
50          História História    51
„Az Antikrisztusról szóló fejezet elején megakadtam. Most hallatlan erõvel törtrám az egész, és alig egy hét alatt csaknem a felét sikerült megcsinálnom, de a má-sodik fele is kész, csak idegekkel bírjam, mert az írásdémon élethalálra hajt. Mindegy.Meg kell csinálnom, mert biztos vagyok abban, hogy ezt így senki sem írja meg.Sokszor õrjítõ feszültség. Egy–két alma segít, vagy kinyitom az ablakot, és frisslevegõt szívok. A bronchitis kínoz, krákogok és köpködök, fejfájásrohamok,amelyeket a következõ két percben már kénytelen voltam elfelejteni. Teljesenabnormis. Ilyen mûvet gyümölcsösben kellene írni árnyékos diófa alatt, közbennézni a vizet és a madarakat hallgatni. Persze az ember nem válogathatja meg mégmeghalásának körülményeit sem: nyáron és délutáni napfényben, cseresznye-éréskor meghalni, miután az ember a pontot letette. Kész.”A halottaskönyvekrõl, a halálról megírni tervezett mûvét azonban már nem készít-hette el, bármennyire is hajtotta az írásdémon, és hiába tudta, hogy azt úgy, ahogyõ elgondolta, senki sem írhatja meg; meghalásának körülményeit sem választhattameg, mert nem nyáron és délutáni napfényben, cseresznyeéréskor távozott el a lét-nek errõl a síkjáról, hanem ködös, párás, fénytelen novemberi napon, és olyankor,amikor még egyáltalán nem tette le a pontot az életmû végére. És mégis, ebben ismegnyilatkozott emberi nagysága: halálával is példát mutatott a még maradóknak:úgy élt, mint ahogy nagyon kevesen éltek és élnek, és az „Isteni igazságra vezérlõkalauz”-on, vagyis esszéin és regényein munkálkodva mindnyájunk számára mondtael életrõl és halálról gondolatait, – ugyanakkor pedig úgy halt meg, mint bármelymás halandó ember, osztozva mindenki közös sorsában!Köszönöm figyelmüket!

Gyõri Gyula
ÚJABB LATIN NYELVÛ FELIRATOKJÁSZBERÉNYBEN

A Jászsági Évkönyv 2003. évi kötetében kilenc olyan régi jászberényi latin nyelvûfeliratot ismerhettünk meg, amelyek mindegyike (egy jelenleg lebontott állapotúkivételével) könnyen hozzáférhetõ. Az ott kifejtettek kiegészítése kedvéért azalábbiakban három további felirat bemutatására kerül sor. Ezek több tekintetbeneltérnek a már bemutatottaktól. Más a sorsuk, állapotuk, keletkezési koruk. Tartalmi,formai szempontból is mutatnak olyan vonásokat, amelyek témakörünkön belülkülön figyelmet érdemelnek. Ismerkedjünk meg velük keletkezésük idõrendjében.Az elsõ bemutatandó felirat 1723-ból való. Csonkán maradt ránk, sõt legalábbmásfél évszázadon keresztül nem is volt látható. Létére 2002-ben derült fény, amikora Szent Rozália kápolna melletti, Bánkódó Krisztus néven ismert szobrot felújításcéljából hosszabb idõre leemelték a talapzatáról. Ekkor vált olvashatóvá a talapzattetejére vízszintesen elhelyezett, téglalap alakú kõtáblába vésett feliratrész:

