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Pataky Kornél györi püspök

"LÉGY ÁLDOTT, SZENT ISTVÁN KIRÁLY!"

Történelmünk évszázadainak távolából, viharok, sötétségek zavargó hullámain keresztül
ma is eligazító irányt mutat magyar népének Szent István király. Közel három és fél
évtizedes új Alkotmányunkban örömmel ismerjük fel a messzi alapok nyomait.

A történelmi személyiségekrőlnehéz szólani. Igy van ez világi személyeknél és így az
egyház nagyjainál is. Még nehezebb, amikor egy nagy egyéniséget mindkét vonatkozás
ban értékelni kell. Könnyíti mégis a méltatást, ha olyan történelmi nagyságról van szó,
akit egy évezred tanúsága értékel és igazol. Legfeljebb abban adódnak eltérések: melyik
nézőpontból vizsgáljuk életét, tevékenységét, alkotásait, szellemi és lelki nagyságát.
Kétségtelen, hogy minden időben foglalkoztak Szent István életművénekfeltárásával. De
az is természetes, hogy teljességgel kimeríteni egy nagy egyéniség emberi és históriai
gazdagságát szinte lehetetlen. S ez így van jól.

Szépíróink "országépítőnek", .magyarok csillagának", "nem porladó kezü királynak"
rajzolták meg. Szónokok ünnepi beszédeket tartottak Szent Istvánról. Méltatták a
"szent", a ,jó", a "hős", a "bölcs", a "nagy" királyt. Tudósok írtak az államalapítóról,
a magyar népet megszilárdító és messzi jövőbe indító kemény, határozott uralkodóról.
Ma is értékelik őt a legújabb történeti szemlélet mérlegén. .

A mintegyezeréves sorsdöntő változások a kelet- és észak-európai népek életében a
magyar törzsekre is kihatottak. Az államalapítás, valamint az akkori idők "conditio sine
qua non"-ja, a kereszténység felvétele, természetszerűleg benne élt a történelmi levegő

ben. De a megmaradás feltétele, a gazdasági és társadalmi élet bizonyos fokára érés,
valamint az uralkodó réteg belső - mondhatnók: lelki - forrásból történő stabilizációja
hozzá tartozott a nemzet-szervezés tudományához. És ennek menetrendjében történt az
ellenálló törzsek és nemzetségfők leverése, a várszervezetek kiépítése, hozzá tartozott a
földműves és iparos emberek szolgálatot végző szervezése is.

, Szélottunk fentebb a kereszténység felvételéről. Ez már a X, század közepén elkezdő

dött, amikor elsőkéntgörög püspökök jöttek a magyar területre. Géza fejedelem I. Ottó
császártól már nyugati püspököket kért és kapott, s velük bizonyos számban papok is
érkeztek. . .

Az előzmények után István a folytató, de a tervszerű előrelátó is, akinek lOOO-ben
koronát ajándékoz a pápa. így indul el a szellem és a lélek erejével. Megvalósítandó
céljának érzi az egységes állam- és egyházszervezet kialakítását. Alapjaiban meg is
valósítja, s ami a későbbiekben még hozzátétetik, csak ezeken az alapokon nyugodhatott.

Szent István politikáját tulajdonképpen nyugati forrásokból eredeztethetjük, de zse
niálisan meglátta, hogy az akkori magyar viszonyokat kell szem előtt tartania. Ezt végig
és egyre észrevehetőbben munkálta is.

Mondani szokták, hogy az általa hozott törvények szigorúak voltak. Amellett, hogy
minden eseményt a maga korának ismeretében szabad, lehet és kell értékelni, mindenkép
pen biztosnak jelenthetjük ki, hogy mé~ a szentistváni szigorú törvények is embersége
sebbek voltak, mint korának ismert europai törvényei. Ennek pedig az a következménye
(és ez nem kis dolog!), hogy jogbiztonság tekintetében a Szent István létrehozta jogrend
az élen járt egész Európában. .

