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A KÖLTÉSZET PRÓBATÉTELE
Dilettánsként csodálattal olvasom Gianfranco Ra -
va  si Lámpás a titkok tengerén című elmélkedésgyűj -
te ményét (Martos Levente Balázs tolmácsolásában
jelentette meg a Szent István Társulat), amelyben
nélkülözhetetlen támpontokat kijelölve segíti ko-
runk riadtan tájékozódó emberét a hit útján a ke-
resztény nagykorúság felé. Egy helyütt Nietzsche
gondolatát idézi: „A vallás és tudomány között
nincs sem rokonság, sem barátság, de ellenséges-
kedés sem, más világban élnek.” A tétel igazolása
vagy tagadása nem az én kompetenciám, minden -
esetre érdemes elgondolkodni, hogy a nyelvi és gon-
dolkodásbeli különbségek — mert vitathatatlanul
vannak — terében hol helyezkedik el a költészet.
Azért is szembe kell néznünk a kérdéssel, mert ta-
núi vagyunk annak a folyamatnak, amely a lírát a
tudomány szolgálójává tenné, különféle meta-
nyelvek hálójába szorítva, s akik ezen buzgólkod-
nak, épp azt hagyják figyelmen kívül, hogy a köl-
tő nem tudományterületre merészkedik, mikor
verset ír, ha nem önmagából s az általa átélt szép-
ségből vagy éppen rútságból akar megéreztetni va-
lamit olvasójával. Az irodalom népszerűségének
megkopása, a szórakoztató és tényeket leíró mű-
vek népszerűségének megnövekedése, illetve a
szépirodalom visszaszorulása azzal magyarázha-
tó, hogy a mai ember elveszítette a „szép” iránti
vonzalmát, a tudomány kísértésének engedve ké-
telkedik a való „égi másának” meglétében és átél-
hetőségében, holott ennek megközelítése az igazi
líra és lírikusok legfőbb, ha mindig nem is kimon -
dott célja.

A 20. századi magyar lírában több költő is van,
aki különbözőképpen, de ezzel a célzattal írt, és
szembesült azzal a problémával, miképp lehet al-
kalmasabbá tenni a nyelvet ennek kifejezésére. Nem
a radikális szakítás vágya vezette őket, mint az
avantgárd legharcosabb képviselőit, mert felis-
merték, hogy a lírának vannak mélyebb erkölcsi tar-
 talmak kifejezésére megfelelő lehetőségei, s hogy
a nyelvi kifejezésmódot alkalmassá lehet ten ni olyan
lelki élmények megfogalmazásra, ame lyek erede-
ti tisztaságukban, egyfajta „ősállapotban” a gyer-
meki lélekben élnek, ahogy azt a legendás „kis her-
ceg” mondta ki egyértelműen.

Említett remek könyvében Gianfranco Ravasi a
hit útján haladó embert segíti, s e törekvése is ro-
konítja a 20. század irodalmának jó néhány fontos
művének tanulságával. Egy időben óriási hatása
volt Alain Fournier Az ismeretlen birtok című regé-
nyének, amely az elveszített idilli világ vonzását és

a felé törekvő emlékező útját ábrázolta megkapó
átéléssel. Első pillantásra talán meglepő párhuzam,
de hasonló vándorutat járt végig Babits Mihály is,
mígnem elrebegte Jónás imáját, a Jónás könyve lezá-
rásaként. A Jónás könyve nem véletlenül az a műve
a költőnek, amellyel legtöbbet foglalkoztak az
életmű kutatói. Az ő írásaikból jelentetett meg kö-
tetnyit a Nap Kiadó Egy vers sorozatában Pomogáts
Béla, alkalmat adva, hogy szembesítsük a külön-
böző véleményeket, egyszersmind kiegészítsük, új-
ragondoljuk a sajátunkat.

Talán a mű legizgalmasabb kérdése: miért gú-
nyolták ki Isten küldöttét, a prófétát? Aligha azért,
amiért néhány lelkes követője megcsodál ta a kü-
löncöt: „S az asszonyok körébe gyűltek akkor /
s kísérték Jónást bolondos csapattal. / Hozzási-
mul tak, halbűzét szagolták / és mord lelkét me-
rengve szimatolták.” Más volt a magyarázata, s en-
nek megfejtését nem a szavaiban kereshetjük, ha-
nem abban a módban, ahogyan Küldőjéről beszélt:
„Ott Jónás a magas ülés-sorok csúcsára / hágván,
olyat bődült bozontos szája, / hogy azt hitték, a szín-
re bika lép. / Mohón hökkenve némult el a nép, /
míg Jónásból az Úr imígyen dörgött: / »Rettegj,
Ninive, s tarts bűnbánva böjtöt! / Harmincki-
lencszer megy le még a nap, / s Ninive napja láng-
ba, vérbe kap!«” Híre ment az átkot szóró Jónás-
 nak, s másnap bevitték a királyi házba, „egy cifra
oszlop / tetejébe tették, hogy szónokoljon / és jö-
vendölje végét a világnak”.

Valóban az Úr „dörgött” belőle? Aligha. Félre-
értelmezte küldetését, azt hitte, amikor a Végtelen
Szeretetet képviseli, átkokat kell szórnia a bűnö-
sökre. Nem látta át Isten megbocsátó jóságát, azt a
szellemiséget sem, amelyet az Újszövetség re-
ményt adó gondolatai tolmácsolnak. (Megint csak
arra hivatkozhatom: nem vagyok sem teológus,
sem egyháztörténész, csak belekotnyeleskedem e
tudományterületek illetékességi körébe, amikor
azt a sejtésemet fogalmazom meg: a szentírási
Jónás könyve egyféle hidat képez az Ó- és Újszö-
vetség között. Amott a haragvó, a pusz tulás láto-
másával fenyegető próféta, emitt a megbocsátó
Isten, aki látta, hogy némelyekben kicsíráztak a
bűnbánat magvai, s értük megkegyelmezett Ni-
nivének. Talán ezért lett ez a szokatlan könyv az
Ószövetség része, egyben lezárása.)