A szövegben szereplõ személyi adatok, töredékek és a logikai összefüggésekalapján a középsõ négy hosszú sor hiányzó végeit sikerült kikövetkeztetni. E négycsonka sor végéhez sorrendben a következõ négy kiegészítés tartozhatott: VMOPPIDVM – EORGIO BEREC – CAPITVLI – ÁSZBERÉNY. (Az alapszövegbenlévõ rövidítések feloldása: REVERENDISSIMO DOMINO; VENERABILIS). Az ígykiegészített felirat fordítása: „Ezt a tornyot a kiváltságos Jászberény városa építtettefõtisztelendõ Bereczki György úr, rohonci prépost, a tiszteletreméltó egri káptalankanonoka és Jászberény város plébánosa idejében, 1723-ban.”A szobor által most (2004) már újból eltakart felirat tehát nem a Krisztus-szoborravonatkozik; ezt különben is jelenlegi helyétõl kissé távolabb „1732-ben jezsuitamisszionáriusok a nép felajánlásaiból emelték”. (Idézet az 1829. évi CanonicaVisitatioból.) Maga a tárgyalt feliratszöveg is elárulja, hogy abban egy torony
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52          História História    53
megépülésérõl és építtetõirõl van szó. Természetesen vetõdik fel a kérdés, milyentorony elkészültérõl kapunk hírt, mi lett ennek a toronynak a sorsa, felirata miértkerült máshová.Az 1691-ben újjáépített (bõvített) templomnak nem volt az épülethez méltó méretûtornya. Ezért a templom déli oldalához új tornyot építettek. Ennek alapkõletétele1722. április 15-én történt, 1723-ban pedig harangot is szenteltek föl az új toronyban.1723 lehet a torony elkészültének éve is, ezért szerepel ez a tárgyalt feliraton. Atorony tehát rövid idõ alatt elkészült, de a jászberényiek nagy sajnálatára – tisztá-zatlan, hogy építészeti okokból, vagy természeti csapások következtében – néhányévtized múlva további fenntartása lehetetlenné vált. A városi tanács 1753. december27-i jegyzõkönyvében már ezt olvashatjuk róla: „… nagyobb kártól és veszedelemtõlaz eldûlés miatt tartván, azt földig lerombolni kénytelenítettünk.” Ezek után a toronyfelirata elvesztette funkcióját, fölöslegessé vált, illetve az õt hordozó kõtáblaépítõanyaggá fokozódott le. Feltehetõ, hogy a Krisztus-szobor korábbi helyérõlvaló áthelyezése során kerülhetett a felirattábla a talapzat tetejére, a szobor alá –miután az új alkalmazáshoz fölösleges részt levágták róla. Így vált a felirat csonkává,egyben láthatatlanná is. Története, sorsa így is emlékeztet a fõtemplom toronyépíté-seinek egyik érdekes epizódjára.A következõ bemutatandó felirat tipikus példája a XVIII. század sírfeliratainak. Ajellegzetes barokk vonásokat mutató síremlék évekkel ezelõtt elpusztult. Ma márcsak fényképen látható a Jász Múzeumban. Szerencsére a fényképrõl – apróbbbizonytalanságokkal – még rekonstruálható a felirat latin szövege:

HIC IACET NOBILIS DNA BARBARA PÁLDY AETATISSUAE AN 46 OBIITDIE 15 NOVB AD 1788
Magyarul: Itt nyugszik nemes Páldy Borbála úrnõ, 46 éves korában halt megnovember 15-én az Úr 1788. esztendejében.A kor szokása szerint a nagyobb felületû síremlékeken a néven kívül gondosanjelzik az elhunyt társadalmi rangját (pl. NOBILIS DOMINA – nemes úrnõ) és azelhalálozás dátumát. A halál idejének ez a pontos (év, hó, nap) feltüntetése azadatközlésen kívül érzékelteti azt a vallásos meggyõzõdést, hogy a földi életbõlvaló távozás napja egyben egy új élet kezdete az elhunyt személy lelke számára.Ennek a szemléletnek egészen közvetlen nyelvi kifejezõdésére is találunk példátegy, a tárgyalttal szinte egykorú síremléken. A jászapáti temetõben Litkei Mátéplébános (egyben az elsõ jász gimnázium igazgatója) sírkövén a maga korában leg-használatosabb obiit (meghalt) szó helyett a renatus (újjászületett) megfogalmazás-

