönyörűséges és
vígasságos", mivel ez a Gondviselés jele, a morális felemelkedés
hathatós eszköze és lehetséges útja,
Egészen másféle, ún. "kegyetlen ostorozás" az, amellyel Isten
már nem tisztítani akar, hanem végítéletet mondani a bűnösök felett. Ez pedig "kiváltképp az Hitben-való újításért és tévelygésért"
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1pÖM I. 180-181

A középkor
eszményítése

következik be, ezt Pázmány bibliai példákkal illusztrálja. Következtetése ennek megfelelően: "akinek szeme vagyon, eszébe veheti, hogy az mi Nemzetségünkön az Istennek bosszú álló, haragos
ostora vagyon. És nem csak úgy sanyargat minket mint az jó fiakat, hanem mint gonosz szolgákat". Míg tehát a Mohács előtti
magyar (és egyéb keresztény) hadak vereségeit az ostorozás előb
bi módjához sorolja, addig a protestáns konfessziók elterjedése
utáni iszlám hódítást az utóbbi kategóriában említi.
Míg a kétféle "ostoroztatás" elméleti fejtegetésekor Pázmány
sűrűn hivatkozik a Bibliára, addig az ennek alapján készült történelemmagyarázat és aktuálpolitikai feladatkijelölés során szinte
üres a lapszél, csupán Bonfinire utal helyenként.' A Bibliából kiinduló, de a politikai gyakorlat területére érkező eszmélkedés tehát a Felelet, amely ilyenformán nemcsak vallási polémia, hanem
publicisztika is, múltra reflektáló és jövendő tennivalókat érintő,
programkijelölő írás, amelyben a szerző saját nézeteit és következtetéseit vázolja fel. Amennyiben ez a fejtegetés meggyőző kívánt lenni, meg kellett mutatnia, hogy a reformáció előtt morális
rend jellemezte az országot. Ennek megfelelően eszményített az a
kép, amit felvázol: "Az mi Nemzetségünk azelőtt oly tökélletes,
együgyű, aitatos Nemzetség volt, hogy hozzá foghatót nagy földig nem találtak volna. Az lopás és ragadomány, az faitalan és
feslett élet, az szitok és átok, csak hírrel is alig hallatott közötte".
Ez a .Jegjámborb és tekélletesb" erkölcsű nép viszont az "új tudományok" megjelenése óta "zabla nélkül való vad lovakhoz és
kegyetlen tigrisekhez" lett hasonlatossá, most már a kiskorú gyermek is "több latorságot és gonosságot tud", mint azelőtt a felnőt
tek, eláradott a "feslett élet" követése.
A középkori Magyarország eszményített képének felvázolásában helyet kap Szent Istvántól kezdve Nagy Lajoson és Zsigmond korának említésén át egészen Mátyás királyig valamennyi
kiemelkedő uralkodó s természetesen a pápasághoz fűződő kapcsolataik emlegetése, így többek között Janus Pannonius római
követjárása is. Az áttekintés II. Lajos király idejével végződik, ekkor történt a katasztrófa, amely már a "hitbéli tévelygés" eredménye a pázmányi koncepció szerint.
Végeredményben Pázmánynak ez az első publikált vitairata
olyan helyzetfelmérés a 17. század nyitányán, amely egyrészt a
magyar történelemből leszűrt tanulságokra épül, másrészt a protestáns történetírás érveivel és állításaival szemben alakít ki magyar katolikus történelemértelmezést s ebből adódó programot.
Magyari és Pázmány polémiája az ország sorskérdéseire két különböző választ fogalmazott meg, azonban mindketten a kritikus
helyzet megoldását keresték. Írásaik hiteles helyzetelemzések, a
kor egyházi és politikai dilemmáinak széles összefüggésrendszerbe ágyazott megfogalmazásai. Mind protestáns, mind katolikus
részről megfogalmazódott a keresztény hitegység megbomlása fe-
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letti fájdalom, a kiutat azonban mindkét fél csakis saját felekezeti
álláspontja szerint vélte megtalálhatónak.

"Egymás ellen viaskodó tévelygések"

2Bel/um

Joannis Calvini
et Jesu Christi, Bártfa,

1597.
3Panhannonia, Vizsoly,
1599.

A Respublica Christiana különböző konfessziókra bomlásával a már
korábban elkészült, de csak 16üS-ben megjelent másik vitairat, a Tíz
bizonyság foglalkozik részletesen, főként lY. könyvében. A reformáció ellenében szerveződő katolikus apologetika érvrendszerében
Európa-szerte kiemelt helyet töltött be a különböző felekezeti álláspontok egymás ellen fordítása, ellentéteik kimutatása. Pázmány is
módszeresen veszi sorra Luther, Melanchthon, Kálvin, Béza, Musculus, Sturm és mások nézeteit, valamint a protestáns hitvallások
egymástól eltérő megfogalmazásait, s idézetek sokasága révén ütköztéti őket. Külön is említi a hazai evangélikus-református hitvitát, amely Felső-Magyarországonzajlott le, s amellyel feltehetően
kassai missziója során, 1601-ben akadt tennivalója. Kassa evangélikus rektora, a Wittenbergből ideérkezett Albert Grawer több kiadványával, német és latin nyelven is szembeszállt a helvét irány környékbeli képviselőivel, Pázmány a "kassai mesterecske" Kálvin-ellenes könyvére utal.? Grawer irodalmi fikciója szerint Kálvin és Jézus Krisztus, valamint híveik háborút folytatnak egymás ellen,
nyilvánvaló, hogy Pázmánynak kapóra jött e téma, annál is inkább,
mivel Gönczi István vizsolyi prédikátor válasziratát? is említi,
amely azonban szerinte csak Kálvin tudományának "állhatatlanságát" mutatja meg.
Ugyancsak jól kiaknázható támadási pontot jelentett a Magyarországon létrejött vallási sokszínűség, a felekezetváltások gyakorisága s a különböző hitvallások közötti útkeresés. Erről a zavaros
állapotról írja Pázmány: "Ma is vannak Magyarországba, kik tiszta Calvinisták lévén, Augustana Confessión valóknak híják magokat".
Mindezzel szemben, a széthúzás ellenpéldájaként igyekezett
Pázmány bemutatni "a régi hiten valóknak eggyességét". Tagadja,
hogy a római egyházon belül visszavonások lennének, a szerzetesrendek sokat támadott különbözőségét metaforák sorával világí~a meg. Eszerint "az Anyaszentegyházba (mely olyan, mint egy
roppant sereg, avagy mint a hegy tetjén építtetett váras, vagy
mint egy élő test, melybe különböző tagok vannak) külömb-külömb-féle rendek, szerzetek és rendtartások vannak, mint a seregbe is, ki puskás, ki kopjás, a várasba ki úr, ki áros ember, mindazáltal egy sereget, és egy várast építtnek a különböző tagok: úgy
a Christus jegyese is, az Anyaszentegyház... különböző tagok
szép rendihűl építtetik". Azt természetesen nem tagadja, hogy a
katolicizmuson belül is vannak a hitről "vetekedések", a heterodoxiát, a zsinati értelmezéstől való eltérést azonban itt "tudatlan-
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ságból történt eset"-ként említi, s erre példaként Telegdi Miklós
prédikációinak egyes helyeit adja meg. A zsinati határozatokról
azt tartja, hogy azok csak az "egyházi rendtartás" terén hoztak
változtatásokat, a dogmák kezdettől fogva változatlanok, ezért
szilárd a katolikus hit egységessége.
A hitegységet bomlasztó konfesszionalizmus egyik legnagyobb
veszélyének azt jelöli meg, hogy a hitújítás folyamatában nincs
megállás, mivel "az Arianismus, Calvinismus, Mahometismus
atyafiak és azon posztóbúl külön formára szabott nadrágok". Utal
arra, hogy a kálvinistákból lettek az ariánusok, "úgymint Servetus, Blandrata, Alciatus, Dávid Ferenc", azok közül pedig többen
"ki Török, ki Atheista lőn", az előbbire példának Adam Neuser
heidelbergi lelkipásztort nevezi meg. E felfogás logikájából viszont az következik, hogy nem elegendő a protestáns felekezetek
bírálata, a kép teljességéhez hozzátartozott most már a mohamedanizmus bemutatása is. Elrettentésül természetesen, s illusztrációjaként annak, hová vezet az, ha a "keresztyén tudománnak csak
nem minden ágait letörék" . A Tíz bizonyság függeléke tartalmazza
az ilyenformán ideilleszkedő Korán-eáfolatot, amely először mutatja be magyar nyelven az iszlám szent iratát, mégha e bemutatás torzító tükörben, élesen polemikus modorban történik is.

"A Mahomet vallása hamisságérúl"

vita et
moribus, Bázel, 1543.

4De Mahumetis

Meglepően kevés szó esett mindeddig a szakirodalomban arról,
hogy Pázmány rendkívül adatgazdag, ugyanakkor tömör és jól áttekinthető értekezést adott közre 1605-ben a Koránról, az Oszmán
Birodalom létrejöttéről, s az iszlám magyarországi hódításainak történetéről. A korabeli magyar olvasó ebből sok ismeretet szerezhetett a mohamedán vallásról, hiedelemvilágról, mentalitásról is. Pázmány olyan fontosnak tartotta ezt az írást, hogy később ismét kiadta bővített formában a Kalauz szövegébe építve, az V. könyv függelékeként. Ez az eljárása már csak azért is logikus volt, mert az
ország középső részét uraló török hatalom berendezkedése ekkor
hosszú távra szólónak tűnt, számolni kellett huzamos jelenlétével,
így a róla szóló ismeretek nélkülözhetetlenekké váltak mind a katolikus, mind a protestáns lakosság számára.
Pázmány fejtegetését a nemzetközi törökellenes irodalomnak
szinte teljes ismeretében állította össze, protestáns és humanista
szerzők egyaránt szerepelnek forrásai között, így többek között
Melanchthon, Savonarola, Ludovicus Vives, Nicolaus Cusanus,
Volaterranus, Paulus Jovius és Aeneas Sylvius Piccolornini (azaz:
II. Piusz pápa). Magát a Korán szövegét latin fordításban ismerte,
Theodor Bibliander (Buchmann, 1504-1564) zürichi teológus kiadásában. 4 Más kérdés, hogy a modem Korán-kutatás szerint ez a
fordítás és kiadás egyfajta középkori keresztény olvasata, egyol-
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dalú interpretációja az arab világ szent iratának, s a kiadáshoz
csatolt kommentárok az európai kereszténység védekező riadalmából fakadó aggodalmakkal vannak tele. Ekkor viszont ez a kiadás jelentette a korszerű Korán-ismeretet, az európai szellemi
élet ebből tájékozódott a keleti hódító eszmevilágról. Ezen kívül
Pázmány a bizánci történetírók alapos ismerete alapján vázolja fel
a Török Birodalom történetét, s még egykori magyarországi rabok
visszaemlékezéseit is felhasználja, így például a Sebesi Névtelen
(Georgius de Hungaria, Transylvanus Sebesiensis) feljegyzéseit a
dervisek "ördögi mesterkedéseiről, babonás varázslásairól".
Mindez egyértelmű jelzése annak, hogy Pázmány már gráci tanári éveiben is, hitvitázó tevékenységének kezdetén igen élénk érdeklődéssel és nagy figyelemmel kísérte az iszlám hódítás eseményeit, európai és magyarországi történetét.
Noha a történelmi és vallási ismeretterjesztés szándéka is vezérelte a Korán-cáfolat elkészítését, az aktuális politikai és pedagógiai célzatosság is határozottan érezhető benne. Folyamatosan
kommentálja, véleményezi ugyanis az eseményeket. Eszerint Mohácsnál a katonai tudatlanság és vakmerőség okozta a katasztrófát, a kellő körültekintés hiányát kárhoztatja a magyar hadvezetésben. Elítéli a trónviszályokban a törökök segítségül hívását, így
például Szapolyai János megalkuvó magatartását az ősi ellenséggel való alkudozásban. Ezzel szemben nagy dicsérettel említi Dobó István hősies várvédeimét, s különösen kiemeli Szigetvár védelmét. Erről írja: ,,6 maga pedig Solyman Szigetet megszállá; de
mikor a vitéz Zrínyi Miklós erőssen oltalmazná a helt és 25 ezer
töröknél többet vesztett volna el, 4. Septemb. bánattyába meghala
Solyman. 7. Septemb. megvövék Szigetet is, mert senki meg nem
segíté". A második, bővített változat még célratörőbben fogalmaz:
"mikor a vitéz Zrínyi Miklós a régi igaz hitért és szép hazájáért
emberül vitézkednék, bosszúban megfortyana és megdermede
Szoliman, látván, hogy megesőkönt szerencséje...",
Az ilyenfajta kritikus - dicsérő vagy kárhoztató - megjegyzésekkel Pázmány nem titkolt szándéka, hogy saját kora számára
használható tanulságokat fogalmazzon meg. Példaképeket állítson
avagy éppen a vereségekből vonjon le tanulságokat. Mint írja:
"azért hozám ezeket elő, hogy megértsük, mi módon és mi okon
hatalmazott ily igen el a Török, mert igen szükség, hogy ezt jól
megércsük, kiváltképpen a mi üdőnkbe ...". Abban az időben
ugyanis, amikor Bocskai, majd később Bethlen Gábor kísérletezett
a török orientációval. s fennállott annak a veszélye, hogy az erdélyi fejedelmek a protestáns vallásszabadság védelmében még az
ősi ellenséggel is hajlandók bizonyos együttműködésre, kompromisszumra, katonapolitikai alkura.
S Pázmány iszlámellenes vitairatának éppen ez a másik, talán
éppen fontosabbik célja: elrettenteni a keresztényeket a "pogányokkal" történő mindenféle együttműködéstől. Bemutatni, hogy
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a Korán "balgatagságok és marcona kábaságok" gyűjteménye, a
kereszténység morális alapelveivel nem egyeztethető össze, így
tehát valamennyi felekezet romlását és megsemmisülését idézheti
elő. Későbbi politikai tevékenysége s római diplomáciai küldetése
(1632) egyaránt azt mutatja, hogy az európai keresztény hatalmak
nagy összefogását szerette volna elérni, csakis ettől remélhette a
török kiűzését a Kárpát-medence területéről. A hitegység és a katonai együttműködés egyaránt nélkülözhetetlennek látszott a
nagy cél megvalósítása érdekében. Mindennek elfogadtatásához
viszont bizonyítania kellett, hogy a török nem lehet diplomáciai
tényező, számbevehető szövetséges, taktikai fegyver egyetlen európai ország számára sem, nem szabad, hogy megossza a potenciális szövetséges erőket. Politikai célja és szándéka ez volt a Mahomet-ellenes írásnak, amely ezen kívül helyenként ironikus tónusával, színes előadásmódjával, logikai erejével és tömörségével
irodalmi szempontból is kiemelkedő alkotás, a magyar nyelvű
politikai publicisztikának, történelmi kommentárirodalomnak jeles darabja, amely - már csak egzotikus témája miatt is - egyedi színfoltot jelent Pázmány hitvitázó írásainak sorában.
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Született 1964-OOn. A középiskolát a Czuczor Gergely bencés gimnáziumban végezte. Az ELTE történelem-latin szakán szerzett diplomát. Levéltáros.
Jelenleg a bécsi levéltári
delegátus.
A tanulmány az 1998
öszén Lipcsében a középeurópai konfesszionálódásról tartott konferencián
elhangzott előadás átdolgozott változata.

Szuha példája

Falusi közösségek
hitváltoztatása
a 17. században
A 17. század elején a katolikus egyház szervezete soha nem látott
mélypontra jutott. A Bocskai-felkelés súlyos károkat okozott a reformáció által megtépázott plébániahálózatban, a bécsi béke, majd
az 160S-as országgyűlés cikkelyei nyomán pedig úgy tűnt, hogy a
katolikus hierarchia eddig sértetlen privilégiumai is veszélybe kerülnek. A várható széthullás helyett azonban a következő évtizedekben éppen ezzel ellentétes folyamat ment végbe, egy harcos,
modem, Trident szellemében megreformált szerzetesrendekkel és
folyamatosan reform alatt álló világi papsággal rendelkező katolikus egyház lépett színre, amely a magyar társadalom számára vonzó vallási eszményeket volt képes közvetíteni. Mindenekelőtt szembetűnő a magyar főnemesi réteg 1600-1660 közötti elfordulása a
protestantizmustól, amely nem egyedülálló, specifikusan magyar
jelenség, hiszen a Habsburg Birodalom más országaiban is hasonló
folyamat ment végbe. A jelenség magyarázata még várat magára,
talán azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy a századforduló
idejének általános gazdasági és szellemi válságában a megújuló katolikus egyház biztonságot, folyamatosságot, rendet sugallt, ellentétben a dogmatikai vitákba sodródott protestantizmussal (Robert
Evans, Schimert Péter).
Az arisztokrácia mellett elsősorban a jezsuita rend iskolái révén a nemességen és a városokon belül is megerősödött a katolikusok aránya. Változás következett be a mezővárosok és falvak
lakóinak körében is. A feudális társadalom legnagyobb részét alkotó jobbágyság túlnyomó többsége a 16. század folyamán a reformáció valamelyik irányzatához csatlakozott, de nem szabad
feledni, hogy fennmaradt egy katolikus kisebbség, amellyel nemegyszer megtörtént, hogy katolikus pap hiányában prédikátort fogadott be vagy önszántából, vagy kegyurai akaratából. Ezek a közösségek, diaszpórák képezik egyik alapját az újjászerveződő katolikus egyházszervezetnek. Ilyen a Hóman-Szekfű-féle Magyar
Thrténet ben is felemlegetett kis Hont megyei falu, Szuha, amely
az 1620-as években kihasználva, hogy pap nélkül maradt, és hogy
templomának a kegyurasága vitatott, többszöri tanácskozást követően elhatározta, ismét katolikus lesz. Az elhatározást tett követte, de egy helyi evangélikus nemes, Jákóffy Ferenc a kegyúri
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A földesúri térítések

jogra hivatkozva megfenyegette, majd elűzte a misézni kijáró füleki ferences barátot. A falu lakói nem nyugodtak bele a dologba,
elmentek a faluban birtokos Rákóczi György szentpéteri tiszttartójához, aki óva intette őket szándékuktól. A falu lakói még mindig nem érezték eldöntöttnek a dolgot, és magát Rákóczi Györgyöt is felkeresték Vadászon. Vesztükre, mert a nagyúr is éltanácsolta őket szándékuktól, és azt mondta, hogy maradjanak azon a
hiten, amelyen eddig is voltak. Hiába fordult azután az ügyben
Rákóczi Györgyhöz Esterházy Miklós nádor, végülis a falusi közösségek vallási helyzetét meghatározó kegyúri jog erősebbnek
bizonyult a közösség szándékánál.
A belső megújulást, megerősödést a vallási toleranciát nem ismerő kor gyakorlata szerint külső expanzió követte, amelynek első szakaszában (1620-1670 között) a főszerepet a frissen katolizált földesurak vállalták magukra. Az 1620-1670 közötti idősza
kot ezen aspektusból a földesúri ellenreformáció korának is lehet
nevezni. A földesurak ezekben az évtizedekben több területen is
megpróbálták befolyásukat erősíteni alattvalóik felett, az uradalmak homogenizálására tett lépések közé tartozott a vallás kérdése
is. A földesúr ezirányú lépéseit a hatalmi szféra kiterjesztésén túl
részben az alattvalók lelkiüdve felett érzett felelősség motiválta,
részben pedig az egységesség iránti igényből, az egyedül üdvözítő vallásba vetett hitből fakadtak. A királyi hatalom e téren tevő
leg (ismét) csak 1670 után avatkozott be, amikor is a Wesselényiösszeesküvéssei megbomlott az állam és a rendek kényes egyensúlya, és a központi hatalom megpróbálta befolyását kiterjeszteni,
a rendi alkotmányt felszámolni, és egy vallási téren egységes, katolikus országot teremteni.
A földesúri térítések során alkalmazott módszer többféle volt.
A 17. század első felében, illetve a protestáns többségű országrészben viszonylag sűrűn alkalmazzák a békés meggyőzést, mint
az Forgách Zsigmond özvegye, Pálffy Katalin birtokán, a Sáros
megyei Szentpéteren is történt, ahol arra kérték a falu lakóit,
hogy háromszor hallgassák meg a katolikus papot, és utána döntsenek, akamak-e katolikusok lenni vagy nem. Péter Katalin a sárospataki jezsuiták tevékenységét vizsgálva találóan nevezte ezt a
módszert "földesúri térítő ellenreformációnak".
Máshol, ahol volt rá lehetőség ott erőszakosabb, a szakirodalomból jól ismert, megszokott arcát mutatta az ellenreformáció.
Szándékának eléréséhez a jogi alapot a földesúr számára a kegyúri jog, azaz a lelkipásztor kiválasztásának és bemutatásának a joga jelentette. A patrónusi jog gyakorlása nemegyszer vezetett
azonnali konfliktushoz a falvak lakóival, mivel a késő középkorban, illetve a 16. század első felében a falvak egy része kivívta
magának a szabad papválasztás jogát, részben talán urai e téren
mutatott érdektelensége miatt. A század közepéri a Nyugat-Dunántúlon, főleg az Esterházy- és Nádasdy-birtokon végbement té-
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A térítés módszerei