A sok bíráló és ismertető közül Rédey Tivadar
ismerte föl a költeménynek azt a jellegzetességét,
hogy Babits mondanivalója hatásosabb és hitele-
sebb az újszerű nyelvi mező megteremtésével,
azzal a célzatával, hogy a magyar nyelvi múlt
egyik alaprétegéhez térjen vissza a saját korában
hiteltelenekké tett szavakról szándékosan le-
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mond va: „…a szűk mederben áradó gazdagság-
nak ilyen foka már valóban a titokzatosságot
érinti. A magyar nyelv hangszere az igazán ava-
tottak kezén tömör kifejezőerő dolgában — úgy
tetszik — még egyre újabb meglepetéseket ígérő
határokig szolgálatos. Különösen, ha mesterei az
ősi rétegekhez ásnak alá, mint most Babits is a Ká-
roli-biblia ódon kincseket őrző kazamatáihoz.” S
hogy mekkora és milyen megpróbáló és fájdalmas
vándorúton ért el a költő felszabadító és reményt
adó céljához, megsejthetjük a Beszélgetőfüzet meg-
rendítő részletéből, melynek ideválogatása a kötet
szerkesztőjének remek telitalálata. Azt bizonyítja,
hogy személyes fájdalmainkból és megpróbálta-
tásainkból is kiszabadíthat a költészet.

Ezt a felismerést támogatja Gianfranco Rava -
si könyve is, amely egy ősi költői jelkép, a hajó-
zás állapotának bemutatásával segít a hit útján.
Ilyen ősi élményekre ismerünk a 20. század
egyik legnagyobb magyar költője, Weöres Sán-
dor műveiben. Kenyeres Zoltán jelentette meg
épp harminc éves monográfiájának, a maga ide-
jében revelációnak minősülő  Tündérsípnak bőví-
tett, átdolgozott változa tát, amely a százéves líri-
kus méltó, egyben adósságainkra is figyelmeztető
ünneplése. Mert bár Kenyeres Zoltán összefog-
lalja az újabb, Weöres Sándor művészetét tár-
gyaló fontosabb tanulmányokat, műveket, me-
lyek más nézőpontból közelítettek a költőhöz,
mint Bata Imre és Tamás Attila, akik nagyjából az
övével egy időben tették közzé monográfiáikat,
az eredmény meglehetősen szerény, messze nincs
arányban az író jelentőségével, újdonságaival.

Témánk szempontjából ezúttal a Weöres költői
fordulatát tárgyaló részre fordítunk különleges fi-
gyelmet, hiszen a költő akkortól — tehát első két
kötete és doktori disszertációja (A vers születése)
után — „a kísérletezés önálló területén kereste a
költői kifejezés új nyelvét, és szerkezeti formáit,
de versalakító szemléletét is”, s távoli rokonként
csatlakozott a harmadik nemzedéknek ahhoz az
elképzeléséhez, mely „a megőrzendő és megva-
lósítandó szellemi, lelki és erkölcsi értékek kép-
viseletére helyezte” a hangsúlyt. Rádöbbent arra,
hogy a magyar líra hagyományait követve nem
juthat a világ lényegének megismeréséhez, ezért
„rendkívüli formaérzékenységgel asszimilált ma-
gába minden stíluselemet, amire szüksége volt.
És nemcsak stíluselemet, hanem gondolatot és ta-
pasztalatot is.” Ebből a tarka szőttesből teremtett
saját világot, amely egyszerre idézte fel a gondol-
kodás mélyrétegeit és a kifejezésmód gyermeki
egyszerűségét, amelyet nem rontottak meg elő-
feltevések és kényszerek. Voltak ösztönzői, akik
hatással voltak művészetére, mindenekelőtt Fü -
lep Lajos, aki igényességre és az európai távlat és
a magyar hagyomány együttlátására nevelte, az -

tán Kodály Zoltán, akitől „a zenei alapzatú vers-
formák” felszabadító használatára nyert ösztön-
zéseket (s tegyük hozzá, menedéket is az ötvenes
években, amikor a zeneszerzővel együttműködve
védett lehetet különféle egzisztenciális veszé-
lyeztetésekkel szemben). Nyilván sokat jelentet-
tek számára azok a mítoszfeltámasztó és míto-
szokban menedéket remélő szellemi ösztönzések
is, amelyekre Hamvas Béla, Várkonyi Nándor és
egy sajátos, virtuális szellemiség feltámasztásá-
val Kerényi Károly és köre, a Sziget-gondolattal
egyetértő írók mutattak példát. Közülük Hamvas
Béla kritikája tette rá a legmélyebb hatást, aki a
kor lírájának fejlődését orpheusi mivoltában je-
lölte meg, vagyis a költészet „a realitással nem a
felületen, nem jelenségekben találkozik, hanem
csak a belső szférában: a dolgok szubsztanciájába
kell hogy hatoljon, belülről élje át a dolgokat; ne
’valamiről’, hanem ’valamit’ beszéljen. Illetve ne is
beszéljen, hanem zengjen, mert az ember ’valami -
ről’ beszél és valamit ’énekel’.”

Nem volt könnyű megvalósítania az emberi lé-
nyeg közvetlen, már-már énekszerű kifejezését, hi-
szen erre alig látott példát a kortárs világiroda-
lomban, annál inkább a valóságot mitizáló ókori
civilizációkban, a primitív népek kultúráiban, a
népköltészetben és gyermekdalokban. Aligha ol-
vasta Pascal Gondolatait, de felismerésük hasonló:
„Két véglet: kizárni az értelmet, vagy csak az ér-
telmet fogadni el… Az ész legnagyobb cselekedete
annak felismerése, hogy végtelen sok olyan dolog
van, amely meghaladja”, vagy egy másik változa-
tában: a szívnek „vannak érvei, amelyeket érvelő
eszünk nem ismer”. (Idézi Gianfranco Ravasi em-
lített köny vében.) Weöres Sándor e sokféle hatás-
tól megtermékenyülve meghaladta a magyar líra
addig meghatározónak mondható kifejezésmód-
ját, s újakat kezdett kikísérletezni, amelyekben
érin tetlenül éltek az őskor nyelvi törekvései és a
gyermeki egyszerűség. Ennek bámulatosan sok-
színű megvalósítását találjuk a Magyar etűdökben.
Kenye res Zoltán remek jellemzését idézve: ezek
„mintha a verselő kedv varázsos pillanatát idéz-
nék föl, a népköltés titkát fejtenék meg a játékos
ösztön szabad csapongásának nagy, közös emberi
élményében, amikor tévedhetetlenül szólaltatják
meg a magyar táj dalait”. Nehéz műfaji keretbe
szorítani ezeket a játszi verseket és verspróbákat,
az azonban biztos, hogy költőjük „úgy rendelke-
zik a magyar nyelvi géniusszal, mint Tolsztoj az
orosz falvak lelkével, mindkettő az azonosulás
nagy titka” (Kardos Tibor).