formát olvashatjuk az elhalálozás kifejezésére az 1783. április 2-i idõpont feltüntetésemellett. Mindez ismét igazolja azt a tapasztalatot, hogy – több más értékes tényezõmellett – a feliratok figyelmes vizsgálata jó alkalmat ad arra, hogy bepillanthassunkegy-egy kor lelkivilágába, szemléletébe, értékítéletébe.A befejezésül ismertetendõ latin nyelvû felirat az összes eddig tárgyalttól jellegé-ben és tartalmában nagy mértékben különbözik. Az Új temetõben látható a huszadikszázad közepe óta. A temetõbe belépve csak rövid utat kell tennünk ahhoz, hogyolyan parcellához érjünk, amely sajátosságával, terjedelmével, egyforma, zömöksírköveinek hosszú, többszörös sorával megragadja figyelmünket. A sírkövekenellipszis formájú fekete alapon egy-egy szerzetes nõvér nevét, rendjének megjelö-lését, az elhalálozás napját olvashatjuk (1951-tõl kezdve). Az említett adatok utánott van a szokásos záró mondat – a régebbieken latinul –, rövidített alakban: R. inpace! (Requiescat in pace! = Nyugodjék békében!). Ha továbbmegyünk, az elsõilyen parcellán túl oldalt fordulva hasonló kép tárul elénk. Több száz szerzetesnõvan itt eltemetve, rendben tartott sírköveik a temetõ jelentõs részét foglalják el.Hogyan lehetséges az, hogy aránylag rövid idõ alatt ilyen nagyszámú apáca leltnyughelyet egy jászberényi temetõben? A felvetõdõ kérdésre a közelmúlt történe-tében találunk választ. A szerzetesrendek 1950-ben történt csaknem teljes felosz-latásának és a kolostorok bezárásának következtében gondoskodni kellett a munka-képtelen, rokkant és öreg rendtagok elhelyezésérõl. Az akkori kormány a katolikuspüspöki karral folytatott kemény tárgyalások során született megállapodásbanígéretet tett arra, hogy az említett szerzetesek, szerzetesnõk rendelkezésére bocsátnéhány addigi rendházat, és gondoskodik ellátásukról. Így kerültek Jászberénybeis az ország különbözõ helyeirõl ideirányított idõs, beteg nõvérek – az elsõ parcellaelején látható nagyobb terjedelmû síremlék felirata szerint – több mint húszfélerendbõl. Az õket utolsó éveikben befogadó otthon „státusát” is jelzi – a nõvérekszármazási helyének, rendjének felsorolása fölött – a tájékoztató cím:A JÁSZBERÉNYI EGYH. JELL. ÁLL. SZOC. OTTHONBAN ELHUNYTNÕVÉREK: …A fentebb elmondottak ismeretében most már térjünk rá az említett latin nyelvûfelirat ismertetésére. Fel fog tûnni, hogy nem viseli magán a szoros értelemben vettfeliratok szokásos jegyeit, nem tájékoztató jellegû, nem tudjuk meg belõle, hogy ki,mikor, milyen célból emeltette a mûvészi hatásra nem is törekvõ, egyszerû emlékmûvet.A „prózai” tudnivalókat korunknak megfelelõen magyar nyelven fogalmazva kapjukmeg. A latin nyelv használata más célt szolgál. Bizonyos ünnepélyességet sugároz– ez a funkciója egy-egy rövid mondat, szókapcsolat formájában ma is megvan alatin nyelvnek –, másrészt esetünkben emlékeztet a szûkebb színhely katolikusjellegére. És van egy egészen kézenfekvõ oka is a latin nyelv használatának: idézetrõlvan szó. Egy húsvéti himnusz elsõ strófájának eredeti latin szövegét láthatjuk kb. a10. századból, ismeretlen szerzõtõl. Íme:
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megépülésérõl és építtetõirõl van szó. Természetesen vetõdik fel a kérdés, milyentorony elkészültérõl kapunk hírt, mi lett ennek a toronynak a sorsa, felirata miértkerült máshová.Az 1691-ben újjáépített (bõvített) templomnak nem volt az épülethez méltó méretûtornya. Ezért a templom déli oldalához új tornyot építettek. Ennek alapkõletétele1722. április 15-én történt, 1723-ban pedig harangot is szenteltek föl az új toronyban.1723 lehet a torony elkészültének éve is, ezért szerepel ez a tárgyalt feliraton. Atorony tehát rövid idõ alatt elkészült, de a jászberényiek nagy sajnálatára – tisztá-zatlan, hogy építészeti okokból, vagy természeti csapások következtében – néhányévtized múlva további fenntartása lehetetlenné vált. A városi tanács 1753. december27-i jegyzõkönyvében már ezt olvashatjuk róla: „… nagyobb kártól és veszedelemtõlaz eldûlés miatt tartván, azt földig lerombolni kénytelenítettünk.” Ezek után a toronyfelirata elvesztette funkcióját, fölöslegessé vált, illetve az õt hordozó kõtáblaépítõanyaggá fokozódott le. Feltehetõ, hogy a Krisztus-szobor korábbi helyérõlvaló áthelyezése során kerülhetett a felirattábla a talapzat tetejére, a szobor alá –miután az új alkalmazáshoz fölösleges részt levágták róla. Így vált a felirat csonkává,egyben láthatatlanná is. Története, sorsa így is emlékeztet a fõtemplom toronyépíté-seinek egyik érdekes epizódjára.A következõ bemutatandó felirat tipikus példája a XVIII. század sírfeliratainak. Ajellegzetes barokk vonásokat mutató síremlék évekkel ezelõtt elpusztult. Ma márcsak fényképen látható a Jász Múzeumban. Szerencsére a fényképrõl – apróbbbizonytalanságokkal – még rekonstruálható a felirat latin szövege:

HIC IACET NOBILIS DNA BARBARA PÁLDY AETATISSUAE AN 46 OBIITDIE 15 NOVB AD 1788
Magyarul: Itt nyugszik nemes Páldy Borbála úrnõ, 46 éves korában halt megnovember 15-én az Úr 1788. esztendejében.A kor szokása szerint a nagyobb felületû síremlékeken a néven kívül gondosanjelzik az elhunyt társadalmi rangját (pl. NOBILIS DOMINA – nemes úrnõ) és azelhalálozás dátumát. A halál idejének ez a pontos (év, hó, nap) feltüntetése azadatközlésen kívül érzékelteti azt a vallásos meggyõzõdést, hogy a földi életbõlvaló távozás napja egyben egy új élet kezdete az elhunyt személy lelke számára.Ennek a szemléletnek egészen közvetlen nyelvi kifejezõdésére is találunk példátegy, a tárgyalttal szinte egykorú síremléken. A jászapáti temetõben Litkei Mátéplébános (egyben az elsõ jász gimnázium igazgatója) sírkövén a maga korában leg-használatosabb obiit (meghalt) szó helyett a renatus (újjászületett) megfogalmazás-

formát olvashatjuk az elhalálozás kifejezésére az 1783. április 2-i idõpont feltüntetésemellett. Mindez ismét igazolja azt a tapasztalatot, hogy – több más értékes tényezõmellett – a feliratok figyelmes vizsgálata jó alkalmat ad arra, hogy bepillanthassunkegy-egy kor lelkivilágába, szemléletébe, értékítéletébe.A befejezésül ismertetendõ latin nyelvû felirat az összes eddig tárgyalttól jellegé-ben és tartalmában nagy mértékben különbözik. Az Új temetõben látható a huszadikszázad közepe óta. A temetõbe belépve csak rövid utat kell tennünk ahhoz, hogyolyan parcellához érjünk, amely sajátosságával, terjedelmével, egyforma, zömöksírköveinek hosszú, többszörös sorával megragadja figyelmünket. A sírkövekenellipszis formájú fekete alapon egy-egy szerzetes nõvér nevét, rendjének megjelö-lését, az elhalálozás napját olvashatjuk (1951-tõl kezdve). Az említett adatok utánott van a szokásos záró mondat – a régebbieken latinul –, rövidített alakban: R. inpace! (Requiescat in pace! = Nyugodjék békében!). Ha továbbmegyünk, az elsõilyen parcellán túl oldalt fordulva hasonló kép tárul elénk. Több száz szerzetesnõvan itt eltemetve, rendben tartott sírköveik a temetõ jelentõs részét foglalják el.Hogyan lehetséges az, hogy aránylag rövid idõ alatt ilyen nagyszámú apáca leltnyughelyet egy jászberényi temetõben? A felvetõdõ kérdésre a közelmúlt történe-tében találunk választ. A szerzetesrendek 1950-ben történt csaknem teljes felosz-latásának és a kolostorok