A térítés elleni
védekezés

rítések gazdag forrásanyaga lehetővé teszi, hogy elég pontos képet alkossunk a térítések során alkalmazott módszerről, amely
nagyjából mindenhol az alábbi lépcsőkben zajlott le.
l. A földesúr a patrónusi jogra támaszkodva elrendeli a protestáns lelkészek és iskolamesterek távozását.
2. A szellemi vezetők nélkül maradt faluba katolikus egyházi
személy érkezik, általában jezsuita, esetleg ferences, ritkábban világi pap, akinek feladata a falu áttérésének lelki előkészítése. A
hatásosság kedvéért az esetek többségében a leendő katolikus plébánost tiszttartó és fegyveresek kísérik.
3. Elsődleges cél a közösség kulcsszemélyiségeinek (bíró és az
esküdtek) megpuhítása. A határozottan ellenállókat nemegyszer
elhurcolják, tömlöcbe zárják. A megrettent és vezetők nélkül maradt falu meggyőzése már könnyebben megy.
4. Az áttérésre határidőt szabnak ki. A hatásos érvek következtében a falu az esetek többségében megadja magát, és nyilatkozatban kötelezi magát, hogy katolikus lesz, misén vesz részt, katolikus módra meggyónik és megáldozik.
5. Utolsó lépésként sor kerül katolikus pap behelyezésére. A falu ezzel, legalábbis formálisan, hitet cserélt.
A katonaság távozása után nehéz idő várt az egyedül hagyott
lelkipásztorra. A falu természetesen védekezett a külső beavatkozás révén bekövetkezett változás ellen. Leghatásosabb módja a
nem kívánatos egyházi személy ignorálása, azaz a közösségből
való kizárása volt, ami azt jelentette, hogy minden kontaktust
megszakítottak vele, megtagadták a neki járó fizetséget és természetbenieket, nem vették igénybe az általa kínált egyházi szolgáltatásokat, a kapcsolattartás egyetlen módja az éjszakánkénti ijesztgetés, kővel való dobálás volt. A pszichikai hadviselés módszerét
és az esetenként ezzel járó "éheztetést" nemcsak protestánsok alkalmazták katolikus pap ellen, hanem evangélikusok is református ellen, vagy éppen katolikusok evangélikusok ellen. Durvább
esetben erőszakra is sor került, néha emberhalál is esett. Egy frissen katolizált nagybirtok mindennapjait mutatják be azok a levelek, amelyeket Kapossy János vasvári prépost írt a Batthyány-birtokon 1635-ben tett első vizitációs útja alkalmával. A prépost beszámolt a földesúrnak, Batthyány Ádámnak, hogy a nádendorfi
hívek az őket meglátogató hidegkúti plébánost, amikor az prédikációjában eltiltotta őket a háznál történő postilla olvasásától,
megverték, a védelmére kelő katolikus kovácsot pedig megölték.
Beszámol Kapossy arról is, hogy a keresztúri plébánost az ottvaló
fára (Pfarre, azaz egyházközség) már háromszor-négyszer megverte. Legutóbb akkor esett sérelem rajta, amikor Rönökön misét
mondott, és a mise után az ottvaló bírónál ebédelt, ebéd közben
ugyanis a házba berontott egy ifjú legény és megsebezte a fején.
A Batthyány-birtokokon ezidőtájt a helyzet annyira veszélyessé
vált, hogy az uradalmakban tevékenykedő plébánosok megfénye-
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A katolikus szokások
átvétele

gették a földesurat, testületileg elhagyják birtokait, ha nem változik a helyzet számukra kedvezően.
A falut a betolakodók elleni küzdelmében külső erők is segítették. Egyrészt a környéken fennmaradt protestáns templom látogatása adott erőt a további küzdelemre. Ilyenek elsősorban a nagy
uradalmakba beágyazott kisnemesi közösségek felügyelete alatt
maradhattak fenn. Jóllehet a földesúr pénzbüntetés terhe mellett
tiltotta ezen helyek látogatását, a tiltás mégsem volt mindig elég
hatásos. További támaszt nyújthatott az uradalmi tiszttartó, aki
nemegyszer a protestáns kisnemesség sorából került ki. A nemesség katolizálása nagyon lassan haladt előre, a katolikus főúr kísérete még sokáig evangélikus és református szervitorokból állt. A
tiszttartó hatásosan tudta bénítani az uradalmi instrukciókba bekerült rekatolizáció elősegítését célzó pontok (templom- és az iskolalátogatás ellenőrzése, böjt betartatása, húsvéti gyónás elvégzésének segítése stb.) végrehajtását. Nem sok támogatást várhattak
viszont a falusi közösségek felekezetük egyházától, mivel a protestáns egyházak földesúri patrónusokkal való szoros kapcsolata
most hátrányosnak bizonyult, a pa trónusok elvesztésével erősen
csökkent az egyházi igazgatás mozgási lehetősége. Ennek ellenére
sok helyütt voltak képesek lelkipásztor és iskolamester nélkül huzamosabb időn át a protestáns közösségek diaszpórák ("árva ekklezsiák") fennmaradni. Nyugat-magyarországi tapasztalatok azt
mutatják, két-három generáción át maradtak viszonylag frissen a
reformáció kialakította tradíciók, őrizték az elődöktől örökölt protestáns Bibliát, énekes- és postilláskönyveket. A Sopron megyei
evangélikus egyházközségek számára, amelyeket már az 1580-es
években téríteni kezdtek, későn jött a II. József Türelmi rendelete
(1718), a Vas megyei evangélikusok és reformátusok, akik csak
1634 után konfrontálódtak a katolicizmussal. a 18. század végén
még képesek voltak újraéleszteni egyházszervezetüket.
A katolikus fél természetesen mindent elkövetett, hogy a frissen áttérítettek el tudják fogadni a katolikus szokásokat, át tudják
élni a katolikus liturgiát. Ez azonban hosszabb időt vett igénybe.
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekből és más forrásokból jól kitapinthatók a neuralgikus pontok, amelyek a legtöbb nehézséget
okozták az újdonsült katolikusoknak. Az egyik kulcsprobléma a
két szín alatti áldozás volt. Jelentősége már az Oláh Miklós érseksége alatt végzett egyházlátogatásokból kiviláglik, ahol a falusi
közösségek két igénye érhető tetten, az egyik, hogy nős lelkipásztort óhajtanak, a másik pedig az Oltáriszentség két szín alatt történő kiszolgáltatása. Nem véletlen, hogy ez a két dolog került
központi helyre L Ferdinánd pápához intézett reformjavaslatában,
illetve az esztergomi egyházmegye is szerepel azon egyházmegyék között, amelyek 1564-ben IV. Piusztól megkapták az engedélyt a kehely használatára. Az engedmény azonban Magyarországon sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A 16. század
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áldozás

A magángyónás
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végére kikerült a gyakorlatból. Az iránta való erős igény azonban
megmaradt. A század végén például VIII. Kelemen pápa megrótta az akkori győri püspököt. mert mannesdorfi híveknek ideiglenesen megengedte a kehely használatát. Nem véletlen, hogy a
fraknói és nagymartoni evangélikusok számára az áttérés egyik
akadálya az volt, hogy ezentúl csak egy szín alatt kapják az Oltáriszentséget. Az egy szín alatti kiszolgáltatástól való viszolygást
mutatja egy evangélikus széleskúti paraszt esete, aki miután húsvétkor egy szín alatt lett megáldoztatva, az oltár mögött kivette
az Oltáriszentséget a szájából. A Magyarországon tevékenykedő
olasz ferences misszionárius, Giuseppe da Capua 1636-ban olyan
katolikus papot talált, aki a legnagyobb nyugalommal felhatalmazás nélkül két szín alatt áldoztatott. A tévedés eloszlatására a minorita szerzetes vitairatot volt kénytelen összeállítani. A két szín
alatti áldozás iránti erős igényt mutatja az is, hogy Magyarországon sokáig szokásban maradt az ún. ablutio, azaz áldozás után
az áldozó személynek egy korty bort nyújtottak. Az ablutio nyomán gyakran támadt az a tévhit a hívők között, hogy két szín
alatt kapták az Oltáriszentséget. Egy ilyen tévhit őrződött meg az
Einrichtungswerk egyházi állapotokról szóló fejezetében is. A szokás a vizitációk tanúsága szerint egészen a 18. század közepéig
tovább élt hazánkban.
Az Oltáriszentség kiszolgáltatási módja mellett a másik sok
gondot okozó kérdés a magángyónás volt. A Lateráni zsinat
(1215) óta kötelező évente egyszer, húsvétkor minden katolikus
hívőnek meggyónni. A kora újkorban, Magyarország esetében
legalábbis, nem is volt szokás többször a bűnbánat szentségének
elvégzése. Ez is nehezére esett sokaknak, különösen a frissen
megtérteknek, pedig a hazai evangélikusoknál is helyenként szokásban maradt a fülgyónás. Így például 1570-ben Kassán az úrvacsora előtt szokás volt magángyónást végezni. A frissen katolizált
Esterházy-uradalmakban sorozatosan okozott gondot a húsvéti
gyónás végzése. Márcfalván 1662-ben csak katonaság jelenléte
győzte meg a falu lakóit a gyónás szükségességéről. 1665-ben pedig 27 személyegyszerűen megtagadta annak elvégzését. Tizenöt
évvel a térítések után, 1674-ben Kleinfrauenhaidon még mindig
gondot okozott a húsvéti gyónás elvégzése.
A misekötelezettség megtartása kisebb problémát okozott, különösen, ha jól prédikált az új pap, könnyű volt a templomba
vonzania az embereket, ebben az esetben még a más felekezetűek
is szívesen hallgatták őt. Nagyobb gondot jelentett az ünnepeken
szokásos munkaszünet megtartása. Sűrűn marasztalják el emiatt a
frissen katolizált parasztokat az egyházlátogatási jegyzőkönyvek
ben, így például több falu kapott megrovást az esztergomi főegy
házmegye barsi főesperességében 1647-ben. Nem volt könnyű a
böjt megtartása sem. A katolikus hitre visszatérítettek sokszor et-
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tek húst tiltott napokon, ilymódon is tiltakozva a rájuk kényszerített új rend ellen.
Nagyon erős a viszolygás a barokk katolicizmus egyik jellemző
megnyilvánulásától, a körmenetektől is. Különösen vegyes felekezetű közsé gekben támadt sűrűn konfliktus katolikus körmenetek alkalmával. Igy például a Nyitra megyei Ludányban Oszrosith báró
szolgái tánccal és az oltár meggyalázásával provokálták a húsvéti
körmeneten részt vevő katolikusokat. 1659-ben Pápa mezővárosá
ban, ezúttal katolikus provokáció után, végvári katonák támadnak a
"pápista" körmenetre. De a frissen megtértek is erős vonakodással
nézik a barokk katolicizmus ezen megnyilvánulását, így az említett
márcfalviak nemcsak a gyónással álltak hadilábon az 166O-as években, hanem a processiókon való részvétellel is.
A katolikusok és protestánsok közötti hitviták egyik állandó
pontja a szentkultusz, ezért is érthetően erős elutasítás vele szemben. Nyugat-Magyarország egyik kedvelt búcsújáróhelye volt a
Fertő-tó mellett fekvő Boldogasszony, amelynek 18. század eleji
testvériségi jegyzőkönyvéből azonban hiányoznak azon Esterházy-uradalmakbeli falvak, amelyekben a felekezetcserére viszonylag későn, csak az 1660-as években került sor. A szentkultusz iránti elutasítás mértékét jelzi a Moson megyei Illmicen megtörtént eset (1700 körül): a plébános által a plébánia kapujára kiragasztott Máriát, Szent Sebestyént és Rókust ábrázoló szentképet
a feldühödött bíró összekente disznóürülékkel.
A felszín alatti katolikus magatartásformák beidegzése, katolikus lelkiség kialakítása huzamosabb időt vett igénybe. A világi
papság mindennapos munkája mellett nagy szerepet kaptak a különböző szerzetesrendek, Magyarország esetében elsősorban a ferencesek és jezsuiták fejtettek ki nagy hatást. Előbbiek a létfenntartásukhoz szükséges koldulóutak miatt állandóan úton voltak, a
reformáció által megtépázott, de soha meg nem szűnt, az egyszerű néphez való közeliségen alapuló népszerűségük lehetővé tette,
hogy kontaktust tudjanak teremteni a frissen megtérítettekkel. A
jezsuiták egyik nagyhatású eszköze az iskola volt, a másik katekétikai és bűnbánati népmissziók, amelyek szokatlanságukkal, a
megszokott népi vallási formákat áttörve sikeresen közvetítették a
barokk vallási eszményeket.
A katolicizmus elmélyítését gátolta, hogy a katolikus egyház az
egész 17. század folyamán emberhiánnyal küszködött. A paphiányt jól mutatja, hogy a pótlásra szolgáló licenciátusi intézmény
egészen a 18. század első harmadáig továbbélt. Nem beszélve arról, hogy a papság erkölcsi- és tudásszínvonala is hagyott némi
kívánnivalót maga után: a konkubinátust csak a 17. század közepére sikerült visszaszorítani, a világi papok közül sokan csak az
ún. morális kurzust végezték el, azaz mindössze a legfontosabb,
gyakorlatban szükséges lelkipásztori ismeretekkel voltak felfegyverkezve. Az 1670-es évek eseményei során valóságos "túlgyőzés"
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ment végbe, annyi protestáns lelkészt űztek el, hogy pótlásukat
még szerzetesi segítséggel sem sikerült megoldani, és a minimális
egyházi szolgáltatások biztosítása is nehézségekbe ütközött.
Az említett 1670-es évek eseményei a földesúri ellenreformáció
korának a végét jelentik. A királyi hatalom beavatkozásával megkezdődött a korlátozott protestáns vallásgyakorlat kora, amely egészen
1781-ig, a józsefi toleranciapátens kihirdetéséig tartott. A falusi közösségek számára ez akkor újabb megpróbáltatásokat hozott. A lelkipásztor nélküli "árva ekklézsia" az ország több területén vált megszokott jelenséggé, azonban az e korban az államhatalom által nyiltan támogatott, más módszerekkel dolgozó térítés bemutatása már
egy másik tanulmány tárgyát kell, hogy képezze.
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GERTRUD VON LE FORT

Utolsó a vérpadon
A szerző 1794-ben Párizsban kivégzett tizenhat
kármelita apácának állít emléket novellájában.
Ára: 320, - Ft
Megvásárolható és megrendelhető:
a Vigilia Kiadóhivatalában:
Postacím: 1364 Budapest Pf. 48.
1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. Ih. II. em.
Telefon: 317-7246, Fax: 317-7682

527

SZÉPIÍRÁS

RAINER MARIA
RILKE

Helmuth Lucius
von Stoedtennek
Ahogy a Természet átengedi
a tompa merészségnek a lényeket,
hogy rög s ág alig védelmezi
őket, mi sem vagyunk kedvesek
létünk ősalapjának, kockáztat.
De mi inkább, mint a növény, az állat,
kockázatával tartunk, néha
merészebben is (nem haszonból),
mint az élet, merészebben, mégha
lehelettel is. Nincs, mi védjen, ahol
a tiszta erők súlya hat, biztosan
állunk mégis, elrejt, nyugtot ad
védtelenségünk, és hogy a nyitott
felé fordítottuk, vesztét látva,
hogy ahol a törvény megindít, ott
végre igent mondjunk a nyitottra.

Nehézségi

erő

Kiizép, ahogy mindenbő l
visszahúzódsz, de még a szárnyalóból is
újratámadsz, kiizép, te legerősebb.
Ami nem mozdul: keresztülzúdul rajta,
mint szomjon az ital, súlyának ereje.
De az alvó,
akár a tájfelett hosszan időző felhő,
ontja a súly gazdag esőjét.
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A föld királyai
A fóld királyai vének,
trónjukat nincs kire hagyják.
Fiaikat sírnak adják,
és lányaik a koronát
leteszik a harc kezébe.
A népnek pénz kell, széttöri,
míg a világ új urai
aranyból gépet öntenek,
hogy mit akarnak, megtegye,
ám a szerencse nincs vele.
Mert az érc hazavágy. Elhagy
gyors kereket, pengő érmet,
mely tanította: ez az élet,
és agyárból visszaszalad,
a bukszából messze gurul,
a megnuilt telérbe visszahull,
s a hegy bezárul mögötte.
Schein Gábor fordításai
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fények és árnyékok
- - - halk kopogás:
csapdát állít a csönd ebben
a faltól falig világban
arcod szétfújt rózsaszirom
szemedből kitörlődnek

a hazugságokkal
összedrótozott tegnapok
tekintetedben összeér
a magány
a félelem
üres az ég:
csak fények és árnyékok

GYÁRFÁS ENDRE

Késes disztichonok
Kést adtam neki, hogy szelhessen a friss kenyerem ből.
s verje el éhét... ám kése szívembe döfótt.