Kodály Zoltánnak ösztönző szerepe volt a cik-
lus megszületésében, tudta, hogy Weörestől
olyan verseket várhat, amelyek nem édeskések és
gügyögők, hanem hozzásegítik a „kisembereket”,
hogy érintetlen maradjon és fejlődjék zenei ér-
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zékük. A zeneköltő nagy álma, az „éneklő Ma-
gyarország” megvalósításának egyik eszközét lát-
ta ezekben az általa is rendelt versekben, s bizo-
nyára haragos döbbenettel tapasztalná, hogy az
„éneklő” országból káromkodó lett. Pedig az óvo-
dákban ma is a ráismerés boldogságával mond-
ják a gyerekek a Bóbita vagy a Ha a világ rigó len-
ne verseit, melyeket Kenyeres Zoltán találóan ne-
vezi játékverseknek. A költő bámulatos sokol-
dalúságát bizonyítja, hogy játszi könnyedséggel
írt akár hagyományosnak is mondható népdal-
formát: „Egy szép madár / az ablakomra koppan
/ s már messze száll. // Mint kőből készült rózsa -
szál, / szívemben olyan mozdulatlan / e szép ma-
dár.” Bár ebben is érezni a „műköltő” elvonat-
koztató hajlamát a „kőből készült rózsaszál” ké-
pében, ugyanakkor elképesztő bőségben ontot-
ta a különféle szótagszámból álló költeményeket is,
amelyek nem véletlenül lettek a nyelv- és ritmus-
teremtő fantázia remekei. Egy rövidet idézek e bő-
ségkosárból: „Harap utca három alatt / megnyílott
a kutya-tár”, s egy hosszabb szótagokból, szavak-
ból álló kombináció: „Szőlőskertben, barackfák
közt fújdogál az őszi szél. / Van a csősznek jó su-
bája, a hidegtől sose fél.”

Kenyeres Zoltán a játékverseknek két körét,
külsőt és belsőt különbözteti meg. A külső kör-
ben a költeményeket egy dallamminta inspirál-
ta. Ezt olykor Kodály írta, más esetben a költő tu-
datalattijából tört felszínre. A belső körbe sorol-
ja azokat a verseket, amelyekben a zakatoló, gyors
vagy változó tempójú ritmus „szemben áll a ké-
pekkel, s már-már ellenük dolgozik, nem enge-
di érvényesülni őket, fölébük kerekedik, és ural-
ma alá hajtja a verset (…) a belső ritmikai kör föl-
bontja a képeket, és ekképpen átalakítva a köl-
teményt, új minőséget hoz létre, (…) a kép és a
gondolat a versbeli jelentés határára sodródik és
páraszerű lesz”. Nem filozofikus, de olykor már-
már konkrét a jelentése, döntő eleme még is a já-
tékosság. Olykor a képtelennek látszó, valójában
az olvasó tudatát megmozgató látomásosság,
amely alig különbözteti meg a „komoly” ábrá-
zolattól: „Sárkány-paripán vágtattam, / gyémánt-
madarat mosdattam, / Göncöl szekeret kergettem,
/ holdfény-hajú lányt elvettem.”

Weöres Sándor verseiben a játékosság „eszté-
tikummá emelkedett minőség, és ellenállhatat-
lanul sugárzik a versekből: a versek tárgyi-érzé-
ki közvetlenségének különös megnyilatkozása”.
És egy pompás megfigyelés: „Szép Ernőnél és
Kosztolányinál nem a játékosság, hanem az utá-
na való vágyakozás fejeződik ki, ami mindig az
elbeszélő, leíró, megfigyelő elme reflexív tudatán
keresztül jut érvényre: nagyszerű versek jönnek
létre így, de a tárgyi-érzéki közvetlenség helyett
csupa tudati közvetítés minden porcikájuk. A já-

tékvers, ami nem gyermeki lélekről szól, és nem
játékvágyát fejezi ki, hanem magát a játékosságot,
mint az ember egyik alapvető lelki tulajdonságát
sugározza… A játék maga fegyelmező rend, ame-
lyen belül szabadon megvalósulhat a résztvevő:
a játék szoros kapcsolatban van az egészséges em-
ber eredendő és elementáris szabadságvágyával.”
Ezért jogos az a megállapítás: „…ez a verstípus a
modern líra nem reflexív kísérletei közé tartozik”,
egyben annak kísérlete, hogy az ember adottsá-
gait meghaladva magasabbra törhet, kielégíthe-
ti a tudata mélyén élő vágyát, reményét.

Kenyeres Zoltán monográfiájának csak né-
hány részletét emeltem ki, az egészről ugyanaz
a véleményem, amit a Tündérsíp után leírtam: a
magyar irodalomtörténet-írás kiemelkedő telje-
sítménye, s olvasásához vonzó külseje, szedése
is kedvet ad, ez a Kossuth Kiadót dicséri.

Ha a 20. századi magyar líra nagy újítói, a
hétköznapi valóság képekben való megjeleníté-
sével szakítani vágyókat vesszük számba, a We-
öres utá ni generáció legnagyobbja, Pilinszky
János juthat eszünkbe. Már csak azért is, mert ő
is a versnyelv megújításával próbált „fölfelé”ha-
ladni. Pontosabban: fölfelé küzdötte magát, igye-
 kezett a jelenségek, a teremtett világ sokszor le-
hangoló tényeiből is a lelkünkbe írt magasabb
igazságokra következtetni. Ez a törekvése olyan
újdonsága, amely magában álló jelenségé tette
saját korá ban. Ennek visszhangját a hozzá írt le-
velekből is meg hallhatjuk. (Levelek Pilinszkynek
címmel válogatott csokornyit a költő életművé-
nek talán legalaposabb kutatója, Hafner Zoltán
az Új Forrás Könyvek között.)

A különleges embereknek általában a megnyi-
latkozásai sem mindennapiak. A Pilinszkyhez írt
levelek egy része olyan szellemi környezetből író-
dott, amely az övéhez hasonlóan magas igényeket
támasztott. Bár a költő nem volt a francia nyelv ala-
pos ismerője (igaz, ha bárki éppen Si mone Weil mű-
veit tartja eligazító nyelvkönyvnek, nyilván a ma-
 gas kultúra szókincsében lesz otthonos), de így is
kora nagy francia szellemeivel, a költő Pierre
Emanuellel és Gabriel Marcellel került kap csolatba,
ami egyben azt bizonyítja, hogy írói rangja kivé-
telesen nagy volt. Nyilván azért, mert idegen
nyelvre fordított költeményeiben is érződött az az
egzisztenciális hitélmény, amelyet ekkora drámai
erővel nagyon kevesen tudtak megfogalmazni és
hitelessé tenni. Nagyságát még a kultúrpolitika ak-
kori irányítója is elismerte — Aczél Györgynek
egyébiránt jó minőségérzéke volt —, nem szólva
olyan jelentős kortársairól, mint Illyés Gyula vagy
Németh László. Utóbbi levelei bepil lantást enged -
nek egyéniségébe, vissza-visszatérő depresszióiba,
melynek magyarázata részben kora, de részben
folytonos sértettsége volt. A költőt is tetemre hív-

715

16_SZEMLE_Szeptember_Layout 1  2013.08.15.  14:22  Page 715



ta: miért engedett a pletykáknak, miért hidegült el
tőle (szó sem volt ilyesmiről). Pilinszkyről sem le-
het azt állítani, hogy kiegyensú lyozott személyiség
lett volna: rettenetes csapásként élte át édesanyja
halálát, majd nővére öngyilkosságát.