Szent István őszintén és mélyen vallásos volt. Ám vallásossága nem ingatag talajon
állt, és semmiképpen sem merült ki bigottságban. A Magyarországra érkezett császári
német küldöttek ,jámbor" és "kegyes" jelzőkkel illetik. Az egyik - Thietmar -, aki
éppenséggel nem volt nagy barátsággai a magyárok iránt, kiemeli István "nagylelkűsé

gét" (vö. Győrffy György: István király emlékezete. Magyar Helikon, 1971).
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Mindezek után mit tehet a mai Magyarország egyházi személye, amikor Szent Istvánra
emlékezni kíván? Mindenképpen szeretné elkerülni a közhelyeket, amelyekben - különö
sen régebben - többször volt része a hallgatóságnak, az olvasóknak. De azt sem teheti,
hogy minden szempontot megemlít, mert akkor még egy könyv sem lenne elegendő az
értékeléshez. Marad a legegyszerűbb lehetőség kiaknázása. Egyházunk és hazánk tiszte
letének reftektorfényébe állítva, megpróbálok felvillantani egy-két szikrát a nagy távla
tokból és mély gondolatokból, amelyek annyira jellemzőek a Szent Király életére és
munkásságára,

Az Oszövetség bölcse így ír: "Az igazak lelke Isten kezében van ... Mint aranyat a
kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket az Ur égőáldozatul. .. Látogatásuk idején
felragyognak és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarIón tovaharapódzik..."
(Bölcs 3,1.6-7).

Az .Jgaz't-ról szeretnék szólani, aki Istennél ügyel reánk, és mint "Megvizsgált" adja
a mai magyar életének, lelkének fényét. Így az élet-szikrák minden hazánkfiába belevil
lantják a történelmi tovább-élés és tovább-építés erejét. Egyúttal kiégetni próbálják a
kedvet vesztés, a megállás, a beleunás, az önzés és önelégültség értéktelen tarIóit.

Szeretnénk érteni a prófétai-látású életet, a nehézségeket felfogó, elfogadó és megolda
ni akaró szolgálatot, s azt a minden helyzetben tiszteletreméltó derűlátást, ami a maga
idejének emberfölötti problémáin első királyunkat átlendítette.

Előttünk óriásodik István, a Szent.
Anyaszentegyházunk szentjei különbőzően villantják fel életűkben az örökkévalóság

világosságát a teremtett világnak. Mindnyájan valamiképpen sziporkázói Isten kegyel
mének. Mégis más-más jelleggel bírnak a fények, s külön-külön színeket kérnek az idők

futásában. Megírta ezt már Szent Pál: "Az Ur némelyeket apostollá, másokat prófétává,
ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére
neveljék a szenteket és főlépítsék Krisztiis testét" (Ef 4,11~12).

Szent Istvánban személyes buzgalma, erős hite, családjának szeretete és gondviselése;
erkölcsi nagysága, hűsége, határozottsága és mindenkor megmutatkozó irgalmas, megér
tő szeretete elénk állítja a "szentet". Apostoli lángolását II. Szilveszter pápa hozza

_tudomására a világnak, aki az egyház számára nem éppen virágzó ezredfordulón, az
addig sok kellemetlenséget okozó portyázó magyarság új vezetőjében meglátja a "Ki
emelt Embert", Isten kegyelmének megajándékozottját, aki a szilaj népet I a szelíd és
alázatos Jézus örömhírének meghallására téríti.