***
Kard, jatagán, kés, pallos, spádé, fringia, szablya...
Nem mindegy, melyiket vágja belém a tatár?

Jobb a damaszkuszi úton, mint a damaszkuszi pengék
közt ballagni. De kár későn tudni meg ezt.

***
Nem megkéste. de megkéselve futottam a célba.
Vérem a tinta e szép bajnoki oklevelen.
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SZŰTS ZOLTÁN

1Salhé nem lesz, a
marketot védi a security,
no trouble, I promise, a
pénzváltás és galambok
- peace be with you jó biznisz

Az üvegmegváltó
Várnában akkorák voltak a sirályok,
hogy a strandolók fél mellét elvitték,
a turisták lassan szedelődzködni kezdtek,
köszönjük szépen az ilyen nyaralást,
beírjuk a panaszt az agencíóban,
még egy kis színt azért kaphattunk volna,
egész évben csak a munka, és utána ez,
reggelente buzgón megjelent a sok rém,
ellepték fehér testükkel a kavicsos plázst,
az áldott ég madarai, épp kellemes melegben,
nem hatott ellenük semmilyen krém,
még napozni sem lehetett tőlük,
nemhogy a melltartó pántját kikapcsolni,
hogy utána lássák a belünk ivódott napot,
amikor végigsétálnak a kft-ben,
a táskákat is félteni kellett,
ha kiszagolták, kenyér van bennük és pár apró hal,
csupán a férfiakból mintegy négyezer volt a strandon,
a sok kukkoló madár elrontotta mindenki kedvét,
s az egyedüli becsületes az üvegmegváltó volt,
mesélte a nagymamám, a férjem bánatában oda járt
reggelente, mondta, mert nem bírta már a nagy hőséget,
azt, hogy tönkrement a nyaralás és már az életünk is,
nem bírta a szenvedést, alázatosan odazarándokolt,
megfáradt, s ez elegendő ok volt,
hogy elmenjen hozzá, s mert alig beszélte a nyelvet,
úgy hatott, mint egy csendes remete,
az üvegmegváltó csörgette az aprót,
amit a megváltott üvegekért adott
nagyanyám szelíden megkérdezte, evett-e
már valamit azon a reggelen,
de ő csak azt mondta, hagyjál,
mikor az áldott italra gondolt, szájában a nyál
összegyűlt, a mennyek kulcsa van
az üvegmegváltó kezében, mondogatta,
s szinte letérdelt, mikor belépett,
vigyázat! alacsony mennyezet, írta a
bejárat fólött, ezt már megtanulta, hát itt mennek be
a megfáradtak, s alázattal közelített, nehogy
mégfejébe szálljon a boldogság.

531

BENDE JÓZSEF

Született 1968-ban Székesfehérváron. Egyetemi
tanulmányait Szegeden és
Párizsban végezte. jelenleg PhD-hallgató a JATE
BTK Modem Magyar Irodalom Tanszékén. Simone
Weil válogatott írásait tartalmazó
fordításkötete
Szerencsétlenség ésistenszeretet cmmel 1998-ban
jelent meg a Vigilia kiadásában. Pierre Emmanueire
vonatkozó kutatásait a Faludi Ferenc Akadémia - a
magyar jezsuitái< ifjúságiés felnöttképzési programjatámogatja.

1 Tombeau d'Orphée,
1941.; Le Poete et son
Christ, 1942.; Le Poete
fau, 1944.

2Sodome, 1944.; Babel,
1951.

PierreEmmanuel
esszéi elé
Pierre Emmanuel (1916-1984) a modern francia költészet egyik legalakja volt. Költőként a második világháború idején vált
ismertté, amikor az Ellenállás híveként sorra publikálta az olvasók
és kritikusok körében is egyaránt nagy feltűnést és elismerést keltő
prófétikus hangvételű, keresztény ihletettségű köteteit. 1944-46-ban
az Aragon szerkesztésében megjelenő Étoiles című lapnál dolgozott, azonban később fokozatosan eltávolodott a baloldali eszméktől. Az ötvenes évek végétől kezdve elkötelezett keresztényként aktív közéleti tevékenységet folytatott, így például a Congres pour la
Liberté de la Culture irodalmi igazgatója, s évekig a Francia, majd
a Nemzetközi PEN-elub elnöke volt. Mintegy negyven kötetet
publikált, amelyekkel számos francia és nemzetközi díjat nyert. A
Francia Akadémia 1968-ban választotta tagjai közé. (Jegyezzük még
meg, hogy Pierre Emmanuel egyike volt azoknak a kevés számú
francia költőknek. akik fontos szerepet vállaltak a magyar költészet
franciaországi megismertetésében. Gara László közvetítésével számos általa fordított magyar költővel. így Pilinszky Jánossal, Nemes
Nagy Ágnessel, Rónay Györggyel barátságot is kötött, akiket gyakran különféle ösztöndíjakkal segített utazásaik során, s nemegyszer
a saját lakásán szállásolt el.)
Költészetének kezdeti szakaszát két alapvető költői kép uralja:
Krisztus a sírban és Orpheusz az alvilágban.' Valójában mindkét
központi szerepet játszó alak a költő alteregójaként értelmezhető,
amelyek gyakran egymásra is vetülnek. Pierre Emmanuel - Pierre-Jean [ouve tanítványaként, akinek Sueur de sang (Vérverejték,
1933) című kötete döntő hatással volt rá - első verseiben az öntudat legmélyére szállt alá, a világ keletkezésének színhelyére,
vagyis az őskáoszba. Az ifjú költő saját belső drámáját, személyes
vívódásait fogalmazta meg a Biblia és a görög mitológia segítségével. Ugyanilyen meghatározó szerepet játszott későbbi köteteiben Szodoma, majd Bábel története, amelyek újrafogalmazásával
korunk legégetőbb problémáira keresett választ. A mitikus, szimbolikus látásmód, vagyis az emberi történelem nagy mítoszainak,
a világvallások, mindenekelőtt a Biblia ősszimbólumainak felhasználása, a különféle mitikus képek gyakori alkalmazása mindvégig alapvetőerr meghatározta Emmanuel költészetét, amelyhez
hozzájárult még a pszichoanalízis erőteljes hatásai is, különösen a
szexualitás problematikája. Művészete folytonos mítoszteremtés,
kísérlet a világ szakadatlan keletkezésének ábrázolására, az embe-

jelentősebb
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3Gazdag válogatást
olvashatunk Pierre
Emmanuel verseiből
Szabó Ferenc: Szavak
forrása csend (Róma,
1985) című
műfordításkötetében,

valamint: Emmanuel
önmagáról.
(Összeállította, fordította
és a bevezető
tanulmányt írta: Szabó
Ferenc S.J.) Szent
István Társulat, Mai irók
és gondolkodók - 6.,
Budapest, 1995.

Can/os, 1942.;
Can/os, 1944.;
Chansons du dé a
coudre, 1947.;
Évangéliaire, 1961.

4XX

5 Évangéliaire, 1961.,
27·28. (Rónay György
fordftása)

ri pszichében ható erők, valamint a Mindenség, a Lét megközelítésére, amelynek csúcspontja, egyben szintézise a költő halála
előtt mindössze néhány nap~al megjelent Le Grand Oeuvre (A
Nagy Mű) című kozmológiája,
A mitikus látásmód legfőbb kifejezési formája az erősen retorizált, grandiózus képekkel operáló írásmód. Azonban a már-már
barokkos, hatalmas szimbólumokkal építkező versek mellett sokkal egyszerűbb formákkal is találkozunk költészetében. Már az első időszakából olvashatunk olyan köteteket, amelyekben redukáltabb formai megoldásokat alkalmaz, s ez a változatosság később
is jellemző maradt." A meglepő formai sokszínűség nem is annyira a formaművész Emmanuelről tanúskodik, hanem sokkal inkább folytonos belső küzdelemről, amely döntően meghatározta
költői magatartását és világlátását. Mert Pierre Emmanuel keresztény hite drámai hit, folytonos istenkeresés volt. Költészete híven
tükrözi lelki vívódásait, azt a belső folyamatot, amely során a mitikus látásmód alapvető változásokon megy át: a keresztény misztérium, mindenekelőtt Krisztus alakja fokozatosan megtisztul a
korábban jellemző mitikus kétértelműségektől. A kezdetben csak
költészetben, költői módon megélt keresztény hit az évek során a
költő életének és művészetének is valódi, éltető forrásává lesz.
Ennek a belső küzdelemnek egy döntő szakaszát alkotják a hatvanas évek, amikor Pierre Emmanuel költőként elhallgatott, s közel
egy évtizedig csak esszéket és tanulmányokat írt.
1961-ben Pierre Emmanuelt felkérte egy kiadó, hogy írjon elő
szót egy karácsonyi képeskönyvhöz. Az előszó végülis nem készült el, azonban a költő Évangéliaire (Evangeliárium) címmel publikált egy kötetet. amely a Biblia margójára írt rövid verseit tartalmazza. A kötet lelki fejlődésének. egyben költészetének is az
egyik legfontosabb állomása: "ahogy napról-napra forgattam az
Evangéliumot, mégha csak azért is, hogy témákat találjak benne,
mindig egyvalakinek a nyomában voltam: találkoztam vele, látott
engem, mellém szegődött, újra és újra meglátogatott. S a dolgok
úgy hozták, hogy most már én is kerestem őt, én is szembenéztem vele, én is kérdéseket intéztem hozzá. Mint barát, és rnint ellenség: a Farizeus, aki elvitatja őt a tanítványaitól. Dialógusunk
- két hangra egy hangban - nem volt egyéb, mint állandó ismétIése ennek a kérdésnek: Ki vagy te? Ki vagyok én?,,5 1963-ben
még kiadta LA nouvelle naissance (Az új szűletés) című kötetét.
amely sok tekintetben a korábbi folytatása, azonban utána költő
ként évekig hallgatott, s újabb verseskötete csak 1970-ben jelent
meg Jacob címmel. Időközben számot vetett egész pályafutásával:
1966-ban antológiát állított össze addig írt verseiből. ahol fegyelmen kívül hagyva az időrendet, mintegy fejlődési ciklusokba rendezte legfontosabbnak tekintett verseit (érdemes felidézni a cikluscímeket: Orpheusz, Szodoma, Bábel, Krisztus, Beszéd, Csend),
s egy hosszú bevezetőben elemezte költészetének belső változása-
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de (aite, 1966.
- Az előszó: Le
ffagrnen~ le chanüer, la
ruine.
6Ugne

7 Poésie

Raison
ardente,1947.

8Qui est cet homrne?,
1947.; L' Ouvrier de la
onziérne heure, 1954.
Azonos kötetben:
Autobiographies, 1970.

it, költői elhallgatásának okait, valamint megpróbálta felvázolni
egy eljövendő költészet eszményét. 6 Mindezzel párhuzamosan
sorra jelentek meg esszékötetei: Le goűt de l'Un (Az Egy érzéke,
1963), La face humaine (Az emberi arc, 1965), Le mande est intérieure
(A világ belül van, 1967), Choses dites (Elmondott dolgok, 1970).
Pierre Emmanuel "esszéíró korszaka" nem előzmény nélküli.
Már a negyvenes években fontos esszéket, illetve kritikákat közölt, 1947-ben pedig önálló kötetben publikálta a költészetre vonatkozó tanulmányait? Két korábbi önéletrajzi könyvében sem
életének eseményeit vette számba anekdotikus módon, hanem
belső lelki fejlődését próbálta rekonstruálni számos nagyobb lélegzetű, általánosabb érvényű eszmefuttatással tarkítva. 8 Azonban
míg korábban kritikai írásai, esszéi mintegy kiegészítették költ észetét, a hatvanas években írói munkásságának egy olyan szakaszába lépett, amikor esztétikájának legalapvetőbb problémáit, a
költészetében rejlő ellentmondásokat, mindenekelőtt költészet és
vallás viszonyát kizárólag tanulmányokban próbálta tisztázni.
A hatvanas években született esszéi és a különböző nemzetközi találkozókon elhangzott előadásai társadalmi, vallási és poétikai kérdéseket egyaránt érintenek. Ám a központi problematika
- láthatóan költészet és vallás, a költői szó és az isteni Ige - viszonylata. Ezek kiéleződő ellentéte egyben Emmanuel költői elhallgatásának is minden bizonnyal a legfőbb oka volt. Írásaiban
költészet és imádság, esztétikai és misztikus élmény hasonlóságáról elmélkedve határozottan szembefordul a költészet hamis spiritualizálásának, a költészet valláspótlékként, vallásos tapasztalásként való felfogásának elvével: a költői szó csak megközelítése az isteni Igének, a Létnek, de akadálya is lehet a találkozásnak,
a végső feloldódásnak, ha önmagába zárul, ha nem mutat túl önmagán. Ugyanakkor elégtelennek érzi a keresztény szellemiségű
művészetnek azt a felfogását is, amely nem vet számot a modem
kor spirituális helyzetével, a modem kori ateizmussal, hanem
még mindig egy éltető keresztény közösségben gondolkodik (általában Patrice de la Tour du Pin és Lanza del Vasto nevét említi
példaként). Az általa felvázolt költészeteszmény, amely "belülről"
s nem feltétlenül tematikusan keresztény, kész a költészet "feláldozására", másrészt átéli a modem kori ateizmust is, vállalja korunk lelki éhségét.
Esztétikájának egyik legfontosabb eleme a szóról alkotott felfogása. A költői szóról folytatott minden keresztény szellemiségű elmélkedésnek János evangéliumának első soraira kell hivatkoznia:
"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az
Ige." Az isteni Ige megtestesülése az a döntő momentum, amely
megteremti az emberi beszéd valódi dimenzióját és méltóságát. A
beszéd kegyelem, az Igéből származik, azt tükrözi, s az ember általa kapcsolódik a világhoz és a Léthez. A szó a szeretet dimenziója, ember és ember, ember és Isten találkozóhelye, ezáltal meg-
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szentelődésünk tere. Márpedig a költészet a szó, az emberi beszéd par excellence művészete. Ezért vallja Pierre Emmanuel, hogy
a költő a beszéd őrzője és szolgája, legfőbb feladata a szavak tisztelete, a Beszéd és Lét egységének, folytonosságának megőrzése,
illetve visszaállítása. Hiszen modern korunkban a szavak elvesz ítették valódi jelentésüket, mintegy kiürültek, már nem utalnak a
végső jelentésre (sens), arra a végső forrásra, amelyből erednek
(éppen ezen alapul a fogyasztói társadalomra irányuló kritikája,
amely megölte az emberi kommunikációt). A költő legfőbb feladata, hogy visszaállítsa eredeti méltóságába az emberi beszédet,
ezért kell - mintegy magára vállalva korunk spirituális némaságát - újratanulnia, újjáélesztenie legalapvetőbb szavainkat, mindenekelőtt a közhelyeket (lieu commun - "közös hely"). Mindez
nagyfokú aszkézist követel tőle spirituális és poétikai szinten
egyaránt: figyelmet, a szavak szeretetét és tiszteletét, olyan belső
csendet, amelyből a valódi, imádsággá alakuló költői szó fakadhat. Végső fokon a költészet feláldozását követeli meg, hiszen a
beszéd, így a költői szó kiteljesedése sem egyéb, mint integrálódása, feloldódása az isteni Igében.
Pierre Emmanuel életművében a költésze trő l folytatott elmélkedés 1970 után is fontos szerepet játszott. Később is figyelemre
méltó eszmefuttatásokat publikált, például élete utolsó éveiben a
France Catholique című hetilap munkatársaként hétről hétre közölte cikkeit. Azonban írói munkásságának újabb szakaszában az
esszéírás háttérbe szorult, s ismét a költészet vette át a vezető
szerepet. Ugyanakkor újabb verseiben még a hatvanas évek meditatív korszaka után is tovább éltek azok a feszítő kérdések, amelyeket esszéiben megfogalmazott. Versei később is folytonos belső
megosztottságot, fájdalmas istenkeresést tükröznek (jól szimbolizálja ezt már címével is az 1970-ben megjelent kötete: Jacob). Mégis azt mondhatjuk, hogy utolsó köteteiben - a néhol érezhető
verbalizmuson túl - Pierre Emmanuelnek sikerült felmutatnia
egy olyan keresztény szellemiségű költészeteszményt, amely a Beszéd-Szeretet-Lét hármasának egységén alapul, egyaránt figyel
a másikra és az Abszolút Másikra, örök kortársunkra, a megtestesült Igére, s arról tanúskodik, hogy a valódi költészet a figyelem
és a csend költészete, végső fokán imádság.
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A műoészei
PIERRE EMMANUEL

A tordtást a következő
kötet alapján közöljük:
Pierre Emmanuel: Le
mande estintérieur.
Seui!, 1967., Paris,

51-59.