Érdekes kép bontakozik ki a Szálkák című kötet
verseiből felismerhető pályafordulóról. A kötetről
Kuklay Antal írt megvilágosító tanulmányt, fö-
lösleges találó észrevételeit ismételni. Elmondhat -
juk, hogy sokan meglepődve szembesültek hang-
váltásával, és szívesebben emlegették „régebbi
nagy verseit”, amelyek születésük pillanatától a kor
lírájának élvonalába emelték, s ma is ott tartják. Na-
gyon sokan gondolták Bálint Sándorhoz hasonlóan,
hogy mondanivalóját „szinte igének” értelmezhetik
kortársai. Prózáját, az Új Emberben megjelent cik-
keit ugyan sokan nehezen fogadták el, annyira el-
tértek a megszokott hitbuzgalmi írások hangvé-
telétől. Nagykorú keresztény lévén, nagykorúsá-
got feltételezett olvasói részéről. Még a szerkesz-
tőségben sem mindenki értett egyet vele, ezért is
volt helyes beválogatni Szigeti Endre meleg han-
gú levelét. Írója a katolikus újságírás egyik leg-
vonzóbb, legfelkészültebb alakjaként közel állt a
költőhöz, aki bentlétei idején (1957-ben került a lap-
hoz a Magvetőtől) vele és Doromby Károllyal, majd
később Vasadi Péterrel beszélgetett legszívesebben.
Amikor gyakrabban tartózkodott külföldön, a
lappal való kapcsolata meglazult, ritkábban kül-
dött írásokat. Úti tapasztalatairól számolt be, nem
a krisztusi élet mély tanulságait fejtegette. Vész-
törvényszéket is összehívtak, hogy ítélkezzenek fö-
lötte mulasztásai miatt, szerencsére ez a komikus
összejövetel eredménytelenül végződött, írásos
nyomait nyilván eltüntették.

Pilinszky jellemére találóan világít rá Radnó-
ti Zsuzsa 1980. április 19-én kelt gratuláló leve-
le. (A költő az év április 2-án kapta a Kossuth-dí-
jat. Nem lehet azt állítani, hogy elsiették volna.)
Egyebek között ezeket írta: „Ha élt valaki a föl-
dön, akit mélységesen nem érdekelt a társadalmi
elismerés vagy kitüntetés, akkor biztosan maga
az.” Pilinszky valóban nem volt „társadalmi” lény,
s természetesen „társadalmi író” sem! A létbe ki-
vetett személyiség fájdalmával és kitartásával ke-
reste a Megoldást. Nem a „senki földjén”, ahogy
Béládi Miklós írta remek tanulmánya címéül, ha-
nem Isten bizonyosságával megjelölt földtekén,
csak éppen tisztában volt azzal, hogy e jeleket fel-
ismerni és értelmezni életre szóló kemény feladat,
melynek megoldása az üdvözülés záloga.

Pilinszky János hagyatékában — mint Hafner
Zoltán írja — összesen körülbelül 2700 levél ta-
lálható, jó néhány már ismert az Osiris Kiadó Le-
velek című gyűjteményéből. Jelen válogatásnak az
volt elsőrendű célja, hogy bemutassa azt a baráti
és szellemi közeget, „amely Pilinszkyt a háborút

követő időszaktól az elhallgattatás évein át tá-
mogatta, néhány művét inspirálta, vagy épp nem-
zetközi sikereinek elérésében segítette”. Ennek a
célnak tökéletesen megfelel, s a tájékozódásban so-
kat segítenek az alapos jegyzetek. Természetesen
ezek között is akadnak egyelőre megoldatlan
problémák. Az olvasót nyilván nagyon érdekelné,
milyen ajánlást írt a költő az Aczél Györgynek kül-
dött kötetbe, ezt ugyanis a címzett lelkesen meg-
köszönte. A választ sajnos nem ismerhetjük, amíg
a kultúrpolitika akkori irányítójának — nyilván
gazdag — könyvtárát nem dolgozták föl.

Szerepel a gyűjteményben Thurzó Gábor Pi-
linszkynek írt levele, amelyben azt írja, kapcsola-
tuk egyikük hibája miatt vagy 15 éve megszakadt.
Jó volna tudni ennek okát, hisz Thurzó Pilinszky
felfedezője volt, emlékszem, amikor lelkesen mu-
tatta verseit apámnak (ezek közül jelent meg né-
hány az Ezüstkorban).

Az olvasót persze nem ezek az apró-cseprő
kér dések foglalkoztatják, hanem a költő és kora,
amelyben nehéz volt evickélni és tisztán maradni.
Pilinszkynek sikerült. Olyannyira, hogy innen és
most a 20. századi magyar líra ormán látjuk.

RÓNAY LÁSZLÓ

LEV TOLSZTOJ: 
JÁRJATOK VILÁGOSSÁGBAN

A kötet Lev Tolsztoj (1828–1910) evangéliumi ih-
letésű kisregényét és kilenc elbeszélését tartal-
mazza. A kötetcím — ami egyben a kisregény
címe is — János evangéliumára utal, amikor
Jézus azt mondja tanítványainak: „Már csak ke -
vés ideig van nálatok a világosság. Addig járja-
tok, amíg tiétek a világosság, hogy a sötétség el
ne borítson benneteket. Aki sötétben jár, nem
tud ja, hová megy” (Jn 12,35).

A kisregény története Kr. u. a 2. században ját-
szódik, Traianus császár uralkodása idején, Kili kia
tartományban, annak Tarsos városában. Juli us, a
gazdag szír kereskedő és gyermekkori barátja, egy
felszabadított rabszolga fia, Pamfi li us alakján ke-
resztül Tolsztoj két egymástól homlokegyenest
különböző életutat mutat be. Julius éli a gazdag if-
jak fényűző életét, dúskál a földi javakban. Ezzel
szemben Pamfilius élete középpontjában Krisztus
áll, tagja egy őskeresztény gyülekezetnek, amely-
ben mindenki testvérnek tekint a másikra, segítik
a szegényeket, ápolják a betegeket, csekélyke va-
gyonukat megosztják egymással.