A "tűz, amely sohasem mondja, hogy elég" (Péld 30,16), Szent István életében mindig
mohón lobogott és egyre több kegyelem-olajat igényelt, amellyel népe táplálékává tudta
tenni a hitéletet biztosító kegyelmeket. Mindenképpen teljesítendőnekhirdette Szent Pál
buzdítását: "Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert"
(Ef4,23-24). És ha ez éppen akkor - egyébként egészen érthetően! - sokaknak megdöb
bentő programként hangzott, a magyarok apostolának nem szegte kedvét, mert a szent
mindig birtokolja a küldetés lendületét. Ez az erő nem ismeri a megtorpanást. Sőt, az
örökkévalóság perceken, vagy nagy időtávlatokon is túllátó megdönthetetlen bizonyos
ságával láttat át köd ökön, és vezet biztosan a földí élet sötét rengetegeiben. A szent
mindig látja a fényt, s akik utána mennek,azok számára saját lényén keresztül engedi
felismerni Isten nagy ajándékait. Így lehetséges történetileg is bizonyítani, hogy István
király csekélyke emberi erővel, de a kegyelem hatalmas sodrásával merte Jézus igájának
'szelídségét és terhének könnyűségét (vö. Mt 11,30) rettenthetetlen - emberileg olykor
reménytelennek is mondható - "megszállottsággal" propagálni.

A valláserkölcsi alapozás egy nép hétköznapjaiban is meghozza frissítő gyümölcseit.
És talán éppen a köznapokban! Megrajzolja messzi jövendők történelmi profilját. Ezért
nem szégyenkezünk ma sem Szent István "öröksége" miatt, Ezt egyébként nemcsak mi,
vallásos emberek, hanem minden szellemi-erkölcsi értéket elismerőés megbecsülő ember
testvér is elfogadja, ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal fejezi ki magát. Mert az
emberi javakat tápláló erők akkor is hasznosak és tiszteletreméltók, ha valaki nem vallja
hitünk tételeit a mi fogalmazásunk szerint, de vállalja az emberi erkölcsiség fontosságát,
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az embert emberi szintre emelő és ott tartani akaró tevékenységek munkálását. Ebben
tudjuk közösen tisztelni azt a magyar történelmet nagy távlatokra beindító személyisé
get, akit mi, katolikusok így köszöntünk régtől fogva: "Magyarok fénye, ország remé
nye, légy áldott Szent István király!"

Kereszténységünkben sohasem a külsőségek voltak a fontosak, s ma még kevésbé ezek
az igazán előre vivő erők. Bár olykor hozzá tartozik az ember földi életéhez a külsőség

is, elsősorban mégsem a formákra van szükség, hanem a lelki megújulás mindenkor
termékeny erejére. Ez megemeli a szellemi és kulturális lendületet, közelebb viszi a
megoldáshoz a szociális kérdéseket, szünteti az erkölcsi süllyedést, tartalommal töltimeg
a családi és társadalmi életet, korlátot szab a közöny szárító és életeket sivataggá pusztító
veszélyeinek. Ugyanakkor segíti az ősszefogást, amelynek édes gyümölcsei: a megértés,
az előretekintés, a közös ügyek munkálása, a társadalmi béke.

Nem tagadhatjuk, hogy többször visszaéltek a "szentistváni gondolattal". De ez nem
jelenti, hogy ilyen nem létezett és nem létezik. Csak éppen a maga teljes igazában kell
megismernünk. Igy jó és így hoz eredményt mindnyájunk lszámára. De a szentistváni
gondolatokat nem nagyhangú frázisokkal kell hirdetni, hanem megvalósítani mindenna
pi életünkben. Fontos ehhez a komoly lelkiség, az evangélium ismerete és megélése.
Akkor bizonyos, hogy emelkedik a színvonal a nemes cselekedetek terén, és csökken a
népet gyengítő erkölcstelenség.

Szentnek lenni csak hétköznapi szentségben élve és cselekedve lehet. Úgy, hogy szinte
nem is tudunk róla. Mindenképpen többre jutunk, mint felesleges és nevetséges önfítog
tatással.