misztikus zsákutcája
Egy régi, huszonöt éves füzetemben találtam rá az alábbi feljegyzésemre, amely bizonyos értelemben elég jól megvilágítja egyes
művészek szenvedélyes magatartását, s belső irányultságuk jellegét. Nem emlékeztem rá, hogy már ilyen korán így gondolkodtam:
úgy érzem, ezek a sorok nagyban megelőlegeztékkésőbbi életemet.
Bizonyos dolgokra talán már nagyon korán ráérzünk. s kimondásukkal már akkor elkötelezheljük magunkat irántuk, amikor még
valójában meg sem éljük. A beszéd és a lét egysége küzdelmet tételez. Hűségesnek lenni az adott szóhoz annyi, mint még pontosabban megfogalmazni, s még inkább megtestesíteni. A kétféle műve
let kölcsönösen feltételezi egymást. Azért másolom most át ezt a
régi szövegernet, hogy megerősítsem, másrészt azért, hogy ő is
megerősítsen engem. 5zövegemben annak a sorsnak a belső egységére ismerek rá, amely, miközben a sajátom, sok más emberé is: ami
számomra egyszerre jelent bizonyítékot látszólagos különállásom
és a mi kölcsönös elszigeteltségünk ellen. Ha hűek vagyunk önmagunkhoz, akkor hívek vagyunk egy egész szellemi csoporthoz is.
Különösen igaz ez a nagy ísmeretlenek csoportjára, akikről áttételesen az alábbi szöveg is beszél - a közöttünk mindenütt jelenlévő
csend végtelenül csendes tanúságtevőire. Szövegem idézése után
majd tisztáznom kell még, hogy mi választ el tőle ma, s el kell majd
oszlatnom bizonyos félreértéseket. amelyeket a művészetben megélhető spirituális elhivatottsággal kapcsolatban sugall. Először is
nézzük régi feljegyzésemet, amit jelentéktelen módosításokkal másolok ide:
"Egyesek arra születtek, hogy valamennyi cselekedetük által az
abszolútum felé irányuljanak. Nincs ennél nehezebb és egyszerűbb elhivatottság. Belső energiától fűtve egyre csak rohannak.
Útjuk egyenes: céljuk a végtelenben rejlik. Egyedül állnak a végtelennel szemben, amelyről jól tudják, hogy minden emberi képességet meghalad. Mindegyikük saját magának tör utat a körülmények sűrűjén át az egyedüli realitás felé valamiféle ösztönös
akarat által, ám egyre magabiztosabban. Maguk mögött hagyva a
saját maguk által teremtett és csak számukra járható utat, rászolgálnak arra, hogy eggyé váljanak végzetükkel. amely csak egy sugara annak az Egyedüli Napnak, ahová számtalan utakon egybefut mindaz, mi múlhatatlan az emberben.
A vérző Agrippa d'Aubigné, aki azt hiszi, hogy ellenfele halálosan megsebesítette, utolsó erejét is összeszedi, hogy lóra száll-
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jon. Beauce-ból Saintonge-ba megállás nélkül teszi meg az utat,
delíriumában csak egyetlen gondolat jár a fejében: halála előtt
még mindenképpen szeretné viszontlátni Diane Salviatit, akit szeret. Ugyanígy kétszáz évvel később Hölderlin is erőltetett menetben indul Bordeaux-ból Németországba, mert úgy érzi, hogy Diotima meg fog halni. Szeretetük izzása oly erős, hogy szinte felemészti tárgyát. Különös törvényszerűségek szerint működik a
sors a hasonló szenvedéllyel megáldott lények esetében. Sem
Diane, sem Diotima nem adatik meg számukra. Hölderlint a
halál választja el tőle, Aubignét a "vallásoknak különbneműsé
ge" miatt utasítják el. Két bukás: két megnyíló út. Mindkét költő végig fog haladni a saját útján. A legvégéig, ha egyáltalán a
halál, a belebotlás valamibe valóban véget jelent egy végeérhetetlen úton. S ha egyszer nekiindulnak, már csak a lendület
számít. "Ha rajtam állna, én már olyan messze szeretnék járni,
hogy lehetetlen legyen a visszatérés" - mondja Claudelnél Kolumbus Kristóf. Mert elérkezik az a pillanat, amikor az ember
már mindenét odaadta anélkül, hogy egyáltalán észrevette volna. S akkor már lehetetlen visszafordulni. Kolumbus Kristóf istenhordozóvá lesz. Csak az érdekli, hogy a "túlsó part" felé
menjen, csak akkor boldog. Az örökkévalóság boldogsága járja
át már itt, az átmeneti időben.
Az abszolútum fanatikusai nem mindig .szeretetre méltó" emberek. Még csak nem is mindig "intelligensek" a szó általános értelmében. Intelligens emberekkel mindig szót lehet érteni. De hogyan lehetne közös nevezőre jutni olyan mániákusokkal, akik egy
cél nélküli, semmiféle előnnyel sem járó, még csak gyönyörrel
sem kecsegtető kalandra tették fel az életüket; hiszen vállalkozásukban egy aktussal mindent elutasítanak, hogy még biztosabban elérjék a Mindent. Az Egészet, ami az intelligens emberek
szemében csak üres fogalom. Ha őrültségük legalább valamiféle "tapasztalatszerzés" lenne, ahogyan azt mostanában mondják: valamiféle tisztánlátó zavarodottság, szándékosan előidé
zett extázis, misztikus-intellektuális bizonytalan egyensúlyi állapot, módszertani ürügy önmaguk megfigyelésére! Korunk
"mély"-nek nevezett pszichológiája kíváncsian kutatja a hasonló szélhámosságokat, az efféle felsőbbrendű játékokat, ahol a
szellem szenvedélyt szimulál, hogy még jobban kifejleszthesse
elemzőképességét. Ezt a nárcisztikus szublimációt nevezik "spirituális gyakorlat"-nak, Ám ha valaki tényleg azért beszél,
hogy választ találjon létezésének végső kérdéseire, az elegáns
szónokok úgy tesznek, mintha nem is hallanák, vagy talán
tényleg nem is hallják. Az ilyen ember elsősorban nem azért
beszél, hogy meggyőzzön, hanem hogy tanúságot tegyen.
Csakhogy az ő szavai számunkra valamiféle különös monológnak tűnnek, bántja a fülünket, sőt botrányosnak is érezzük. Pedig számára dialógust jelent Istennel, megfeszített figyelmet
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követelő beszédet. A Mindentől megfosztott lélek patetikus kiáltása ez, amelyben a lélek még az ismeretlen könyörület nyomát is
felfedezni véli. Ám a modem felfogóképesség számára a teljesség
utáni vágy puszta csalás, az efféle dialógus pedig süketek párbeszéde. Tényleg, valóban süketek ők. Az örökkévalóság után üvöltöznek, s már végleg kiszakad tak a világból éppen a világ miatt
érzett szorongásuk vagy a világgal szembeni szitkozódásuk által.
Mihez kezdhetünk mi az olyan emberekkel, mint Aubigné? Holrejtőzik bennük egy emberi vonás, amely lehetővé tenné számunkra, hogy meghalljuk őket?
Holott az emberiesség hatja át egész életüket, ám ez az alsóbb
szinteken kevésbé érezhető. Hogyan haragudhatnánk rájuk
ezért? Inkább tanuljuk meg olvasni írásaikat, s próbáljuk meg
felfedezni páratlan szenvedélyüket már életük és művük szigorú logikájú fúgájának legelső ütemeiben is. Már Aubigné az
Élete gyermekeinek című munkájában is megmutatkozik valódi
emberiességének nagysága, amely másféle módon ugyan, de a
Tragédiákból is kiolvasható. Miközben egyetlen szenvedély fűti,
Aubigné számos idegszállal kapcsolódik korához, barátaihoz,
családjához és királyához. Legkülönbözőbb kötődéseiből eredő
kötelezettségeinek egyetlen irányt szab, s az összes többit átfogó kötelék alkotja azt a leglényegesebb szálat, amely Aubignét
magához Istenhez köti. Pedig mindenki másnál szétszórtabb
volt, kíváncsiságának gyakran engedett, erejét tékozolta. Szétszórtsága csak egy mellékes körülménynek bizonyult, erejének
és bátorságának túláradása volt, ami egyáltalán nem akadályozta meg abban, hogy életét szenvedélytől fűtve teljes egészében a hithez kösse. A tudományok érdeklik, az alkímia, az
okkultizmus, természetfilozófiával és történelemmel foglalkozik, vagy éppen háborúban vesz részt, ahol két ütközet között
apokalipszisének egyik énekén elmélkedik? Bármit tesz is, gondolatai mindig ugyanoda térnek vissza, becsületességének tengelyéhez, amely sohasem bizonyul hazugságnak.
Aubigné életművében ugyanaz a fény járja át a sok gnosztikus
elemet, a totális energia számos rosszul megfogalmazott előérze
tét, az univerzumban és a történelemben munkálkodó ember hatalmas és elmosódott képét. Más reneszánsz művészek panteizmusa nála oly módon alakul át az Isten előtt egyedül álló ember
radikális monoteizmusává, hogy semmit sem veszít erejéből. Innét ered műveiben a szimbolikus ábrázolás fontossága, ami azóta
a reformáció más irányú fejlődése miatt elveszett. Nála a történelem ugyanannak az egyetlen drámának a megismétlődése, különböző formákat öltő időtlen növekedése, amelynek végső feltárulása lépésről lépésre valósul meg egészen az idők végezetéig.
Mindez lehetne immanens jellegű koncepció is, nevezetesen az
univerzumban kiteljesedő tudat koncepciója, amelynek szirnmetrikus párja a kozmikus misztérium lassú és folytonos megvilágoso-
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dása lenne. Csakhogy Aubigné számára az idő darabokra törik a
Jelenlét, a hit Hic et nunc-jának szorításában, ami a történelem
szintjén szimmetrikus párja a belső élet Egyedül és csak gondolatának. Krisztus az örök kortárs, általa a történelem nemcsak
az örökkévalóság felé nyílik meg, hanem a mi formátlan tekintetünk előtt is, mihelyt megvilágosodunk a szellem fényében. A
középpontban Isten áll, de ott áll az ember is. A létezés összességének tengelyét jelentő Krisztus a végső titka minden egyes
megszülető embernek. Aubigné szerint ebből kiindulva minden
az egyedüli valóságos szereplő, Krisztus nyomán nyer formát
bennünk. Valamennyi érzésünk, valamennyi kapcsolatunk felebarátainkkal és önmagunkkal is kizárólag e Szíven áthaladva
válik valódivá, egyedül e Szív változtathatja hiábavaló nekibuzdulásainkat valódi lendületté, szeretetünket pedig autentikus felebaráti szeretetté.
Aubigné minden írásában erről tesz tanúságot - még a Tragédiákban is, ahol a harag látszólag erősebb a szeretetnél. Olvassuk
csak el az Élete gyermekeinek című műv ét, vagy a leveleit, de mindenekelőtt csodálatra méltó elmélkedését a 88. zsoltárról, amelyet
"felesége, Suzanne de Lezay halála miatti nagy gyászában" írt.
Műveiben mindenütt jelen van Isten: egész életében Ura előtt állt.
Aubigné a maga teljességében, a szektarianizmus szellemének
legkisebb jele nélkül képviseli és jeleníti meg a kálvinizmus valamennyi fontos vonását, közülük is a leginkább figyelemre méltó t:
Istennel szembeni magányunk érzését. Magányunk érzése és a
bűn tragikus jelentése, a vallásos lélek e kettős mozgatórugója adja Aubigné életművének prófétikus erejét és szépségét. Ahogyan
felismeri általuk a történelem végső igazolását, úgy saját életét is
teljes egészében egy az örökkévalóság és önmaga között zajló
harcként értelmezi..."
Így végződik - vagy marad függőben - ifjúi hévvel írott szövegem. Ma egyszerre tűnik számomra egyértelműnek, ugyanakkor elég homályosnak is, mert a végső értelem kibomlása - okkal - nem fogalmazódik meg benne. Szövegemben alapelvként
fogadom el, hogy egyes emberek sorsát a végső értelem alakítja:
csak az történik meg velük, ami azzal egybeesik, akár drámai
módon vagy katasztrófába torkollva. Ebben a magatartásban még
nyoma sincs a pelagianizmusnak. Éppen ellenkezőleg: ezek az
emberek gyakran másfelé törekednek, s nem arra vágynak, ami
végképp magáénak követeli őket. Nem szentek ők, hanem akarva
nem akarva, a beszéd őrzői. Kimondják azt a végső értelmet, ami
előre hajtja őket. Csakhogy nincs meg bennük az a folytonos figyelem és türelem, ami a szentekben mindig is ott él, s ami számukra irányadó. Ifjúkori írásomban nem hangsúlyozom az abszolútum vonatkozásában meglévő különbséget a szent és a művész
között, mert még nem ismertem egyik utat sem. Pedig már akkoriban nagy kíváncsiság élt bennem a szentek iránt. A "kíváncsi-
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ság" szó nem túl megfelelő, még indiszkrét is; a vonzás és taszítás ellentétpárja sokkal jobban tükrözi akkori magatartásomat. A
szentek borzalommal töltöttek el, ugyanakkor bámulatot is keltettek bennem. Talán csak azért istenítettem annyira egyes költőket
- például Hölderlint, akinek idealista spiritualizmusa olyan jól
megfelel a vallásos esztétáknak -, mert irtóztam a szentségtől.
Azért, hogy megőrizhessem spirituális irányultságomat anélkül,
hogy ijesztő áldozatot hoznék érte.
Alig írom le ezeket a sorokat, máris Hölderlin élete jut eszembe. A szentek önmagukat adják áldozatként: felajánlásuk akaratuk
által történik, még akkor is, ha magát az akaratukat áldozzák fel.
De vajon egyes művészek - például Rimbaud, Hölderlin vagy
Artaud - önmaguk ellenére élik meg a feláldozást, a bennük lakozó rögeszme áldozataiként? Vajon a lelkükben rosszul megfogalmazott abszolútum forgácsolja szét őket? A művészről alkotott
efféle romantikus kép engem nem elégít ki: valami hiányzik belő
le. Lehetetlennek tűnik számomra, hogy ne alakuljon ki valamiféle megismerésre irányuló dialógus, ha lelkünkbe költözik a végső
értelem. A párbeszéd kigyógyítja a lelket abból az őrültségből.
amely menthetetlenül hatalmába kerítené, ha egyedül ő akarná
hordozni a végső értelmet ahelyett, hogy képességeiről lemondva
teljes egészében átadná magát neki, hogy az hordozhassa őt. A
csodálatos végső értelem csak akkor tárul fel, ha az emberi szellem megalázkodik. Ez az én meggyőződésem. Ugyanakkor nem
szerétnék igazságtalan lenni néhány nagy lélekkel szemben, sem
pedig spirituális gőggel vádolni azokat, akiket mások a szellem
mártírjainak tekintenek. Annál kevésbé, mert közülük sokukat
gyermekkorukban értek olyan meghatározó élmények, melyek áldozati sorsra juttatva elátkozták őket. Minél mélyebbre hatolunk
egyes emberi sorsokban, annál jobban látjuk a szakrális szó ambivalenciáját.
Sokkal közelebb érzem magamhoz Aubignét - legalábbis fenti
szövegemben -, aki nem szent, de nem is zavarodott lélek. Viszont igazi hős, s ez megköveteli, hogy szigorral beszéljünk róla,
s valódi őszinteséggel. A hősiesség és a szentség utáni vágyakozás a költők két jellegzetes, elhibázott törekvése. Baudelaire imája
egyaránt érvényes a hívő és nem hívő költőkre: "Adj nekem elég
erőt ahhoz, hogy hiánytalanul teljesíthessem mindennapi feladataimat, s ezáltal hőssé és szentté váljak." Zavarba ejtő imádság ez,
amelynek horderejét számos kommentátor azzal próbálta csökkenteni, hogy a költő szellemi leépülésének tulajdonította. Valójában nagyon is példaértékű költői imádság ez. Az Ige lényegi tökéletességének felismerése ez, a költészetben elért tökéletesség viszonylatában. Nagyon is el tudom képzelni a szentségtörő ellentétpárját, ám az nem tagadása, hanem éppen megerősítése lenne.
Lehetetlen kitérni a végső Realitás hívó szava elől, ha egyszer felismerjük, hogy létünkhöz szorosan hozzátartozik, s messze meg
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is haladja azt: folytonosan az életünket követeli, "hiánytalanul
minden nap". Követelése szeretetteljes, nem jogi alapon áll: ezért
olyan nehéz felismernünk, hiszen számunkra a törvény, s nem a
szeretet látszik egyértelm űnek. Baudelaire könyörgése sem mentes e kétértelműségtől; hiszen nem azt mondja: a te Akaratod, hanem az én feladatom. Ebben a formájában ez nem önátadó imádság. önátadás nélkül pedig nem létezik sem hős, sem szent. A
hős teljes egészében átadja magát az Isteni Akarat tú1zásainak. A
szentet pedig még lényének legbenső rejtekében is folytonosan az
Isteni Akarat járja át. A hős és a szent Isten akarata iránti odaadásában nincs semmi közös vonás a törvény, a törvény előírásai
iránti engedelmességgel, ami a dolgok antropocentrikus, s nem
teocentrikus rendjéhez tartozik.
Régi szövegemben, amelyhez most mai gondolkodásomat tükröző megjegyzéseket fűzök, a végső elhivatottság kritériuma a
lendület, ami szintén kétértelmű dolog. Azóta már többször feltettem magamnak a kérdést: vajon az a művész, aki a lelkében
uralkodó nyilvánvaló zűrzavar ellenére felismeri a Lét ragyogásának visszfényét, s másokat is afelé irányít, nem Isteni Akaratot teljesít-e? Jogomban áll-e paradox módon azt mondani,
hogy egyesek tévedései szorosan hozzátartoznak életútjukhoz?
Sőt, hogy lelkük zűrzavarában van valami áldozati szenvedés,
amit az emberi szem nem vesz észre, vagy aminek a jelentését
az emberek félremagyarázzák? Semmi sem áll távolabb tőlem a
művész mint olyan pszeudo-szentségénél, amit egyes kritikusok lelkesültségből vagy akár nagyon is szándékosan a romantika egyes nagy szenvedőinek tulajdonítanak: Hölderlinnek,
Nervalnak, Baudelaire-nek, Mallarménak, Nietzschének és még
másoknak. A szentség efféle utánzata nem választható el attól a
vallásutánzattól, amelynek egyesek szerint a művészetnek kellene lennie a modern tudat számára. Az bizonyos, hogy ezek a
művészek fontos szerepet játszottak: egészen közel jutottak egy
titokhoz, másoknak is utat nyitottak felé, ám rejtélyes módon
mégsem jutottak el a végkifejletig, s mintha megtagadták vagy
meghazudtolták volna azt a Véget, amelyet életművük mások
számára jelent.
Mindezt én csak a művészet mint olyan behatároltságával tudom magyarázni. Ez a behatároltság akadályozza meg a művészt
abban, hogy teljes egészében kiszolgáltassa művészetét annak a
Realitásnak, amelyet megközelít. Mi művészek azt állítjuk, hogy
formába öntjük, értelmünkkel felfogjuk a misztériumot, ahelyett,
hogy hagynánk, a misztérium formáljon bennünket a maga képére, s ő adjon nekünk értelmet. A műoész mint olyan sohasem térhet
meg: arra ugyan képes, hogy formálisan, esztétikai elragadtatásban elgondolja a metanoiát, ám sohasem viszi végbe. Vagy pontosabban: még ha felismeri is, nem hagyja, hogy végbe menjen lelkében. Egyedül a vallásos lélek tér meg valóban a hithez saját
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művészete feláldozásával, egyféle mindig megújuló sugallat reményében/ ám nem azért cserébe. A művészet határain belül lehetetlen a lelki megújulás: az mindig csak a régi inspiráció elemeinek egy újabb kombinációja lesz. A művészet határainak olyan
energia hatására kell semmivé válniuk, amely végtelenül erősebb
a művész önfenntartó ösztönénél. Ez az energia személyiséget
formálhat abból a bábból, ami a művész saját művészetében, s az
isteni kegyelem átalakíthatja. Az átformálódás után egy végső elhivatottság újra feltámaszthalja benne megváltozott formában a
művészt, aki már tisztán vallásos lélekké lett, akit már nem
emészt a gond, hogy teljes egészében birtokolja művészetét. Ha
megszabadul egocentrikus gondolkodásmódjától, átjárja a tudat,
hogy nem őt illeti a beszéd és a csend, az élet és a nem-élet, s akkor többé már nem úr ő/ még csak nem is szolga: megtanul semmivé lenni. Egyedül és kizárólag csak a Beszédet illeti meg, hogy
magáénak követelje. hogy kiemelje a semmiből, s olyan szépséget
teremtsen általa, amelyre a művész már végérvényesen képtelennek érzi magát.