A csak az élvezeteknek élő, a pénzt könnyel-
műen szóró Julius gyilkosságba keveredik, de
apja felsőbb kapcsolatai révén elsimítja az ügyet.
Juliust nem elégíti ki hedonista életvitele, s érzel-
mileg is egyre mélyebbre süllyed. Ahelyett, hogy
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szembenézne önmagával, apját hibáztatja, amiért
ő léha életet él, a halálát kívánja. Juliusban nincs
szeretet, anyját is csak sajnálja, de nem szereti.
Lassacskán keresni kezdi az élet magasabb ér-
telmét. Pamfilius révén kapcsolatba kerül a ke-
resztényekkel, megismeri az életüket, de sokáig
visszariad attól, hogy kövesse őket. Megnősül,
gyerekei születnek, célja, hogy minél magasabb
tisztségekbe kerüljön. Mindene megvan, de lelki-
leg egyre kielégületlenebb. A földi javak birtok-
lása törékeny alapokon nyugszik, Julius súlyosan
megsérül egy kocsiversenyen, egyik szolgája be-
csapja, szeretője elhagyja, nem nyer el egy magas
tisztséget, felesége meghal. Fiai ugyancsak téko-
zolják magukat, egyikük pedig ugyanúgy Julius
halálát kívánja, ahogyan ő kívánta egykoron a
saját apja halálát. Juliusban többször is felmerül,
hogy követi Krisztust, de mindig visszariad ettől.
Végül megöregedve, sokszorosan megtapasztal -
va a világi javak hiábavalóságát, mindenből kiáb-
rándulva, csatlakozik a keresztényekhez, egyetlen
valódi reménysugárnak tekintve az Evangélium
tanítását. A megtért Julius gyötrődik amiatt, hogy
úgy érzi, késő már Krisztust követnie, de a gyü-
lekezet idős, bölcs vezetője így vigasztalja: „A vi-
lági dolog, mindaz, amit elmulasz tottál, csak a
bűnödet mu tatta meg, és te megbántad. De mi-
helyt megbántad, meg is találtad az egyenes utat.
Menj rajta Istennel, és ne gondolj a múlttal, a
naggyal és kicsivel. Isten előtt valamennyi élő
egyenlő: Egy Isten és egy élet.” Julius sorsa emlé-
keztet egyrészt a vagyonáról lemondani képtelen
gazdag ifjúéra (Mt 19,16–26), másrészt a szőlő-
munkásokéra, akik közül a gazda kegyelméből
ugyanazt a bért kapták azok is, akik reggeltől
késő es tig dolgoztak, mint azok, akik csak délu-
tán vették fel a munkát (Mt 20,1–16). Istent soha
nem késő követni, Krisztus kegyelme mindenkire
kiterjed, így azokra is, akik életük alkonyán mon-
danak csak igent a hívására.

Ugyanez az evangéliumi lelkület hatja át az
elbeszéléseket is. Két novellát mindenképpen ki-
emelnénk: Az Ahol szeretet, ott az Isten című el-
beszélés főhőse a csizmadiamester Martin Avdé -
jics, akinek meghal a felesége és az egyetlen fia
is. Megöregszik, teljesen egyedül marad, életét
sokáig reménytelennek látja, de elmélyülve az
Evangélium olvasásában, felismeri, hogy nincs
elveszett élet. Álmában megjelenik neki Krisztus,
s közli vele, hogy másnap eljön hozzá. Martin
Ávdéjics egész nap várja a Megváltót. S egymás
után érkezik a havat lapátoló legény, a csecse-
mőjével együtt éhező szegény asszony, az almát
lopó fiút megbüntetni akaró öreg nénike. Avdé -
jics pedig enni ad az éhezőnek, inni a szomjazó-
nak, s meggyőzi az idős nénikét, hogy bocsásson
meg az almát lopó fiúnak. Eszünkbe juthatnak

Jézus szavai: „Amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,31–46).

A két öreg című elbeszélésben Jefim és Jeliszej
egy faluban laknak, s életük legnagyobb álma,
hogy egyszer elzarándokoljanak Jeruzsálembe.
Végre-valahára megvalósulni látszik az álmuk,
de útközben elszakadnak egymástól, s csak Je fim
jut el a Szentvárosba. Jeliszej ugyanis egy faluban
reményvesztett, éhező emberekkel találkozik,
akik úgy tekintenek a halálra, mint szabadulásra
földi bajaiktól. Jeliszej azonban a zarándokútra
félretett pénzét rájuk költi, élelmet vesz nekik,
betakarítja a termést, helyrehozza a viskójukat.
Közben Jeruzsálemben imádkozás közben Jefim
látja Jeliszejt, glóriával a feje körül. S amikor ha-
zatérve falujukba megtudja, miért nem követte
őt földije a zarándokúton, megérti, hogy „Isten
rendelése ezen a világon életfogytiglan szeretet-
ben és jó cselekedetekben leróni kinek-kinek a
maga járandóságát”.

Tolsztoj elbeszélései olyanok, mint az evan-
géliumok. Gyönyörűek, egyszerűek, Krisztus
mindenkire kiterjedő szeretete sugárzik át min-
den történeten. (Ford. Gellért Hugó et al., szerk.
Kindelmann Győző; Szent István Társulat, Buda-
pest, 2012)

BODNÁR DÁNIEL

MICHEL HENRY: AZ ÉLŐ TEST

Michel Henry francia filozófus (1922–2002), Jean
Hyppolite és Jean Wahl tanítványa, 1943-tól az
ellenállás résztvevője. Jean-Luc Marion és Marc
Richir mellett a kortárs francia nyelvű fenome-
no lógia egyik jelentős alakja. A 60-as években
Marxszal, a 70-es években a kereszténységgel, a
80-as években a pszichoanalízissel foglalkozott.
Mint jellemző módon oly sokan a fenomenológiai
mozgalomból, Henry egyszerre volt csodálója s
alapos bírálója Edmund Husserl munkásságá-
nak. Álláspontja szerint Husserl — Heideg gerrel,
Sartre-ral s Merleau-Pontyval együtt — a filozó-
fia klasszikus görög hagyományát folytatja, mely
alapvetően a világ megismerésének semleges vi-
szonyában érdekelt. Ily módon azonban a való-
ság lényeges mozzanatát téveszti szem elől: ma -
ga a ténylegesen átélt élet, az alany igazi önmaga
volta, ipszeitása (l’ipséité) rejtve marad.