bezárásának következtében gondoskodni kellett a munka-képtelen, rokkant és öreg rendtagok elhelyezésérõl. Az akkori kormány a katolikuspüspöki karral folytatott kemény tárgyalások során született megállapodásbanígéretet tett arra, hogy az említett szerzetesek, szerzetesnõk rendelkezésére bocsátnéhány addigi rendházat, és gondoskodik ellátásukról. Így kerültek Jászberénybeis az ország különbözõ helyeirõl ideirányított idõs, beteg nõvérek – az elsõ parcellaelején látható nagyobb terjedelmû síremlék felirata szerint – több mint húszfélerendbõl. Az õket utolsó éveikben befogadó otthon „státusát” is jelzi – a nõvérekszármazási helyének, rendjének felsorolása fölött – a tájékoztató cím:A JÁSZBERÉNYI EGYH. JELL. ÁLL. SZOC. OTTHONBAN ELHUNYTNÕVÉREK: …A fentebb elmondottak ismeretében most már térjünk rá az említett latin nyelvûfelirat ismertetésére. Fel fog tûnni, hogy nem viseli magán a szoros értelemben vettfeliratok szokásos jegyeit, nem tájékoztató jellegû, nem tudjuk meg belõle, hogy ki,mikor, milyen célból emeltette a mûvészi hatásra nem is törekvõ, egyszerû emlékmûvet.A „prózai” tudnivalókat korunknak megfelelõen magyar nyelven fogalmazva kapjukmeg. A latin nyelv használata más célt szolgál. Bizonyos ünnepélyességet sugároz– ez a funkciója egy-egy rövid mondat, szókapcsolat formájában ma is megvan alatin nyelvnek –, másrészt esetünkben emlékeztet a szûkebb színhely katolikusjellegére. És van egy egészen kézenfekvõ oka is a latin nyelv használatának: idézetrõlvan szó. Egy húsvéti himnusz elsõ strófájának eredeti latin szövegét láthatjuk kb. a10. századból, ismeretlen szerzõtõl. Íme:



54          História História    55
„AD REGIAS AGNI DAPES,STOLIS AMICTI CANDIDIS,POST TRANSITUM MARIS RUBRI,CHRISTO CANAMUS PRINCIPI.”

Magyarul: A Bárány királyi lakomáján, hófehér ruhába öltözve, a Vörös Tengerenvaló átkelés után, Krisztus fejedelemnek zengjünk éneket. – Az élénken pergõjambikus sorok éppen nem valami bús temetõi hangulatot keltenek, hanem a vallásoshit által sugallt feltámadás, újjászületés örömét sugározzák. Illõen az itt pihenõkszellemiségéhez.A latin nyelvû feliratok témaköréhez a fentiekben közölt kiegészítések remélhetõlegsegítenek elmélyíteni lakóhelyünk, környezetünk rejtettebb értékeire vonatkozóeddigi ismereteinket.

A régi templom az 1723-ban felépült toronnyal.(Részlet Mikovinyi Sándor 1740-ben készült rajzából)