1965.

(Pierre Emmanuel további esszéit
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későbbi

számunkban közöljük.)

Mit hallott, mii
MóSER ZOLTÁN

mondott Gellért
püspök?
"Walthere audis symphoniam
Ungarorum, qualiter sonat?"

Született 1946·ban Szekszárdon. tanár fotóművész.

1Árpád-kori lefpndák: 87.

Szabó Flóris fordítása.

A kifejezés jelentése

Történt pedig egyszer, hogy (Gellért) valakinek védelmére a királyhoz
így érkezett; annaka vidéknek egy erd6s részén, mely disznók legeltetésére
szolgált, volt egy tanya, és ebben délid6ben megszállott. Itt éjféltájt malomkövek zaját hallja, amit egyébként még nem tapasztalt. Csodálkozott,
hogy mi lehet ez. Majd az asszony, aki a malmot hajtotta, énekelni
kezdett. Csodálkozva szólott erre a püspök Valterhez: "Hallod-e, Valter,
a magyarok szimfóniáját, miképpen hangzik?" És mindketten nevettek
az éneken. Minthogy pedig a malmot egy asszony hajtotta kezével, és
az ének magasba szállt, a püspök pedig eközben ágyában feküdt, még
egyszer így szólt még mindig mosolyogva: "Magyarázd meg nekem,
Valter, miféle dallamú éneklés ez, mely lejtésével arra késztet, hogy az
olvasást abbahagyjam?" Amaz pedig azt mondta: "Nótának dallama ez.
Az asszony, aki énekel, ennek a gazdának a szolgálója, akinél szállást
kaptunk. Urának búzáját örli ilyenkor, mikor a vidéken másféle malom
éppen nem található." Mire a püspök így szólt: "Géppel jár vagy kézi
munkáoal?" Géppel is, kézi munkával is - mondja rá Valter -, nem
húzza semmiféle barom, hanem az asszony saját kezével forgatja. ,,1
E szöveg magyarázataként sokféle értelmezési kísérlet született
az idők során. E tanulmányban Trócsányi Zoltán Magyar régiségek
és furcsaságok című könyveeskéjében (1924) akadtunk egy érdekes
okfejtésre. Trócsányi Zoltán két kutatóra, Horváth Cyrill és Himpfner Béla írásaira hivatkozik, akik a kérdés történetét összefoglalták,
és az eddigi sokszor merész és fantasztikus föltevéseket egyszerűb
bel helyettesítették. De előtte hadd hivatkozzam másokra is, első
sorban Grandpierre K. Endrére, aki külön tanulmányt írt erről a
kérdésről. Írásában felsorolja a "symphonia" szó körül támadt bonyodalmakat, mivel e fogalom ingadozó, s többféle jelentése van:
"az ókori Mezopotámiában dudához hasonló hangszert jelentett, a
régi görögöknél (szüfoné, szünfonia) összhangzatot, együtthangzást, a rómaiaknál éneket kísérő hangszert, míg a középkorban ősi s mindmáig fennmaradt "összhangzat" jelentésének megőrzése
mellett - forgólantot, húros zeneszerszámot, dudafélét. Érthető
hát, ha még a szöveg fordítói sem jutottak megegyezésre. Íme egy
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2Grandpierre K. Endre:
Magyarok ezeréves
éneke: munkaszimfónia,
Somogy, 1988. 2. 38-39.

3Árpád-kori legendák és
intelmek, 1983, Bp., 210.

4Zolnay László: A
magyar muzsika régi
századaiból, Magvető,
1977, 55-56.

5Burdon-bordon: egy
dallam alatt változatlanul
kitartott hang. A
középkori
zeneelméletben az
organumnak nevezett
műfaj hosszan kitartott
hangjainak neve
bordunus organorum. A
bordon gyakorlat Európa
és Ázsia népzenéjében
széltében ismert. (Vö.:
Magyar Néprajzi Lexikon
1.327.)

csokor belőlük: Szabó Károly: magyarok dala, Lánczy Gyula: magyarok dudája, Balogh József: magyarok zenekara, Haraszti Emil:
magyarok hangszere, ifj Horváth János: ének-dallam és összhangzat kifejezésként fordítja.
Még a szimfónia szó homályos jelentésénél is nagyobb zavart
okoz az a tény, hogy Gellért a "symphonia Ungarorum" -ot nem
szó szerinti, hanem átvitt, jelképes értelemben használja. Szó szerinti jelentése: magyarok szimfóniája, azaz: minden magyar szimfóniája, De miért volna ez a magyarok szimfóniája, holott csak
egy malomkő zörög, és egy rabszolgalány énekel?2
Mindezen kérdések és vélekedések mellé kívánkozik még Érszegi Gézáé, aki a legenda újabb kiadásának jegyzetében úgy véli,
hogy "az örlőkövek ütemes zaja és az ehhez igazodó munkadal
szimfóniát, vagyis olyan zenei jelenséget hozott létre, amikor a
két hang egy oktáv hangközzel azonos dallamot ad elő?
Rajeczky Benjamin és Gábris György a "symphonia" szónak a
"többszólamúság"-ot jelentő értelmét emelték ki, és ezért aesimpolya, a tekerőiant meglétét, korai emlékét idézik a fogalommal
kapcsolatban.'
A Gellért-legenda írójának mindenesetre már nem volt ismeretlen valamilyen organum-szerű műzene - írja Rajeczky Benjamin
-; bizonyára arra célozhatott a legenda olasz és német szereplő
ivel, akik a kézimalmos burdonjávaf kísért éneket tréfásan szimfóniának - "összhangnak" vagy "hangzatnak" - nevezték. A
szerző a "modulatio carminis" kifejezéssel azt is elárulja, hogy
különbséget tudott tenni a népdal sajátos jellege és a műzenei hatás között.
Egy másik, szintén mai értelmezés szerint a kegyes püspöknek
a dalra, a dalolásra és a malom forgatására, vagyis a magyarok
szimfóniájára vonatkozó megjegyzése nem más, mint szelíd, vagy
éppen lekicsinylő, lenéző gúny, irónia. A dal hallatán és a malom
forgatása láttán az olasz származású püspökben a többszólamúság mellett, azzal együtt a latinul symphoniának nevezett tekerő
lant jutott eszébe. Ezt a hangszert, amely akkor már jól ismert
volt, ugyanolyan mozdulatokkal kellett megszólaltatni, mint amilyenekkel az éneklő, dalos kedvű leányka a kézimalom kerekét
forgatta. Vagyis Gellért püspöknek a magyarok szimfóniájára utaló szavai félig tréfásak voltak; a kéz a tekerőiant forgatását, a
hangzás pedig annak többszólamúságát idézte, véli Gábris
György.
Ez a zümmögéstől kísért ének - vagyis így a többszólamúság
- a régebbi magyarázókban is felvetette a hangszerrel való öszszehasonlítás gondolatát. Ugyanis a tekerőiant a középkorban általánosan elterjedt és használatos volt; gyakran szerepel e hangszer "organistrum" vagy "symphonia" néven középkori ábrázolásokon, ami többszólamú játék lehetőségére utal. Csakhogy a játékhoz eleinte két ember kellett, és csak 12. századtól kezdve ké-
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Közép-európai
párhuzamok

6A második

kakasszótól:
reggel két órától

Az örlődalok a
balti-tengeri népeknél

szített kisebb típusoknál lehetett a kerék forgatását egybekapcsolni a 6-8 billentyűn való játékkal. Így vagy későbbi - tehát nem
Gellért és István korabeli - a legenda, vagy egy másfajta értelmezés látszik kívánatosnak. Ezt a már említett "modulatio carminis" kifejezésben vélték meglelni többen is a múlt kutatói közül,
ami az egyházi énekkel szemben "népi dallam"-ot jelöl. Ezért is
így adta meg az egyik fordító a "melodiae cantus" kifejezésnek a
rokonértelmű magyar megfelelőit: harsogás, gajdolás, nótázás,
énekszó. Csakhogy ez a dallam merre, miféle énekek között keresendő? Erre a szöveg látszólag semmi támpontot nem nyújt. Egy
nyom azonban mégis eligazító lehet: a leány munkavégzés közben, a munkavégzés ütemére énekel: ez valamiféle munkadal
volt. Ez vezette egyik kutatónkat arra - mert a magyar anyagban nem talált -, hogy a közép-európai népek munkadalait tanulmányozza át.
1913-ban a Finn Tudományos Akadémia kiadásában egy nagyon értékes mű jelent meg - írja Trócsányi Zoltán -, "amelyben a szerző A. R. Niemi a lettek, litvánok népköltészetéről megemlíti, hogy (...) nagyon sok és sokféle munkadaluk van. E népek
dalai már régen magukra vonták az utazók és tudósok figyelmét."
A szerző egy 17. századbeli német utazó útirajzából idézi az
alábbi, számunkra érdekes feljegyzést:
"Ök (a litvánok) természetüknél fogva hajlanak az éneklésre
(...) az asszonyok és leányok, akik reggel is a második kakasszótól6 kezdve, amíg megvilágosodik, a kézimalmoknál muzsikálnak, miközben a kézimalmok zúgása szolgál nekik basszuskíséretül és alapul. Énekeiknek, vagy sokkal inkább üvöltésüknek tárgya szerelmi dalok, de sokszor olyan dolgokról is énekelnek, ami
eszükbe jut vagy egyszeruen a szemük előtt áll."
Íme - fűzi hozzá a 17. századi szerző -, a Symphonia Litvanorum. E leírás feltűnően emlékeztet a Szent Gellért-legendában
olvasható jelenetre. Mindkét esetben munkadalt, pontosabban őr
lődalt énekelt a nehéz és fárasztó munkát végző leány. E két hasonló leírást egy harmadikkal is megtoldhatjuk. Az 1500-as évek
vége felé megjelent könyv lengyel írójának, Mathias Stijkowskinak (1546-1582) egy följegyzésével egészíthetjük ki a fentieket. A
lengyel szerző is azt írja a litvánokról, hogy a "kézimalom forgatása közben s egyéb alkalmakkor a helyzettel összefüggő dalokat
énekelnek. Miközben ezt a malmot kezükkel forgatják. hazai szokás szerint parasztdalt szoktak énekelni, jobban mondva ugyanazt a szót gyakran ismétlik énekléshez hasonlatosan. Ez pedig
mind a férfiaknak, mind a nőknek szokásuk, hogy arról a dologról, amellyel éppen foglalkoznak, paraszti dalt énekeljenek."
Az őrlődalok megtalálhatóak a többi balti-tengeri népeknél, a
mi nyelvrokonainknál is, a finneknél és az észteknél - fűzi hozzá Trócsányi Zoltán, majd így folytatja: "Az őrlődalok általános
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12Szentek élete II. 33.

13Néprajzi Lexikon I. 313.

elterjedése arra enged következtetni, hogy - bár ma már a kézimalom pusztulása után az őrlődalok ismeretlenek népköltészetünkben - régen bizonyára nálunk is éppen úgy megvoltak,
mint igen sok más primitív költészetben, s nem vonunk merész
következtetést Szent Gellért legendájának őrlési jelenetéből. ha azt
állítjuk. hogy az őrlődalok nálunk ősiek, talán még a finnugor
egység korából valók."
A napokban került kezembe egy kisiskolásoknak készült (sok
hibával, pontatlansággal teli) olvasókönyv. Ebben olvastam a következő, meglepő állítást Szent Gellérttel kapcsolatban: ,,6 szoktatta rá népünket, hogy Szűz Máriát Boldogasszonynak nevezze?
Ipolyi Arnold írja Szent Gellértről. hogy "sem a nemzet nyelvét, sem annak ős vallási hitét nem ismeré", ezért ez érintetlenül
hagyta őt, mint idegent." Állításának igaza a legendákból is jól kirajzolódik. Ezekből s a szent életét bemutató életrajzokból tudjuk
meg, miként is beszélt és érintkezett a vele kapcsolatban állókkal.
A szentek életét bemutató könyvben olvasható, hogy bár könnyen
és gyorsan tanult, a latin grammatikát nem tanulta meg jól. Görögül azonban - mint afféle második gyermekkori anyanyelvén elég folyékonyan tudott. 9
Szent Gellért - de jóval később még Kapisztrán Szent János is
- tolmács segítségével prédikált Magyarországon. Ahogy Toldy
Ferenc írja 1851-ben, "az első idegen térítők deákul hirdették
ugyan a csodálkozó nép előtt az evangéliumot, de tolmácsok kíséretében, kik neki az így előadottakat hevenyében megmagyarázták.i" Gellért Fehérvárott, a Boldogságos Szűz ünnepén a Napba öltözött asszonyról beszélt a néphez és István királyhoz: szavait Konrád, fehérvári prépost tolmácsolta. István király itt szerette meg őt, és választotta fia, Imre mellé nevelőnek.l1
Szent Gellért Imrét nyolcéves korától tizenhat éves koráig nevelte, tanította. Nyilvánvalóan fölmerül mindenkiben a kérdés:
hogyan, milyen nyelven beszéltek egymással? A hercegnek, akit
kezdetben papnak neveltek, kellett tudnia annyit latinul, hogy
Gellért ezen a nyelven taníthatta. Sőt bizonyos, hogy görögül is ő
tanította meg, amikor már eldőlhetett. hogy Imre bizánci herceglányt kap majd élettársnak.f
A tankönyvíró tehát átvett egy régi tévedést, olyan értelmezést,
amit a Néprajzi Lexikon is terjeszt.
"Boldogasszony: 1. feltehetően ősi istenség neve. Gellért püspök tanácsára a térítők Szűz Máriára alkalmazták, így Mária,
Szűzanya törzsökös szinonim szava lett. Archaikus népi imádságaink ráolvasásaink, ünnepneveink kedveltebb invokációja Mária
helyett az ünnepélyesebb Boldogasszony.r:'
Itt már a térítökről van szó, akik tudtak magyarul, (soknak a
nevét is ismerjük), tehát ők alkalmazták a Boldogasszony nevet.
De vajon miért, milyen meggondolásból? Akik járatosak e kérdésben, tudják, hogy két olyan tanulmány készült e témában: az
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egyiket Kálmány Lajos, a másikat Katona Lajos készítette. Itt
szükségesnek mutatkozik, hogy mindkét tanulmányból a szóban
forgó mondatot megvilágító részeket idézzem. Katona Lajos a különös nevű kedd asszonya, a másik tudós az ősvallásunk istenasszonya kapcsán szól csak a magyarokra jellemző Boldogaszszony elnevezésről, és e névnek, a fogalomnak feltételezhető eredetéről és jelentéstartalmáról.
A Teleki- és Kazinczy-kódex Anna-legendájából jól kiolvasható,
hogy a magyar Mettertia-kultusznak - "az egyház által ugyan
jóvá nem hagyott, sőt részben utóbb el is ítélt -, de részben máig is megtűrt tiszteletében van a gyökere azoknak a népies hiedelmeknek és szokásoknak, melyek a Kedd asszonyára és a vele helytelenül azonosított Nagyboldogasszonyra vonatkoznak. Ez a Szent
Annával összetévesztett Nagyboldogasszony csak a Kisasszonynak is nevezett Boldogságos Szűz helyébe lép akkor, midőn az áldott állapotban lévők és a gyermeket áhító magtalanok
oltalmazója és segítője lesz, holott a régibb századok Mária-kultuszában ezt a kettős tiszteletet is az Istenanya viselte, mint azt számos róla szóló legenda bizonyítja...
"Mikor népünk a kereszténység tanaival, köztük különösen a
Szűz Máriára vonatkozókkal megismerkedett, az akkoriban a
szűz és hajadon szókkal körülbelül egyértelmű, csak valamivel,
úgy látszik, előkelőbb kisasszony szót alkalmazta a semper virgo
(mindig szűz) egyenértékűje gyanánt. Egészen olyan összetétel ez,
mint a német [ungfrau, melyhez elemeinek értelmét nézve is nagyon hasonlít. Mikor aztán (.oo) e név helyébe, a nagyobb tisztelet
okáért, mindinkább a nagyasszony lépett, úgy, amint a németeknél az unsere liebe Frau, vagy csak Liebfrau, a románoknál a
nostra Domina (fr. Notre Dame), vagy mea Domina (ol. Madonna) kezd ugyanezen okból mind jobban elterjedni: akkor könnyen
megeshetett, hogy a továbbra is egymás mellett élő két elnevezés,
a kis- és nagyasszony (vagy tulajdonévvé válva immár Kis- és
Nagyasszony) az együgyűbb népnél azt a vélekedést kelthette,
amelynek némi nyomát mutatják Kálmány Lajosnak a Szeged vidéki
alsóbb néposztály körében tett tapasztalatai és feljegyzései. Ti. hogy
a nép eme hittanításban járatlanabb elemei a Kisasszony-Máriával
szemben Nagyasszonynak Szűz Mária édesanyját tekintették.,,14
"Ha azt kérdezem a kereszténységben kevésbé jártastól - írja
Kálmány Lajos, hogy ki az a Kisasszony, elmondja, hogy a Nagyboldogasszonynak a leánya, hogy mindvégig szűz maradt. Ma is
a cselédek a leányokat Szegeden kisasszonynak tisztelik, anyjokat
nagyasszonynak."
Kálmány Lajos tanulmányából viszont azt is megtudjuk, hogy
Toldy Ferenc írta le azt, hogy Szent Gellért tanácsára "az Szíz
Máriát Bódogasszonynak, avagy ez világnak Nagyasszonyának
hívnák".15
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Tehát Toldy Ferenctől származik az intés, a figyelmeztetés,
hogy a magyar nép Boldogasszonynak, vagy Nagyasszonynak
nevezte Szűz Máriát. A kisebb és a nagyobb Gellért-legendában is
megtalálható, hogy (Gellért püspök) Isten szent szülője dicséretének oly mély alázat hódolatával szentelte magát, hogy ha bármily
bűnös - a szent férfiú cselédei által titokban kioktatva Krisztus anyjának nevében esedezett bocsánatért, az Irgalmasság Anyja
nevének hallatára a szent atya rögtön könnyekre fakadt, és mintha ő maga volna a bűnös, ő kért bocsánatot a vétkestől, és biztosította, hogy fiává is lesz, ha őszintén vallja Öt Isten szülőjének.
Az ő tanítása nyomán a magyar nemzet Krisztus anyjának nevét
ki nem ejti, hanem csak Úrnőnek mondja, hisz Pannóniát is Szűz
Mária családjának nevezte szent István király."
A legendában tehát nincs szó Boldogasszonyról. Valószínű tehát, hogy Szűz Mária (a Halotti Beszédben "Szent asszony Mária") és a Boldogasszony között látszik egy harmadik megnevezése is a Miasszonyunknak a Notre Dame-nak), s ez a boldogságos
Szűz, a Bódog Mária.
Befejezésül meg kell említenünk, hogy a Boldogasszony nemcsak a fenti ünnepeken és a liturgiában van jelen. Ott van a falvak, puszták nevében: Bodogasszonyfa (Somogy), Vasboldogaszszony, Nemesboldogasszonyfa (Zala), Pozsonyboldogfa, Zalaboldogfa, Felsőboldogfa (Udvarhely). Boldogasszony ágya közismert
és szépséges elnevezése a szülő nők ágyának. Boldogasszonyról
csillagot és hónapot is neveztek el. De neve folytatódik fűben, fában is: Boldogasszony (boldoganya) ága, haja, mentája, csip kéje,
rózsája. De van boldogasszony ültő fű (egy 1737-es boszorkányperben szerepel), s van boldogasszony tenyere és tövise is. A
gyermekek énekes kapushidas játékában (Kodály műve révén legismertebb a Lengyel László), az egyik csoport (csapat) az elrontott
hidat azzal a sárarannyal aranyozná be, amelyet a Boldogasszony
kiskertjéből kérve kértek és kapván kaptak.
Az imákról, az énekekről se feledkezzünk meg. A legismertebb
talán a 18. század elején keletkezett. Boldog Asszony anyánk kezdetű népszerű katolikus ének, amelynek szerzője Lancsics Bonifác,
pannonhalmi bencés szerzetes. De ott van a sokkal régebbi archaikus imákban. A Vajdasági Kapuszinán gyűjtött reggeli és esteli
népi imádság szerint Jézus az ajtóban, Boldogasszony az ablakban, a négy sarokban pedig négy angyal.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