A kötetben olvasható négy írás — a bevezető
tanulmány (Az élet fenomenológiája), két egyetemi
előadás (Az élő test, Kereszténység és fenomenoló-
gia), valamint egy a szerzővel folytatott hosszabb
beszélgetés (A művészet és az élet fenomenológiája)
— Henry gondolkodásába nyújt betekintést s
megismertet annak alapfogalmaival.

Ezek közül a legfontosabb kétségkívül a már
említett élet: nem a biológiai értelemben, hiszen
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— amint azt szerzőnk több helyütt hangsúlyoz -
za — a modern tudomány tulajdonképpen nem
be szél már az életről. E minden jelenséget meg-
előző és lehetővé tevő ősjelenség, az élet adódá sa
az élőben; önmagunk elevennek, azaz szenvedés -
re és örömre képesnek tapasztalása kívül esik a
tudomány körén, a klasszikus fenomenológia pe -
dig szintén megfeledkezik róla. Sa ját életünkhöz
ugyanis nem távolságvevő mó don, intencionális
aktussal, hanem mindenekelőtt annak átélésével,
passzív elszenvedésével viszonyulunk. Ez az af-
fektív tapasztalat minden egyéb benyomás és bi-
zonyosság alapja. Ezért nyílhat meg előttünk a
világ és ismerhetjük meg annak dolgait.

Henry elemzéseiben egy kevéssé ismert fran-
cia filozófusra, Maine de Biranra (1766–1824) tá-
maszkodik, s az ellen a hagyományos test–lélek
dualizmus ellen ír, amely René Descartes óta
meghatározta a nyugati gondolkodást. Különö-
sen érdekesek gondolatai a kereszténységről, va-
lamint a művészetről. Az előbbiek közvetlenül a
János-evangélium logosz-teológiájához és a meg-
testesülés fogalmához kapcsolódnak, az utób bi -
ak pedig részben Kandinszkijhoz. Mindkét eset
világos példája annak, milyen termékenyek le-
het nek az élet fenomenológiájából nyert belátá-
sok a legkülönbözőbb területeken.

Henry műveit többek között angol, japán, né -
met, olasz, spanyol és portugál nyelven lehet ol-
vas ni. Nemzetközi szemináriumokat szerveztek
gondolatainak számos városban (Bejrút, Cerisy,
Mont pellier, Namur, Párizs, Prága). Korunk egyik
leg fontosabb fenomenológiai filozófusának szá-
mít, s mivel tudomásom szerint eddig csak né-
hány rövidebb szövege volt olvasható magya-
 rul a debreceni Vulgo folyóirat jóvoltából, ezért
min denképpen üdvözlendő a Bencés Kiadó vál-
lalkozása.

A kötet írásai ugyanazokat az alaptémákat —
a fenomenológia és az újkori tudományos szem-
lélet bírálata, az élet, az ipszeitás, az affektivitás
— járják körül, ily módon elkerülhetetlenek az
ismétlések. A beszélgetés műfaja kissé oldottabb,
ugyanakkor Henry válaszai óhatatlanul tömö-
rek. Végül a belgiumi Michel Henry Alapítvány
igazgatójának utószava ad áttekintést a szerző
életéről és munkásságáról.

E kis könyv reménykeltő módon kapcsolód-
hat be a hazai szellemi életbe, így például az ele-
ven fenomenológiai és esztétikai gondolko dás ba.
Az élet fenomenológiájával szerencsés esetben
magyar hittudományunkat is megtermékenyít-
heti. Egyúttal pedig az első fordításkötet lehet a
szerző további műveinek sorában. (Ford. Farkas
Henrik et al.; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2013)

BAKOS GERGELY

DIÓSI DÁVID:
EGYHÁZ ÉS POSZTMODERN
Korunk vallásossága és esztétizáló
hajlama

„Bizonyos értelemben — úgy tűnik — Európában
újra a kereszténység kezdeténél vagyunk, egy
olyan »pogány« világban, amelyben a vallási és kul-
turális sokféleség virágzik, egy olyan »pogány« vi-
lágban, amelyben az évszázadok során továbbadott
és begyakorolt keresztény alap-magatartásformá-
kat az emberek nagy része már elfelejtette” — írja
Diósi Dávid könyvének 37. oldalán. Ez a tény-
megállapítás önmagában nézve elég rémisztően
hathat a keresztények számára — még ha a „bi-
zonyos értelemben” kitétel tompítja is valamelyest
a kijelentés élét. Diósi ezzel a keresztény szem-
szögből ijesztőnek látszó ténnyel próbál esszéjében
számot vetni: felmérni a posztmodern és egyben
„posztkeresztény” Európa vallási helyzetét, külö-
nös tekintettel arra a paradoxonra, hogy bár a mo-
dernitás agresszívan szekularizáló erői elbuktak, a
keresztény egyházak valahogy mégsem találják a
helyüket ebben a szép, új világban. „Vallás igen, [az
egyház által hirdetett] Isten nem” — idézi Johann
Baptist Metz megfogalmazását Diósi, amivel jól
leírja a posztmodern korszellem valláshoz való
viszonyulását.

Könyve három részből áll: az első, rövidebb
részben a posztmodern fogalmának értelmezé-
sére törekszik. Diósi a posztmodernt egy olyan
létezési-gondolkodási állapotnak tartja, amely
főként a modernitás zsákutcáiról gondolkodik
el, és elutasítva a felvilágosodás totalizáló jel-
legű racionalizmusát, az ideális társadalom szer-
kezetét a következő hívószavak segítségével írja
le: pluralizmus, tolerancia, multikulturalizmus,
multiopcionalitás. A posztmodern ember szá-
mára a merev hierarchikus rendszerek gyanú-
sak, életét egyfajta individualizmus, szubjekti-
vizmus és átfogó esztétizálási hajlam hatja át.
A szerző úgy látja, hogy a posztmodern ember
ezen jellemzői azok, amelyek elidegenítik a ha-
gyományos egyházi gondolkodásmódtól.