RÓNAY LÁSZLÓ

Ritoók Zsigmonddal
Ritoók Zsigmond az ELTE Latin Tanszékének egyetemi tanára, akadémikus. A Budapesti Református Gimnáziumban érettségizett, 1952-ben végezte be tanulmányait görög-latin szakon . Két évig volt az Eötvös Kollégium tagja. Egyetemi tanulmányai befejezése után a Görög Tanszék tanársegédeként működött. 1958-ban középiskolába helyezték át, ezután tizenkét évig gimnáziumi tanár volt. Munkássága eredményeit fordítások,
antológiák szerkesztése, könyvek és tanulmányok jelzik, ő maga a tanítást,
a diákokkal való foglalkozá st érzi a legfontosabbnak. Kérem az olvasókat,
nézzék el, hogy a beszélgetésnek tegező formában készült írott változata.
7öbb mint negyven éve kerültem kapcsolatba Ritoók Zsigmonddal, kedves
tanárom volt, emberileg is sokat kaptam tőle, a magázó változatot kicsit
eltávolítónak érezném.

Kezdjük az elején. Mi
vonzott a klasszikus
antikvitáshoz ?

Éppen Cicero? Eznem
illik hozzád.

Akkor még Huszti Józsefvoltalatin profeszszor az egyetemen?

Az életemben mindig jelentős szerep e t játszó könyvek. Nem mondh atom, hogy a középiskolában kiemelkedő képességeket mutattam
volna latinból. A jelest megkaptam, de voltak nálam különbek.
Nem is nagyon érdekelt a latin. Tizennégy éves voltam, mikor egy
dédnagynénémtőlnéhány latin nyelvű könyvet kaptam. 6 a század
elején klasszika-filológiát is tanult az egyetemen, s azt mondta: neki
már ezekre a könyvekre nincs szüksége. Bennem megmozdult a
kamasz, aki mindig mást akar csinálni, mint amit minden k öz önséges ember, és elkezdtem fordítani a szövegeket. (Borzasztó dolgok sültek ki ebből!) Történetesen ugyanakkor kaptam egy nagyon
élvezetesen megírt Cicero életrajzot. Cicero nagyon rokonszenvesnek volt ábrázolva. Cicero megejtett...
Cicero pozőr volt, kétségtelen. De nagyon művelt ember volt, nagyon szépen írt. És nem lehet tagadni, hogy elvszerűen közt ársaságpárti v olt. Zsarnoknak tartotta Julius Caesart, de elismerte te'"
hetségét, és pontosan látta, milyen felháborító állapotok uralkodnak Pompeius seregében, s azt is, hogy Pompeius sokkal kevésbé
tehetséges, mint Caesar. A meggyőződése vitte Pompeius táborába,
nem az ízlése. - De hogy visszatérjek pályámhoz: 1948 őszén bölcsészhallgató lettem és az Eötvös Kollégium tagja. A Kollégium akkor már nem egészen az volt, ami korábban. A minőség követelménye még töretlen volt, a véleményszabadság már nem. Kritika önkritika éjszakákba nyúlóan... De az órák nagyszerűek voltak, tanáraimtól szakmailag is, emberileg is nagyon sokat kaptam.
Az utolsó évét töltötte: az 1948/49-es első félévben még tanított - azután kényszernyugdfjazták. Senecáról beszélt az óráin. Sok szó esett a
korról, Seneca politikai pályafutásáról, meglepőert kevés Senecáról mint
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Trencsényi-Waldapfel
Imre?

És azt is, hogy 1958ban eltávolítottak onnan. Szabó Árpád,
Borzsák István, SarkadyJános... mint a lefejezés.

Úgy tudom, Marót Károllyal iselég szoros volt
a kapcsolatod.

íróművészről. Az Octavia című drámát hosszan tárgyalta: Seneca írta-e,
de arról nem volt szó, hogy jó dráma-e vagy sem. Kétségtelen viszont,
hogy arra indított, hogy elolvassam a darabot, bár nem volt "kötelező
olvasmány". A Kollégiumban nem tanított. Kollégiumi tanáraim közül
elhatározó hatást rám kettő tett: Szabó Árpád szuggesztív egyénisége,
finom érzéke az irodalom iránt (Odüsszeia-óráit soha nem felejtem), és
Harmatta János lenyűgöző tudása. Hálátlanság volna azonban nem említenem a minden kollégistától szeretett és tisztelt Tomasz Jenő nevét,
latin stílusgyakorlati óráit. De nincs olyan tanárom, sem középiskolai,
sem egyetemi, akitől ne tanultam volna, akinek ne lennék hálás. Moravesik Gyula! Engem kevésbé érdekeltek a magyar-bizánci kapcsolatok, az
ő fő kutatási területe, de őt mindig, minden érdekelte, amivel tanítványai foglalkoztak, figyelt rájuk és mindenben segítette őket. A saját tudományos munkáját alá tudta rendelni a hallgatókkal való foglalkozásnak, mindig azt mondta, hogy a fiatal kutatóknak kell sok szabad időt
hagyni, mert nekik még sokat kell tanulni. Soha nem késett el az óráiról.
Mennyit beszéltünk, beszélünk a munkafegyelemről! Ö nem beszélt,
csinálta - és ezzel tanított rá.
Tőle is sokat tanultam. Politikai nézeteit nem osztottam, de rendkívül széles körű tájékozottsága sokmindenre megtanított. Egyébként
nem utolsó sorban neki köszönhetem, hogy végzés után az egyetemen maradhattam.
Ez nem ilyen egyértelmű. Bizonyosan voltak ebben részéről személyes
indulatok is (nem irányomban). De ne felejtsd el, egy szakma, amely
ilyen bélyeges emberekkel van tele, nagyon gyanússá válhatott volna
felsőbb szervek előtt. El tudom képzelni, hogy a szakma érdekeit is
védte ezzel, valahogy úgy, mint ahogy a viharban kidobálják az árut
a hajóból, hogy a hajót megmentsék. - De ha már Borzsákot említetted: a filológiai pontosságra elsősorban ő nevelt, arra, hogy a szövegnek semmilyen elemét sem szabad tisztázatlanul hagyni. És első külföldi utamat is (1966-ban, mindjárt Svájcba és egy hónapra!) neki köszönhetem. Igen, nagy tanáraim voltak! Hölderlint idézhetem édesapád fordításában: Az istenek karján serdültemfel én.

De mennyire! Én gépeltem le a A görög írodalom kezdeteí című munkáját (ő diktálta). Nagyon sokat beszélgettünk akkor. Erősen a
cambridge-i etnológiai iskola, különösen O, E. Harrison) hatása
alatt állt, e hatásokat elsősorban ő közvetítette számomra, meg gólya koromban G. Thomson Aischylos-könyve. Marót számos területen volt jártas, így a mélylélektanban is. De gondold csak meg,
valamikor a tizes évek közepén tanulmányt írt Thomas Mann elbeszélő technikája és a görög epikus elbeszélő technika egy közös
vonásáról. A tizes évek közepén! A Buddenbrook-ház 1901-ben jelent
meg. És Marót nem germanista volt.
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Most már tudjuk, mit
kaptál tanáraidtól. Mit
adott neked a görög-latin kultúra? Hogyan lehetösszeegyeztetni akeresztény meggy{jz{jdést
egypogánynak nevezett
szellemiséggel ?

Fel lehet szítani ezt az
érzést a mai fiatalokban? Az oktatás során?

"Milyen kedves jószág
isaz ember, havalóban
az". Érvényes még ez
a szép, öntudatos menandroszi kijelentés?
Emberek vagyunk?

Korunk Odüsszeusza
visszatalál Ithakába?
Vagy már semmit sem
tudunk a hűségről,
amely szeretteinkhez
és hazánkhoz [űz?

Én ezt egy pillanatig sem éreztem konfliktusnak. Az ókor írói tele
vannak értékekkel: esztétikaiakkal és erkölcsiekkel. A kérdés az:
megértjük-e az ő üzenetüket a mi korunkhoz? Üzenetünket az ember helyzetéről, lehetőségeiről és korlátairól? Lehet, hogy megoldásaikkal nem értünk egyet, de problémáinkat esetleg éppen ők segítenek tudatosítani, ők fogalmazzák meg magas művészi fokon.
Mert a szépség, amelyet ők kínálnak, feltétlenül gazdagítja az embert. Persze, ahogy az ember öregszik, az ízlése vagy talán inkább
a befogadóképessége, érzékenysége is változik: Valaki, akiért korábban rajongott, később nem lelkesíti úgy, és fordítva: felfedez
mindig új szépségeket. Az egészet soha nem tudja megunni. Mint
egy jó házasság, olyan ez.
Fel lehet. Csak a kereteket meg kell teremteni. Manapság görögből
is lehet érettségizni. A középiskolai latintanítás néhol igen színvonalas. Az egyetemen vannak kitűnő tanítványaink. részben már
kollégáink. Máshol érzem én a gondot. Európában óriási kulturális
átrendeződés tanúi vagyunk, s ennek során mintha veszendőbe
menne a közös szellemi alap, a közös szellemi nyelv. E veszteség
- fogalmazzunk óvatosabban - veszélyeztetettség következményeit csak találgathatjuk. Voltak íróink, akik már korábban is sejtettek ebből valamit. Egy folyamatot. De ma mintha a robbanások
félelmében élnénk...
A kérdés jogos - felelhetném az egy időben divatos fordulattal. Lépten-nyomon találkozunk az elembertelenedés ijesztő tényeivel, kicsiben és nagyban. Az emberiességről alkotott hagyományos fogalmak,
bármily szívósan ragaszkodunk is hozzájuk, módosulnak. De ne feledjük, ez mindig így volt. Az emberiesség erkölcsi normáit az erőszak
mindig felfüggesztette. A kereszténység kezdetén a felfeszített igazság
áll, ennek fénye világítja meg utunkat emlékeztetőül. A kereszt azonban nem a végpont. A kereszt a reménység jele is. A 20. századot sem
csak a véres kezű kis és nagy diktá torok jellemzik, hanem Teréz anya,
és Albert Schweitzer és Bonhoeffer és a sok kis csendben elégő emberi
élet, csendben elégő és környezetének csendben világító. Igenis vannak, akik valóban emberek ma is.
Messzire vezetne, ha Odüsszeusz hűségéről és hűtlenségeiről elmélkednénk. A Kalüpszó szigetén is a tenger partján ülő Odüsszeusz azonban, ki csak hazája felkanyargó füstjét vágyik látni és meghalni, nem mítosz. A világ tele van könnyesen hazatérni vágyó
Odüsszeuszokkal. A maiak nagyobb részét azonban nem kalandvágy vagy az istenek rendelése szakította el otthonuktól, hazájuktól, és sokan őrzik szívükben a reményt, hogy egyszer még visszatérnek. Ha másért nem, meghalni. Ha másképp nem, hogy hazai
földben nyugodjanak. Sokan őrzik a nyelvet, mely ideköt, az irodalmat, mely ezen a nyelven szól. Talán azt állítják. hogy már nincs
közük ehhez az országhoz, de Arany János vagy Ady, esetleg Radnóti fogva tartja őket, idegen nyelvi környezetben is. És hűségesek
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azok is, aki itthon maradtak, sokszor kisebb-nagyobb hűtlenségek,
megalkuvások árán, sokszor nem beszélve arról, hogy mit jelent
nekik ez a föld, de itt vannak. Valakivel egyszer arról beszéltem,
hogy nem gondolt-e arra, hogy kimegy külföldre, hiszen olyan kiváló, világszerte elismert tudós, hogy bárhol katedrát kaphatna.
Nézd, felelte, én azt hiszem, hogy nekem itt van dolgom. Es ezért
itthon maradok. Ez a valaki Szilágyi János György volt. Nem mindig az a leghűségesebb Ithakához, aki ezt lépten-nyomon hangoztatja. Konfliktusok természetesen mindig vannak, egyének és közösségek között. Ez elkerülhetetlen. A kérdés az, hogyan tudják
ezeket a konfliktusokat feloldani. Erőszakkal vagy szeretettel? Én
azt hiszem, Európa közös nyelvéhez. szellemi alapjához a szeretet
és a megértés is hozzátartozik, a verseny, melynek végén azonban
a versenyzők kezet fognak. Ha az emberiség nem akarja elpusztítani önmagát (erre minden lehetősége megvan!) akkor nem adhatja
fel ezeket az alapokat.
Van, aki hallgat még
azokra, akik ilyeneket
hirdetnek?

Ki hallgatott Jézusra? Aki hallgatott is, a döntő pillanatban hűtlen lett
hozzá. De nem tudott elszakadni tőle. És vitte tovább, amit hallott és
kapott. A kereszténység szörnyű feszültsége az, hogy ezekre az elvekre épül, ezeket hirdeti, miközben tagjaiban állandóan cáfolja is. Közben azonban valahogy a kegyelem minden gyarlóságon túl mégis hat.
Ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad - ahogy az apostol mondja -,
és nem mi vagyunk a kereszténység alapja, csak gyarló építők az alapon. A mi dolgunk ez, hogy ott munkálkodjunk, ahol munkába állíttattunk. A többi nem a mi dolgunk.

Idén nyugdíjba mész. Ha
visszatekintesz az életedre, elégedett vagy?

Igen. Hetvenéves vagyok, kell egy kis pihenés. Milton Sámsonjának
zárókórusa mondja: Minden a legjobb, bár gyakran kételkedünk,
amit a legfőbb bölcsesség kifürkészhetetlen döntése visz végbe, s
végül azt találjuk a legjobbnak. De panaszkodni különben sincs
okom. Egész életemben azt csináltam, amit szeretek, tanítottam, az
ókorral foglalkozhattam, gyerekkoromtól kezdve boldog családban
éltem és élek, persze különböző minőségben. Hogy megint egy költőt idézzek: De nem köszönöm ezt magam erejének. Köszönöm az Isten
gazdag kegyelmének. Mikor a Református Gimnázium akkor új épületének alapkövét letették, a gimnázium ifjúsága nevében mint első
gimnazista én tettem le az alapkövet. Nem tudom, miért én, hiszen
voltak nálam sokkal különb tanulók is. De az az ige, melyet akkor
kaptam, hogy azzal tegyem le az alapkövet, életem összefoglaló
értékelése is lehet: Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség
jutott nékem (Zsolt 16,6).
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EGYHÁZ A VILÁGBAN
~MBERI IOGOK
,
ES VALLASSZABADSAG

Az elmúlt évben szerte a világon megünne-

pelték az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kihirdetésének félszázados évfordulóját.
A Nyilatkozatot 1948. december IQ-én tette
közzé az Egyesült Nemzetek Szövetségének
közgyűlése. Harminc cikke k özt a 18. foglal kozik a gondolat, a lelkiismeret és a vallás
szabadságával. Jelentősége nem csak abban
van, amit a vallásnak a magánéletben és a
nyilvánosság előtti szabad gyakorlásáról
mond, hanem pontosan abban, hogy ezt szorosan összefűzi a gondolat és a lelkiismeret
szabadságával. S mindez azért olyan jelentős,
mert ha megvalósul a társadalomban, akkor
olyan légkört teremthet nemzeti és nemzetközi téren, amely tetemesen megkönnyíti a többi szabadságjog megvalósulását.
Nos, mindebből érthető, hogy az ENSZ k ülön konferencián foglalkozott a Nyilatkozat IB.
cikkében foglalt alapvető témával. A konferendát T7/e Oslo Conference 011 Freedom of Religion or
Beliefcímmel a múlt év augusztusában rendezték a norvég fővárosban. A téma tehát nemcsak
a vallás, hanem minden egyéb, erkölcsileg elfogadható meggyőződés szabadsága volt. Az angol belief ebben az összefüggésben ugyanis nem
egyszeruen hitet jelent, hanem azt/ amit a franda conuidion, a magyar meggyfJződés szóval fejez ki.
Kétségtelen, hogy az Egyesült Nemzetek
Szövetségének megalakulását követően az
Egyetemes Nyilatkozat volt az első határozott
lépés annak érdekében, hogy megalapozzák
megbékélést és együttműködést kereső világunk emberhez méltó nemzeti és nemzetközi
rendjét. Arn hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy ahhoz, hogy a Nyilatkozatban megfogalmazott harminc alapvető emberi szabadságjog és társadalometikai alapelv hatékony
legyen, ezeknek jogi és erkölcsi erővel egyaránt rendelkező nemzetközi törvény formájában is kifejezésre kell jutniuk. Ez két Egyezségokmány keretében meg is történt. Az
egyik a politikai és a polgári jogok, a másik
a gazdasági, szociális és kulturális jogok törvénybe iktatása. Végül is mindkét Egyezségokmány - miután a szabály szerint 35 állam kormánya az elsőh öz fűzött Fakultatív
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Jegyzőkönyvvel együtt elfogadta -1976-ban
emelkedett törvényerőre. Magyar vonatko-

zásban ez a Népköztársaság Elnöki Tanácsának az 1976. évi 8. és 9. számú rendeletével
történt meg.
Ezt követően azonban hamarosan kiderült,
hogy az emberi szabadságjogok és társadalometikai alapelvek azzal még nem tudják
kellőképpen kifejteni hatásukat, ha csak törvények formájában kerülnek megfogalmazásra. Politikai és polgári jogok elismerése, valamint a tudományos munka és a gazdasági
élet globális megszervezése nem okoz akkora
gondot, mint az a különb öz ő gondolkodásmód/ amely más-más szemléletű kultúrkörben alakult ki. A gondot valójában a népek
közti eltérő gondolkodás összehangolása
okozza, mert emiatt törekedni kell arra, hogy
a "másságot" megértsük és elfogadjuk, hogy
a másként gondolkodókkal türelmesek legyünk/ hogy embertársunk lelkiismereti szabadságát és vallási meggyőződését tiszteletben tartsuk ugyanakkor, amikor a magunkéhoz húségesen ragaszkodunk.
Ezért vált szükségessé, hogy az ENSZ egy
újabb Nyilatkozattal egészítse ki az Egyetemes Nyilatkozat 18. cikkét. Ez az 1981-ben
kelt Nyilatkozat arra irányult, hogy kiküszöbölje az emberek közti megkülönböztetés és
a "másság" iránt megnyilvánuló türelmetlenség bármiféle formáját, amennyiben az vallási
vagy más egyéb meggyőződésből ered. A
Nyilatkozat címe is ezt hirdeti: Elimination of

ali Forms of lntolerance and of Discriminatíon
based 011 Religion or Belief
Az is kiderül azonban, hogy nyilatkozatokkal és törvényekkel aligha oldhatók meg
a fennálló társadalmi problémák. Emberi
kapcsola tok, személyes megbeszélés és eszmecsere nélkül mindez csak írott malaszt marad . Nos, az Oslóban megrendezett konferenciának pontosan az volt a célkitűzése, hogy
ezeket az emberi kapcsolatokat létrehozza.
Az ENSZ szervezői, a norvég kormánnyal és
társadalmi szervezetekkel karöltve, összegyűjtötték a világon létező összes jelentősebb
vallás és egyéb humanista meggyőződés képviselőit/ hogy személyes kapcsolatban közösen megbeszéljék, mit tudnának tenni annak
érdekében, hogy kiküszöböljék a vallási intoleranciát, és arra neveljék magukat és hívei-

ket, hogy tartsák tiszteletben embertársuk
meggyőződését. Ami pedig a maguk meggyőződésének igazát illeti, azt ne erőszakol
ják rá az emberekre, hanem úgy állítsák eléjük, hogy ha igaz, akkor belső erejével hódítsa meg a lelkeket.
A konferencián a különféle vallások és humanista szervezetek 123 külföldi és 60 norvég
képviselője vett részt. Viseletüknek. főleg az
ázsiai résztvevők viseletének tarkasága is jelezte, hogy itt a keresztényeken és a zsidókon
kívül az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus, sőt a sikiták és a Bahai vallás nem egy
képviselője is jelen volt. A délelőtti plenáris
gyűléseken egy-egy kontinens, illetőleg kultúrkör vallásainak képviselői számoltak be
sajátos helyzetükről és helyi kapcsolataikról.
Nyíltan felvetették főleg a közel-keleti és az
ázsiai térségek vallásai közt jelentkező konfliktusokat. Délután pedig szakcsoportok vitatták meg, milyen közvetítési lehetőségek és
gyakorlati megoldások nyílnak a fennálló ütközési pontok kiküszöbölésére.
Az oslói konferencián ünnepi közgyűlés
emlékezett meg az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata kihirdetésének 50. évfordulójáról. Mary Robinson asszony, az Egyesült
Nemzetek Szövetségében az Emberi Jogok
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Ügyeinek főmegbízottja ezen a gyűlésen
hangsúlyozta, mekkora jelentősége van az
Egyetemes Nyilatkozat 18. cikkének: a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága
nélkül a többi alapvető emberi jogot sem lehet kellőképpen érvényre juttatni a nemzeti
és nemzetközi társadalom életében.
A konferencia elnöke Gunnar Stalsett, Oslo evangélikus püspöke, buddhista részről
pedig Chung-Ok Lee, a Nemzetközi Won
Buddhizmus képviselője volt. Az Apostoli
Szentszéket Mons. Diarmuid Martin, a Justitia
et Pax Pápai Tanács titkára képviselte. Elő
adásában kiemelte, hogy a II. Vatikáni zsinat
Dignitatis humanae kezdetű nyilatkozata, s annak nyomán II. János Pál pápa ismételten és
határozottan állást foglalt az ember szernélyi
méltóságán alapuló lelkiismereti és vallásszabadság mellett,
Befejezésül megjegyzem, hogy magyar
részről e beszámoló szerzője, norvég meghívásra az egyik szakcsoportban elhangzott
előadásában elmondta, hogy a demokrácia
beköszöntésével a magyar állam is érvényesíti az emberi jogokat, köztük a lelkiismereti
és a vallásszabadság jogát.
BÉKÉS GELLÉRT

SZEMLE
AHOL ÁLLOK, AHOL MEGYEK
Czigány Lóránt önéletrajza
Czigány Lóránt, annyi társával egyetemben,
az ötvenhatos magyar forradalom vérbefojtása után menekült el szülőhazájából, Angliá. ban telepedett le, az oxfordi egyetemen fejezte be Szegeden kezdett felsőfokú tanulmányait, dolgozott a British Museum könyv. tárában, amerikai és angliai egyetemeken.
. Mint irodalomtudós írt egy sikeres angol
nyelv ű összefoglalást a magyar irodalom történetéről, írt egy Budapesten megjelent könyvet a magyar irodalom 19. századi angliai fogadtatásáról és több kötetre való tanulmányt
a 20. századi magyar irodalomról, mindenekel ő tt a nyugati emigráció irodalmáról. Szerepet vállalt az emigráció kulturális, irodalmi
mozgalmaiban, egyik megszervezője volt a
nagyhírű Szepsi Csombor Körnek, amely az
Angliában élő magyar írástudókat gyűjtötte
össze, konferenciákat rendezett és könyvkiadással is foglalkozott. Igen korán kapcsolatba került a hazai értelmiségek azon képviselő
ivel, akik párbeszédet és együttműködést kezdeményeztek a nyugati világ magyarjaival. Bekapcsolódott az Anyanyelvi Konferenciák tevékenységébe, 1990 után rövid időre diplomáciai
munkát vállalt, s rendszeresen végez tanári
munkát magyarországi egyetemeken.
Új könyvének címe Kisfaludy Károly Szü lőfiildem szép határa című versére utal: "Ahol
állok, ahol megyek / Mindenkor csak feléd
nézek". Czigány ön életír ása, ahogy alcíme
mondja: "Magyarországi tanulóéveirn", mégsem a honvágy könyve, inkább a beszámolóé
és a számadásé. Valóban az angliai magyar
író és tudós hazai tanulóéveinek, egyszersmind a közöttük változó, szüntelen mozgásban lévő, nagy személyes és közösségi válságokat produkáló történelemnek a krónikája, a
magyar emJékiratirodalom hagyományai szerint. Ezek a hagyományok arra utalnak, hogy
a memoár egyszerre ad beszámolót az emberi
és írói személyiség fejlődéséről, alakulásáról
és rajzot a korról, amelynek kedvező vagy
mcstoha viszonyai k özött ennek a személyíségnek meg kell találnia tennivalóit, ki kell
alakítania világképét. Czigány Lóránt vidéki
magyar városokban élte le ifjúságát: Gyöngyösön volt kisgyerek, Sátoraljaújhelyen kö-
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zépiskolás (amíg lehetett, az ottani piarista
gimnáziumban), majd Szegeden egyetemi
hallgató. Tapasztalatairól, magáról a korszakról igen gazdag, hiteles és eleven képet rajzol,
és ugyancsak személyes közelségből mutatja
be a korszakot és az ő "tanulóéveit" egyformán lezáró 1956-os forradalom szegedi napjait is. (Kortárs Kiadó)
POMocATS BÉLA

HUIZINGA, A REJTŐZKÖDŐ
Ki az a 20. századi holland történész és kultúrfiloz ófus, aki "szellemi, írói habitusának"
legalapvetőbb motívuma a rejtőzködés, akinek valamennyi munkáját áthatja a múltba
mer ül ő melankólia, aki írásművészetére a képi ábrázolásmód jellemző?
Az igényesebb olvasó bizonyára könnyen
kitalálja, hogy [ohan Huizingáról van sz ó,
akit Magyarországon elsősorban A középkor
alkonya, A holnap árnyékában, Homo ludens és
az Erasmus-életrajz szerzőjeként ismerhetünk.
A 20. századi holland kultúrában a képző
művészet k épvisel őin kívül talán csak neki sikerült világhímévre szert tennie. További
népszerúsítéséhez a magyar olvasók körében
bizonyára hozzájárul az a három Huizingarn ű, amelyet Balogh Tamás (fordítás) és Gera
Judit (bevezető tanulmányok) adott közre
Huizinga, a rejtőzködő címmel. Ez a kötet saját
életúljához (Utam a históriához) valamint saját
kultúrájához való viszonyában (Hollandia
szellemi ismérve, Jan Veth élete és művei) kívánja
bemutatni.
Az Utam a históriához cím ű műve Huizinga
"históriához" vezető útj ának a története. önéletírás. A műből megtudhaljuk, hogy a történeti é rde klő dés t az íróban a groningeni diákegylet egyik utolsó jelmezes felvonulása
ültette el, amely Edzard fejedelem 1506-os
groníngeni bevonulását volt hivatott megidézni. Eletúlját bolyongásként ábrázolta: kisiskolásként Andersen meséinek bűvöletében
élt, miközben társai Vemét bújták. A litvánban jobban előrehaladt, mint a szláv tanulácsoport, a héberben, mint a teológus-jelöltek.... A holland fejlődés előnyeiről és a holland életminőség magas színvonaláról a Hollandia szellemi ismérve című munkájában ír. A
holland történelem mellett nagy figyelmet

szentel kora politikai viszonyainak. A tanulmány egy haarlemi ház homlokzatán olvasható felirat számbavételével kezdődik, és
Orániai Vilmos mondatával végződik, aki
ugyanazokat az értékeket fogalmazza meg,
mint a házfelirat: a hűséget, a kitartást, a keresztény etika értékrendjéhez és a nemzeti
történelem szellemiségéhez való rendíthetetlen ragaszkodást.
A századfordulós Hollandia egyik legnépszerűbb festője, grafikusa és műkritikusa volt
Jan Veth, akinek az életrajzát a jóbarát Huizinga írta meg. Ebből közöl részleteket Balogh Tamás (A mozgalomban. A portréfestő. Az
ember és a költő). Huizinga 1895-ben találkozott először Veth-tel, 1905-től kezdve rendszeresen leveleztek. Barátságuk igazán szorosra akkor fonódott, amikor a De Gids című
kulturális folyóirat szerkesztőségében munkatársak lettek. Veth 1925-ben halt meg, Huizinga tartott róla megemlékező előadást, ekkor merült fel egy részletesebb életrajz gondolata. (Balassa Kiadó)

GUBIKANIKÓ
MIGUEL DELIBES: AZ ERETNEK
Miguel Delibes, a mai spanyol irodalom
egyik nagy öregje (1920) - a magyar közönséghez még nem jutott el -, új regényével a
megszokottnál is nagyobb érdeklődést keltett.
Közel ötszáz oldallal ez legterjedelmesebb mű
ve, először nyúl történelmi tárgyhoz, s az éppen az "eretnekek kinyomozása", az inkvizíció.
Sokszor vitatott, fájdalmas téma, mely manapság ismét foglalkoztat. Az író is mottóként a
pápa egy 1994-es beszédét idézi "a vallásháborúkról, inkvizíciós törvényszékekről s a személyi jogok megsértésének más formáiról". Nincs
tehát egyház- vagy vallásellenes írásról szó,
A középkori inkvizíció a dél-európai országokban akarta tűzzel-vassal megakadályozni
tévtanok terjedését, de századokkal később is
működött hasonló a kálvinista Genfben. A legnagyobb port Giordano Bruno megégetése és
Galilei római pere verte fel, a legrosszabb hírre
azonban a spanyol inkvizíció tett szert. A vallási egységet államérdeknek tekintő 15. század végén kezdte üldözni a zsidókat, akik kiutasításuk elkerülésére keresztelkedtek meg,
de titokban tovább gyakorolták vallásukat;
később Erazmus és Luther követői ellen léptek fel. Erről, a spanyol protestantizmus kez-
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deteiről és első elítéltjeiről szól az El hereje (Az
eretnek) című regény.
Fő alakja Cipriano Sa1cedo jómódú gyapjúkereskedő. Születése anyja életébe kerültapja soha nem is tudta neki megbocsátani-,
és soha igazán nem szerette senki, csak a dajkája. Ez aztán utolsó lépéseit is kíséri. Valladolid városában 1559. május 21-én folyt le a
több órás actus fidei, portugál eredetű szóval
autodafé. Oten - közöttük Sa1cedo - máglyán fejezik be életüket, hatot kivégeznek és
tetemüket elégetik egy sírjából kiásott nő maradványaival együtt. Mások büntetése vagyonelkobzás, börtön és vezeklőruha viselése. Ott válaszol így II. Fülöp király egy elítéltnek: "Ha a fiam oly gonosz volna, mint te,
magam vinnék fát máglyájához!"
Az uralkodó jelenléte is mutatja a világi
hatalom érdeklődését e perek iránt. Szerepe
nem merült ki abban, hogy az egyházi ítéleteket állami szolgák hajtogatták végre. sokszor a Szent Hivatalt vették igénybe, ha valaki az állam biztonságát vagy érdekeit veszélyeztette. A vallás és a politika ilyen keverése
végső fokon nem használt sem az államnak,
sem az egyháznak.
Amikor 1834-ben az inkvizíciót királyi
rendelettel megszüntették, már csekély befolyást gyakorolt, a 18. században viszont halálos ítéletek és kínvallatás nélkül - még
a tudományos és szellemi fejlődés kerékkötő
jének bizonyult.
Delibes a kemény inkvizíció korát és ma
érthetetlen, sőt megbotránkoztató eljárását rnutatja be; tárgyilagosan, szinte szenvtelenül vezet végig egy ember életútján, A történet drámaisága nem a hangvételben van, hanem az
eseményekben: szereplői őszintén keresik az
igaz utat, egyik-másik javait is kész feláldozni.
A döntő órában azután különböző magatartást
tanúsítanak: megtagadják az új tanokat életük
vagy üdvösségük megmentése érdekében, mások megtörve vagy büszkén vállalják a halált,
talán imával az ajkukon, mint Sa1cedo.
Történetük a türelmesség és a lelkiismereti
szabadság himnuszává lett Miguel Delibes
tollán. Az olvasó pedig jobban megérti az
egyik legnagyobb spanyol költő, az ágostonrendi Luis de León szavait felmentéssel végződő pere után: "Nem szeretnék a menyországba a valladolidi kapun át (vagyis az inkvizíció segítségével) bejutni."

RÓNAI ZOLTÁN

PASSUTH KRISZTINA: AVANTGARDE
KAPCSOLATOKPRÁGÁTÓl
BUKARESTIG 1907-1930
A modem képzőművészet történetében az
avantgarde az első olyan mozgalom, melynek
jónéhány alkotását a laikus ember nem, vagy
csak nehezen tudja értelmezni, a klasszikus
esztétikai értékeket keresve sokszor értetlenül
állunk egy-egy festmény, vagy szobor előtt,
elgondolkodva lehetséges értelmezésükön.
Passuth Krisztina könyve éppen e korszaknak/ a 20. század első évtizedeinek képzőmű
vészetét elemzi lenyűgöző gazdagságú könyvében. Öt/ időrendet követő fejezeten keresztül mutatja be a közép-európai térség (Prága,
Budapest, Bécs, Varsó, Krakkó, Bukarest,
Zágráb, Trieszt) avantgarde mozgalmait, a
legfontosabb szervezőegyéniségeket és az általuk szerkesztett folyóiratokat. (Melyeknek
legtöbbször művészi igényű tipográfiája
volt.) Persze mindemellett részletes elemzéseken keresztül ismerheljük meg maguknak a
képzőművészeknek az életútját, és legfontosabb alkotásaikat, melyeket fekete-fehér és
színes reprodukciókkal illusztrál a szerzőnő. A
végtelen mennyiségű adatot felsorakoztató fejezeteket minden esetben rövid összefoglalások
zárják, melyek az áttekintést segítik elő. A gondosan behatárolt tér- és időkereteket következetesen nem lépi át Passuth Krisztina, így az
orosz és a nyugat-európai avantgarde mozgalmakról csak annyiban ejt szót, amennyiben hatottak a vizsgált terület alkotóira.
Köztudomású, hogy az avantgarde mozgalmaknak jelentős művészetelméleti és társadalmi mondanivalójuk is volt/ melyeket
manifesztumokban fogalmaztak meg. Ezekből olvashatunk az elemzés után bőséges válogatást - minden tárgyalt nemzet szerzőitől
külön-külön -/ s így közvetlenül ismerkedhetünk meg egy olyan eszmei háttérrel, mely
néhány esetben többet árul el az avaritgarderól, mint maguk az alkotások. A könyvet a
kötetben szereplő, egyáltalán nem közismert
művészek rövid életrajzainak sora, majd válogatott bibliográfia zárja.
Az új művészettörténeti szakkönyv részlet-témát dolgoz fel, csak egy szűk szeletét az
avantgarde mozgalmak történetének. Mégis
a rendkívül gazdag anyag az egész európai
avantgarde értöbb ismeretéhez járul hozzá.
(Balassi Kiadó, 1998)
NÓGRÁDI CECÍLIA
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SZOLNOKY ERZSÉBET: PÁTER
BANGHA BÉLA A KATOLIKUS SAJTÓ
SZOLGÁLATÁBAN
Bangha Béla a katolikus megújulás egyik legjelentősebb alakja, mintegy Prohászka "kiegészítője" volt. Prohászka dinamikus, alkotó keresztény eszméit ő is saját meggyőződésének

vallotta, de kora, a sajtó tudatformáló szerepe
arra is megtanította, hogy a katolikus gondolkodás csak akkor formálhalja a társadalmat,
ha a hívők megismerhetik, olvashatják. elgondolkodhatnak rajta, ha kialakulhat a túlerőben lévő liberális sajtó ellensúlya. Valljuk
megJ bizonyos vonatkozásban ma is időszerű
az a közéletiség. amelyet Bangha páter képviselt. Ezért örömmel nyugtázhatunk minden
olyan írás t/ amelyemlékét és művét idézi.
Szolnoky Erzsébet tömör pályarajza ráadásul
a mai befogadói tudat alapján közelít hősé
hez, még inkább kiemelve életműve fontos
voltát. A Központi Sajtó Vállalat megteremtése, a Nemzeti Újság és az Új Nemzedék alapítása a keresztény öntudat kiemelkedő formálójává tette, hozzá hason1ó dinamikus
szervezőkben ma sem bővelkedünk.
A rövid életrajzot a páter publicisztikai tevékenységének bemutatása és elemzése növeli. Ez az a területe működésének, amely talán a leginkább megmozgatta kora katolikus
közvéleményét, jóllehet nem mentes bizonyos ellentmondásoktól sem. A diadalmas
egyházért küzdő Bangha Béla olykor azokon
a területeken is ellenfeleket látott, ahol önmagukkal, gyengeségeikkel küzdő katolikusok
voltak. A Magyar Kultúrát, s az általa körülbelül 1930-ig képviselt szellemiséget ezért is
oly nehéz a hazai kultúra fejlődési folyamatába integrálni. Fogas kérdés értelmezni a p~
ter egyik-másik írásának tagadhatatlan antiszemita felhangjait is, mint ahogy a gyászos
emlékű zsidótörvényekkel kapcsolatban elfoglalt állásponíja ~e~ volt egyér,t.elmű (é~de
mes elolvasni Sík Sandor naplójegyzeteit a
SzázgyökeYŰ szívben!) Természetesen ekkora
terjedelmű könyvben nehéz lett volna ezekkel a problémákkal számot vetni, felvetésükre azonban lett volna nagyobb lehetőség.
Gazdag és árnyalt képet kapunk viszont
Bangha lelkiségéről, s arról a törek~ésről,
hogy a világot - az ő szavaival - Krisztusnak hódítsa meg.
Hogy Krisztusnak hódítsunk-e vagy megnyerjük-e a lelkeket az evangélium szellemi-

ségének. olyan kérdések, amelyre ki-ki saját
meggyőződése szerint válaszol. A páter hódító alkat volt/ de sajnos Ő sem, a szelídebb szavúak sem érezhetik győztesnek magukat,
mert a világban jelenlévő rossz keresztülhúzza számításaikat... (Győr, 1998)
RÓNAY LAsZLÓ