A második fejezet javarészt az individualizmust
és a szubjektivizmust tárgyalja. Az individualiz-
mus azt jelenti Diósinál, hogy az emberek egyre
inkább mint egy különálló ént, és nem mint egy
közösség tagját definiálják önmagukat, mivel a sok
különböző kulturális hatás, valamint a töredékes
kultúraátadás miatt nem sajátítják el elég mélyre -
hatóan még azt a kultúrát sem, amelybe beleszü -
lettek. Ennek következtében a posztmodern em-
bert egyfajta szubjektivizmus jellemzi: választá-
sait és értékítéleteit saját szubjektív preferenciái ha-
tározzák meg döntő módon — vallási téren is. En-
nek egyenes következménye az átfogó esztétizá-
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lás. Mivel minden annyit ér, amennyire a „kö-
zönség” tetszését elnyeri, ezért minden eddiginél
nagyobb hangsúly helyeződik arra, hogy minden,
a termékek és maga az ember is minél jobb kisu-
gárzással rendelkezzen, minél tetszetősebb legyen.
Egy ilyen szemléletmódban az egyház morális ta-
nítása, a szentségek, a liturgia, és más fontos kom-
ponensei az egyházi életnek nehezen értelmez-
hetővé válnak, mivel ezek az itt és moston túl —
azon, ami érzékelhető és így értékelhető — a
transzcendenciára utalnak.

A harmadik részben Diósi főként az egyház ál-
tal hirdetett isteni szépség, a liturgia, valamint a
posztmodern esztétizálás közti viszonyt elemzi.
Úgy látja, hogy a liturgiát nem szabad tovább egy-
szerűsíteni csak azért, hogy a posztmodern ember
ízlésének megfeleljen, mivel akkor a liturgia lénye -
ge kerülne veszélybe: az érzékelhető segítségével
ugyanis annak utalnia kell a transzcendensre, sőt
jelenvalóvá kell tennie. A könyv utolsó részében a
liturgia által (is) érzékelhetővé váló isteni, igazi szép-
ség ontológiáját elemzi. A szép lényegét Diósi a
klasszikus létmetafizika segítségével tartja meg-
ragadhatónak: a transzcendens igazság és jóság
együttes felragyogása, amely a szubjektum egzisz -
tenciális megrendülésével jár együtt. A szerző azt
akarja ezzel az elemzéssel bemutatni, hogy az a
„szép élet”, amit a posztmodern ember életcéljának
tekint, igazibb és magasabb szinten csak az Isten-
nel (így a Széppel) való találkozásban érhető el. Rá-
mutat arra, hogy a posztmodern ember esztétizá-
lási hajlama valahol kifejezi, mennyire sóvárog az
igazi szépség után, még ha vágyának kielégítése fél-
re is siklott. Az egyház feladata így az, hogy ezt a
szépséget a maga teljességében minél több em-
bernek felmutassa — hiszen az igény megvan rá.

A szerző írásának a gondolatmenete érdekfeszítő
és könnyen követhető. Különösen hasznos, hogy
az egyház és a posztmodern viszonyát nem onnan
közelíti meg, hogy a keresztény tanítás egyfajta „in-
tellektuális-gyógyszer” volna posztmodern társa-
dalmunk problémáira — hiszen ez a megközelítés
a felelősséget csak az egyházon kívüli világra há-
rítaná —, hanem azt a kérdést feszegeti, hogy mi-
ért olyan nehéz a keresztény üzenetet a maga egé-
szében, minden részletével együtt célba juttatni. Mi-
vel az esztétizálás felől közelít, Diósi arra is felhívja
a figyelmet, hogy miért fontos a keresztényeknek
arra is figyelni, hogy üzenetük ne csak az intellek -
tushoz szóljon, hiszen a ma embere hozzászokott,
hogy az üzenetek több szinten is szólnak hozzá.
Ami pusztán intellektuális, az unalmas, túlzottan
is absztrakt számára. Másfelől viszont a szerző
szerint az egyháznak azt sem szabad megtennie,
hogy az esztétizálás követelményeinek engedve ön-
magát és saját mondanivalóját csak azért leegy-
szerűsítse, esztétizálja, hogy eladhatóvá váljék.

Diósinak ugyan több megállapítása vitatható —
számomra például úgy tűnik, hogy túlságosan ne-
gatívan ítéli meg a liturgiában beállt változásokat
—, viszont egy dolog biztos: műve mélyen el-
gondolkoztathatja mindazokat, akik aggódnak az
egyház helyzetéért. Könyve remek gondolatéb-
resztő a témában, sok-sok olyan érdekes észrevé-
tellel, amit érdemes továbbgondolni. Az is növe-
li a jelentőségét e kötetnek, hogy magyar nyelven
még mindig túl kevés mű jelenik meg azzal a ne-
mes szándékkal, hogy bátran szembenézzen az
egyház és a táradalom viszonyának jelenlegi hely-
zetével. (Verbum — Szent István Társulat, Kolozs-
vár — Budapest, 2012)

BERNÁTH LÁSZLÓ

NÓDA MÓZES: ÉLŐ LITURGIA
A II. Vatikáni zsinatot megelőző
liturgikus megújulás és hatása 
az erdélyi egyházmegye liturgikus
életére

Posztszekuláris korunkban, amikor a vallásgya-
korlás kérdése magánüggyé vált, elengedhetetlen,
hogy egyházi, teológiai kontextusban ismét ráirá-
nyítsuk figyelmünket a liturgia misztériumának kö-
zösségi dimenziójára, a szertartások és a magán-
ájtatosságok helyes egyensúlyára. Nóda Mózes Élő
liturgia című kötete feltárja a liturgikus mozgalmak
történelmi hátterét, a megújulás szükségességét
hangsúlyozva, és az egész egyházra érvényes
döntések hatását egy olyan kisebb közösség életére,
mint amilyen az erdélyi/gyulafehérvári egyház-
megye. A szerző katolikus papként, teológusként
mintegy belülről szemléli, a résztvevő pozíciójából
veszi sorra a liturgia újjászületésének állomásait.
Nem könnyű, ismeretterjesztő olvasmányról van
szó, hanem egy minden részletre érzékeny, ok-oko-
zati összefüggéseket számba vevő, pontos ada-
tokban, hivatkozásokban gazdag doktori dolgo-
zaton alapuló tudományos munkáról.

A kötet első két fejezetében megismerhetjük
azokat a kezdeményezéseket, amelyek útjára in-
dították a liturgikus megújulás folyamatát. Már
az I. Vatikáni zsinaton (1869–1870) megfogal-
mazott De ecclesia Christi tervezet kimondja, hogy
az egyház nem pusztán egy szervezet, societas
perfecta, hanem Krisztus misztikus teste. Ugyan
a Krisztus egyházáról szóló irat csak tervezet
maradt, ennek ellenére számos helyen vonat-
koztatási pontként szolgált. Ezt a tételt hivata-
lossá tette XII. Piusz pápa Mystici Corporis kez-
detű apostoli körlevelében. A Mystici Corpo ris
szellemisége pedig a II. Vatikáni zsinat (1962–
1965) Lumen gentium kezdetű dogmatikus kons-
titúciójában csúcsosodik ki.
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Eleinte a liturgia permanens forradalma nem
Róma püspöke és a bíborosi testület szintjén bon-
takozott ki, hanem újraszervezett szerzetesi (főként
bencés) közösségekben. A kolostori élet reforme-
rének méltán nevezhetjük Prosper Guéranger-t, aki
a francia forradalmat követő zavaros időszakban
talált utat Solesmes ősi falai felé. A solesmes-i apát-
ságban megalakult közösség élén az ősi római szer-
tartás értékét állította helyre, hatására a gregorián
korális dallamvilága ismételten a szentmise állan-
dó részévé vált. Guéranger még konzervatívnak bi-
zonyult a liturgia nyelvének kérdésében: elutasí-
totta a népnyelvi misézést, az ősi formáknak meg-
felelően a latint tartotta a misztérium nyelvének.
A szerzetesek Solesmes spiritualitását követték a
Wolter fivérek által irányított beuroni, majd a Bel-
giumban alapított maredsousi és leuveni Mont
César bencés klastromokban is.

A megújulás szegletkövévé mégis a német or-
szági Rheinland-Pfalzban fekvő Maria Laach
mo nostora vált. A helyi monasztikus közösség úgy
kívánta a laikusok számára közelebb hozni a ke-
reszténységet, hogy bevonták a világi híveket a li-
turgikus cselekménybe. Ildefons Herwegen az ér-
telmiségi réteget szólította meg: az 1913-as nagy-
hét ünneplésére olyan személyiségeket hívott
meg kolostorába, mint Heinrich Brüning, a későbbi
német kancellár, vagy Robert Schuman, az Euró-
pai Unió „szellemi atyja”. Herwegen mellett nem
feledkezhetünk meg Romano Gurdiniről sem, aki
hihetetlen műveltségével, Platónról, Ágostonról,
Dosztojevszkijről tartott előadásaival nyerte meg
az egyetemisták bizalmát. Az Úr című kötete sze-
mélyes hitvallásának manifesztuma: Isten üze-
netének továbbadását tartja élete legfőbb céljának.
Guardini az elmulasztott vasárnapi szentmisét
nem felszabadult időnek, hanem üres időnek
ítéli, amikor elszalasztjuk azt a lehetőséget, hogy
bepillantsunk az örökkévalóságba.

Az egyházi zene megújítását célzó törekvések
hazánkban is csoportba szervezték az érintetteket:
1897-ben megalakult az Országos Magyar Cecília
Egyesület. Az egyesület tevékenységének köszön -
hetően sorra jelentek meg azok a kiadványok, ame-
lyek az egyházzenészeket, kórusokat segítették az
eredményes munkában. Nóda kiemeli Szunyogh
Xavér Ferenc bencés szerzetes fordítói tevékeny-
ségét (a bencés klasszikusok mellett Guardini
írásait ültette át magyarra), illetve kapcsolattartói
szerepét. Levelezésben állt Lambert Beauduinnel,
a keleti és a nyugati szerzetesi életforma össze-
hangolójával, a keresztény felekezetek közötti
ökumenizmus elősegítőjével, a korábban említett
Herwegennel, valamint a húsvét ünnepét az egy-
házi év középpontjába állító Odo Casellal.

Nóda Mózes kötete harmadik fejezetében be-
vezeti olvasóját a participatio actuosa fogalomtör-

ténetébe. A világi testvérek liturgiában való tevé -
keny részvételének kívánalmát X. Piusz pápa fo-
galmazta meg az egyházi zenéről is szóló motu
propriójában. A tevékeny részvétel abból a szem-
pontból jelentett problémát, hogy a latin nyelvű
misébe a hívek nem tudtak bekapcsolódni, csen-
des imádságra volt lehetőségük a liturgia alatt, so-
káig csak a szentmise végeztével járulhattak az ol-
táriszentséghez. Nóda a negyedik és az ötödik egy-
ségben a laikusok alternatív vallásgyakorlási le-
hetőségeit, a különféle magánájtatossági formá-
kat tárgyalja, az Eucharisztia tiszteletét és a Jézus
Szíve-ünnepeket középpontba állítva.

Az Élő liturgia utolsó részében az egész Anya-
szentegyházra kiterjedő változásokat lokális meg-
valósulásuk szempontjából kutatja, főként levéltá-
ri dokumentumokra támaszkodva. Az erdélyi egy-
házmegye számára a 20. század a megpróbáltatá-
sok évszázada volt. Kezdve a trianoni diktátummal,
amely az ortodox Romániához csatolt Erdélyben
gazdasági autonómiáját is megingatta. Mailáth
Gusz táv Károly püspöksége idején bevezette a hús-
véti idő reformját, a Szentszék rendelkezéseinek
megfelelően. Mailáth püspökségének csúcspont-
jaként értékeli Nóda azt az 1913-as gyulafehérvári
zsinatot, amelyen szabályozták a vegyes házassá-
gokat, a hitoktatás és a búcsújárások problémáira
kerestek megoldást. X. Piusz pápa előírásának meg-
 felelően Mailáth püspök a napi szentáldozásra buz-
 dította az egyházmegye tagjait, valamint elrendelte
a gyermekek hét éves korban történő elsőáldozá-
sát. Márton Áron 1940-es évek végén kezdődő kál-
váriája a nagyhatalmi politikával nem ingatta meg
abban, hogy a rábízott közösséget szolgálja. 1957-
ben körlevélben ismerteti a nagyheti szertartások
régi-új rendjét, az ókeresztény hagyományra hivat -
kozva. Majd egy évvel később tarthatatlannak vé -
li, hogy a hívek az istentisztelet ideje alatt néma
csendben maradjanak. Ezzel ösztönzi az énekes és
recitatív elemek precíz kidolgozását.

Nóda az erdélyi teológusok közül Erőss Alf-
réd és Veress Ernő munkásságát méltatja, akik Pi -
us Parsch példáját követve arra vállalkoztak, hogy
a liturgikus mozgalom eredményeit a laiku sok
számára is elérhetővé tegyék, azt remélve, hogy
a megértés elősegíti a pap és a hívek együttes ál-
dozatbemutatását a liturgia keretei között.

Mára talán olyannyira természetessé vált az
anyanyelvi misézés, az egyházi év megszokott
rendje, hogy el is feledkezünk arról, milyen erő-
feszítések árán jutottunk el idáig. A reform idő-
szakára mégis emlékeznünk kell, hiszen joggal
állíthatjuk, hogy a Szentlélek működésének nyil-
vánvaló bizonyítéka. (Verbum — Szent István
Társulat, Kolozsvár — Budapest, 2012)

IKKER ESZTER
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