A MAGYAR FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC CSEH TÜKÖRBEN
Az 1848-49-es forradalom 151. évfordulója al-

kalmából ajánljuk az olvasó figyelmébe az e
címen megjelent kiadványt. A két rész ből álló
könyvet két cseh szerző írta, olyan munkákról van szó, melyek a megszokott magyar
szempontú értelmezések helyett sok tekintetben más - néha nem túl hízelgő, máskor
meglepően rokonszenves szemlélettel tekintenek erre a korszakra. Az első tanulmány
a magyar kultúrát ismerő és szerető történész
Richard Prazák - a Cseh Köztársaság volt
magyarországi nagykövete - Kossuth Lajosról írt/ négy fejezetből álló életrajza, melynek
különösen érdekes részei a politikus cseh
kapcsolatait, sőt/ a cseh népköltészetben kialakult Kossuth hagyományt mutatják be. A
Kossuth ifjúsága círnű fejezet a családot, a fiatal éveket, a politikai pálya kezdetét, a 40-es
évek című fejezet a reformkor vezető politikusává fejlődő személyiséget, a harmadik 48-49ről számol be, az utolsó pedig a bukást és az
emigrációt tekinti át. A cseh-magyar kapcsolatok összekötő, értékteremtő jellegének
hangsúlyozása az egész elemzést áthatja. Példa erre Kossuth cseh-kérdéssel kapcsolatos
álláspontjának részletezése: 1871-ben a monarchia Csehország bevonásával történő trialist? típusú átalakításának tervét támogatta,
arru a csehek körében pozitív visszhangot
váltott ki.
Minthogy az említett életrajz 1994-ben jelent meg először Csehországban, fontos szer~pet t?lt be az ottani közvélemény formálásaban is. "Csak hálásak lehetünk a nemzetiségi megbékélésre vonatkozó passzusokért,
amelyből a cseh olvasó is megtudhatta végre,
hogy a magyar forradalom vezetői ebben a
kérdésben is a jogkiterjesztés álláspontját vallották." - jegyzi meg a bevezetőben Hermann Róbert. A kötet [akub Arbes Epizódok
című munkájának három magyar vonatkozá-
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sú fejezetét is tartalmazza. Az utóbbi szerző
a századfordulón élt cseh publicista, művé
ben - Prazáktól eltérő műfajban és szellemben - szintén forradalmunk érdekes cseh vonatkozásai jelennek meg. Figyelemreméltó a
pesti 12 pont és a cseh ellenzéki pontok öszszehason1ítása, vagy Görgey Artúr prágai láto,g~tása ..Arbes egyéb fontos tényekre is felhívja a figyelmet. Például arra, hogy a Függetlenségi Nyilatkozat nem intézkedett az államformáról, a királyság tehát változatlanul
fennállt!
A magyar olvasó tehát képet alkothat arról/ hogyan ítéli meg egy szomszédos nemzet
- ?iz?nyos vélt, vagy valós hiányosságainkra lS ramutatva - ezt a számunkra oly fontos
történelmi eseményt.
"Reménykedjünk abban, hogy hamarosan
hasonló köteteket olvashatunk szlovák, horvát/ szerb, és román történészek, publicisták
és kortársak tollából. Az ellentétek feloldásához vezető első lépés ugyanis egymás álláspontjának megismerése lehet csupán." (lster
1998)
/
SALLAI GERGELY

BÁRÁNY TAMÁS: KIS MAGYAR
IRODALOMTÖRI
Karir:thy F~igyes zsenialitására mi sem jellemzobb, rmnt hogy Igy írtok ti című paródiá~v~l ,~kolá,t ~~remt:~t. B~rány Tamás könyve
lS iror paródiák gyűjteménye. Két részre bontotta ír~sait: ~z ~lső ciklusban azok szerepelnek/ akik mar regebben a Pamasszusra költö~tek, a másodikban a középnernzedék jelesei, akik közül néhányan gyengébb minősí
té~t kaptak az irodalomtudomány szigorú
merlegen.
, Nem _véletlen, hogy a paródia annyira.
nepszeru. Az emberek szeretnek nevetni.
Amikor színészek politikusokat parodizálnak, a kisember hálásan ébred rá, hogy a
.fent" is csak olyan, mint a "lent", a politikus
lS. modoros, neki is megvannak a hibái,
visszatérő frázisai. Nevetünk rajtuk, s a nevetés a szeretet megalapozója lehet. Karinthy
paródiái többet használtak a nyugatosoknak,
mint Schöpflin Aladár nagyszerű kritikái.
Nézzük, milyen eredetiben! - mondták a remek Ady-paródia derült olvasói, s kezdtek
Adyt/ Babitsot, Kosztolányit, Móriczot olvasni. A szegény kisgyermek panaszai páratlannak

mondható népszerűsége mögött felsejlik Karinthy sanda mosollyal megírt verse a "kis
edényről".

Parodizálni csak a jó írókat érdemes. A közepeseket minek, a gyengék pedig olykor önmaguk paródiái, hiszen tetten lehet érni őket,
hogyan utánoznak másokat. És nem is olyan
egyszerű jó paródiát írni. Alaposan, szinte
bensőségesen kell ismernie azt az írót, akit
tollhegyre tűzne megelevenítője. Néha még
Karinthynál is érződik, hogy a felszínen marad, kivált amikor új és új darabokkal bőví
tette gyűjteményét, hogy kielégítse a közönség igényét. Lehet olyan paródiát írni, amely
a magatartást figurázza ki (remekek Reményi
József Tamás és Tarján Tamás ilyen célzatú
kötetei), s lehet olyat is, amelyek írója a megidézett stílusába helyezkedik bele, néha a beleélés bravúros mutatványa révén. Bárány Tamás kötetében a sok jó és hiteles paródia között egynéhány ilyen telitalálat is akad. Példáu1 a Kolozsvári Grandpierre Emil-paródia.
Annyira beleélte magát az író "lazább" korszakának hangjába, hogy akár eredeti szövegként is olvashatjuk a paródiát.
Az igazi próbatétel mindig a Mándy-paródia. Mándyt könnyű utánozni, ironikusan
megeleveníteni részvéttel átszőtt különleges
világát annál nehezebb, hiszen ő maga is
mindig beleszőtt elbeszéléseibe csipetnyi iróniát, s ezért érezzük sok művét a beleélés és
távolságtartás kivételes szintézisének. Nos,
Mándynak azt a korszakát, amelyiket Egyérintő című kötetének elbeszélései jelképeznek,
remek érzékkel idézi Bárány Tamás paródiája. Kitűnő az Iskola a határon paródiája is. És
ez a két példa minősítí Bárány Tamás gyűjte
ményét, hiszen két igazán jelentős író megelevenítését magas fokon végezte el.
Manapság az irodalom mintha nélkülözné
a derűt, csupa komolyság, harciasság míndenütt. Ilyenkor talán éppen a paródia segít
visszatalálni abba a tisztu1tabb közegbe, amelyet a kicsinyes harcok nem homályosítanak
el. (Hét krajcár Kiadó)
RÓNAY LÁSZLÓ

BÁN IMRE: KÖLTŐK, ESZMÉK,
KORSZAKOK
A tanu1mánykötet a Kossuth Egyetemi Kiadó
Csokonai Könyvtár círnű sorozatának 11. köteteként látott napvilágot. Az egykori tanít-
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vány; Bitskey István szerkesztésében megjelent könyv kiadásával a kiadó szándéka az
volt, hogy közreadja Bán Imre ma már nehezen hozzáférhető tanu1mányait. A kötet a néhai jeles tudósnak azokat az írásait tartalmazza, amelyek eddig csak folyóiratokban jelentek meg s két korábbi tanu1mánykötetében
(Eszmék és siűusok; Dante-tanulmányok) nem
kaptak helyet. Nem egy dolgozat itt olvasható először magyarul, s van olyan írás is,
amely ezidáig publikálatlan volt.
Bán Imre a régi magyar és európai irodalom nemzetközi hírű tudósa volt. Az Eötvös
kollégium volt diákjáról a szakmabelieken kívül kevesen tudják, hogy mielőtt a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem Régi Magyar Irodalmi Tanszékére került, több mint
húsz évig Gyöngyösön tanított gimnáziumi
tanárként. Számára magától értetődő volt,
hogy a gimnáziumi oktatómunka és a magas
színvonalú kutatöi tevékenység nem zárja ki
egymást.
A rendkívüli nyelvi és filológiai felkészültségű tudós mindig kötelességének érezte,
hogy megismertesse a killfölddel a régi magyar irodalom európai vonatkozásait, rendszeresen publikált idegen nyelveken, és részt
vett nemzetközi konferenciákon. Irodalomtörténészi munkásságát több száz publikácíója dokumentálja, amelyek bibliográfiája
Szecskó Károly szerkesztésében a kötet végén
olvasható.
Elég, ha csak felütjük a könyv tartalomjegyzékét, máris kiderül, milyen sokoldalú
volt Bán Imre tudományos érdeklődése. A tanulmányok foglalkoznak Dantéval, a joachimizmussal, a jezsuita államelmélettel, Szenci
Molnár Albert és Nyéki Vörös Mátyás munkásságával éppúgy, mint a 17. századi magyar puritanizmus irodalmával vagy Ady
szellemiségével.
Bitskey István így fogalmaz a könyvhöz írt
előszóban: "oo.a kötet remélhetőleg (...) hozzájárulhat ahhoz, hogy a neves debreceni professzor munkásságának maradandó értékei
az őket megillető helyre kerüljenek tudományos köztudatunkban, s további ösztönző
erőt jelentsenek műveltségünk múltjának, autonóm értékeinek és európai kapcsolatainak
feltárásához." Kívánjuk, hogy így legyen.
(Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen)
LÓKÖSPÉTER

KÉT CHOLNOKY LÁSZLÓ-KÖNYVRŐL
A Vár ucca tizenhét 1997/3. száma;
Szokatlan vendégség
Az irodalomtörténet-írás sajátos természetéhez tartozik, hogy időről időre olyan életművek is az olvasók szélesebb körének látókörébe kerülnek, melyeket korábban inkább csak az
irodalomtörténészek ismertek. Ennek a jelenségnek példáját, a művészet élő, még mindig történő
valóságának tanúbizonyságát láthatjuk talán abban is, hogy Cholnoky László nevét a közelmúltban két kötet ámlapján is megpillanthattuk míg a Vár Ucca TIzenhét Negyedévkönyvek
1997/3. számában főként e szerzőről olvashattunk addig a Swkatlan vendégség ámű kötetbe Nemeskéri Erika elsősorban olyan novellákat gyűjtött
egybe, amelyek eddig csak korabeli folyóiraí?kban. sőt néha csak kéziratban voltak olvashatok.
A három főbb részre osztott negyedévkönyv terjedelmi korlátai termész~tes~n r:'-e?,
tették lehetővé sok Cholnoky-mu kozleset;
ezért a jellegzetes stílust és hangulatot si~e
rülten fölidéző Pillangók vagy a Regényh6selm
kéziratának fotómásolata jó választás - az
azonban már kevésbé érthető, hogy a Prikk
mennyeiútja miért csak rövidítv~ jelen.tmegJ ~á
adásul e tény jelölése n~lkül! S~mtén Jogos ~er~
dés lehet, vajon a kortársak v1Sszaemlekez~~1
mellett (vagy példáu1 Tersánszky laposan o~
hitt írása helyett) nem lett volna-e szerencsesebb néhány fontos kritikát is újraközölni (példáu1 Schöpflinét). A harmadik r~~zt alkotó .~o
dalomtörténeti tanulmányok a konyvnek több,
mint felét teszik ki, és - noha sokszor csak az
elbeszélések tartalmát foglalják össze - valóban ösztönzést (segítséget) adhatnak a Cholnoky László-novellák és -regények olvasásához. Ugyanakkor arra is f?lhívják ~ figye~e~,
hogy az alkotások o~yan, (osszete!t lrod,almi-l~
lektani) elemzése meg varat magara. Vegezetül
e szép, bár nyomdahibákkal is jócskán "kedveskedő" kötet azzal szomoríthatja el igazán olvasóit/ hogy a könyvet berekesz.tő,bibli~gráfia
nem pusztán újraközlése, de rövidített valtozata a Bibliográfiai kézikönyvben találhatónak.
Ismert az a rokoni szálakon túlmutató írói
kapcsolat, amely Cholnoky Lászlót - a nála
is rövidebb életű, s talán az övénél is különösebb és érdekesebb írói világot teremtő Viktorhoz fűzte. Nemeskéri Erika bőven hoz
rá példát, mikor az ifjabbik Cholnoky nem
csupán az általa írt műv~k?ől emel á~ r~~zle
teket egyik-másik alkota~aba, d~ ,b~tyjanak
írásait is sajátjaként kezeli, S a vl1agertelm~
zés hangoltságának összecsengése: e szemleleti rokonság elválaszthatatlan attol, ahogy a
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Szokailan vendégség novelláiban felépülő epikai
világ alapvető sajátosságává válik a látomásosság, a szereplők képzelete által .teremtett álmok
és víziók irracionális, szimbolikus (sokszor a
halál közvetlen közelében megnyíló) szférája.
Minthogy a véletlen szerepének növekedtével
fölbomlik a mindennapokban jól működő logika rendje, az öntudat alkotta határok még inkább elmosódnak - akár olyannyira, hogy a
személyiség kettészakad, a (fő)hős pe:spek~vája
elveszti egységét. "Volt, hogy kettévaltam es az
élő én beszélt a meghalt énnel" - az egyik remekbe szabott novella, az Epeira diadema fősze
replője írja ezt élettörténetét, szerelmi csalódásból fakadó őrületét, ebből való látszólagos kiemelkedését elbeszélő levelében. A levél végére
azonban kiderül, elmebaja csak még mélyebben
ivódott szétesett, határait és fogódzóit vesztett
személyiségébe azáltal, hogy tudatosu1t, illetve
a tudat eddig háttérbe szorított rét~ei" képes~
gei által új "érte~~és~' nler~. S~~tén a le}ki
folyamatok több látoszogbol torteno elemzese
teszi érdekessé a "gyermekgyilkos" apa gondolataiból alkotott Vasalófüst című írást, ahol a látomás és a valóság kicsit kiszámíthatóan, mégis
igen érzékenyen és összetetten csúszik egymásba. Ám a sort még sokáig folytathatnánk...
Bizonyosnak látszik, hogy Cholnoky László
nem elsőrangú író: a nyelvi-stilá:í:S, g~>nd~ság
nem ritkán föllazu1, a kompozíció rve nehol
megtörik, másutt a szöveget össze.tartó motívumok túl közvetlenül, a lelki-tudati folyamatokhoz csak esetlegesen - kizárólag a (fő)hős élettörténete vagy rögeszméje ál~al ~otiváltan. kapcsolódva emelkednek a.~imbolumok s~!
jére, nem pedig ~ gondo~~ ~ ~da~~ to~e
néseket értelmezo elbeszelo jelízésjeiként, Megis, lapról lapra olyan ~o,ndatokra/ n~vellár~l
novellára olyan - ~grazo, de le&~a?b1S a,n~
tottan olvasót személyesen megszolíto - kerdesekre akadhatunk, hogy talán (sem a szerzővel,
sem az olvasókkal szemben) nem méltánytalan
azt remélnem, Cholnoky izgalrnasan különös el~
beszéléseire nem hull vissza (?) a feledés árnyalatokat egybe~osó fátyla.. Ta~ ~e~ p~tán
fellegjáró idealizmus azt hinni/ meg l~tezik egy
olyan - csúnya, ső~ ~e~etle~. szoval: ~em
szakmabeli - értelmiségi-polgári olvasóréteg.
amely megőrizte érz,ék~nysé9ét, v~la~t, ö~
nön emberi szabadsaganak ertelmet es meltoságát ahhoz, hogy akkor Í;" ~épes.~e9Yen az .r::sztétikai tapasztalatban valo reszesüles megkovetelte erőfeszítésre, amikor éppen nem remekművek elolvasásával kell bizonrítania művelt
ségét. (Vár Ucea Tizenhét, Noran
BENGILÁSZLÓ
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