"Hol vagy István király, téged magyar kíván..." - siránkozott a régi idők magyarja
a viharos időkben. Ma erre csak átvitt értelemben van szükség, mert a régi nehézségek
már nem léteznek. De mindig adódnak újabbak. Maradjunk tehát ma is a Szent Istvánt
kívánók nemzedéke. Jövőnkbe tekintésünk feltétlenül reményteljesebb lesz. Az esemé
nyeket mindig tárgyilagosan látva, vonjuk le' a tanulságokat. Legyünk egységesek. Ne
legyünk az egymásra mutogatók nemzedéke, mert ez szétfeszíti a szentistváni gondolatot,
következésképp nem is keresztény magatartás. Még akkor sem, ha vannak, akik mindent
meg tudnak magyarázni, sajnos sokszor csak torzításokkal. A vallásos ember legyen erős

a hitben. Akik pedig nem járnak a vallás útjain, legyenek szintén a jóság művelői.

Tiszteljük és éljük az erkölcs és a szeretet törvényeit.

Letűnt idők és korok nagyegyéniségeit - sokszor felnagyítva is - megőrzi az emlékezet.
Történelmi évfordulókon még inkább így szokott lenni. De talán mégis azok állnak
legközelebb a nép lelkéhez, akik - kerüljenek bármilyen beosztásba - megmaradnak
embemek a szó nemes értelmében. Az ilyenek mindig a lélek csendes melegségét sugároz
zák. A bajokon sem elsősorban hatalmi eszközökkel igyekeznek segíteni, hanem jóság
gal. Kétségtelen, hogy sok esetben kell a szigor is. De a mélyreható eredmények inkább
a szív jóságából születnek.

A nép emlékezetében megmaradt Szent István embersége, irgalmas tettei, lelkének
gazdagsága és jósága. A kereszténységet meghonosító apostolból a bajok megszüntetője

lett. Az Isten dicsőségére épített templomok létrehozójából a nyomorúságokat enyhítő,

a szegényeket felemelő és nekik emberséges sorsot biztosítani akaró "szívemberré", aki
egész életében másokért akart élni.

"Legyen a király kegyes és irgalmas, és a többi erényekkel megtelt, és értékes ... Ezért
- mondja fiának, Imre hercegnek az Intelmek-ben - kérlek, sőt parancsolom, hogy
mindenkor és mindenben kegyességgel eltelve légy jóindulatú mindenki iránt, aki hozzád
fordul."

Minden bizonnyal tévedés úgy vélekedni, hogy a ,jó király" ilyen beállítása csak
oltárképekre való. S hogy ez mennyire igaz, tapasztaljuk a jelen sok példájából, amikor
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éppen a szociális megnyilatkozások keltenek az emberekben hálás visszhangot és elisme
rést a mindig segíteni akarók iránt.

A jóság fogalmába - mint már előbb mondottuk - az igazságosság elve alapján belefér
a néha szükséges szigorúság is. Féktelenségeket és társadalmi egységet, vagy az egyéni
életet erősen veszélyeztető bűncselekményeket a nagyobb értékű javak, a közjó védelmé
ben éppen a jóságnak kell megvédenie - ha szükséges - kemény határozottsággal. Ebből
a nézőpontból már nem látszanak "irgalmatlannak" a Koppányok, Gyulák és Ajtonyok
elleni büntető intézkedések.

Nekünk, akik Krisztus evangéliumát hirdetjük és szeretnénk minél tartalmasabban
megvalósítani életünkben, magától értetődő a szentek derűlátása és az emberek segíteni
akarása: a szeretet nemcsak szavakkal hangoztatott, hanem tettekkel is igazolt példamu
tatása.

Kérjük Szent Istvánt, hogy égi közbenjárásával életbölcseletünkben, még inkább
életünkben ellenzői lehessünk a világot veszélyeztető gyűlöletnek, az iszonyú rombolá
soknak, a pusztító indulatoknak, de a báránybőrbe bújt farkas-gondolkodásnak is, és
Krisztus Urunkjóságától ihletetten segítsük mindig a megelégedés és az örömök növeke
dését.

Szentatyánk rendkívüli szentévet hirdetett meg 1983-ra, emlékezve megváltásunk és
megszentelésünk 1950 éves évfordulójára. Ebben a szentévben mi, magyar katolikusok
szerényen megemlékezünk Szent István király, Szent Imre herceg és Szent Gellért
vértanú-püspök hivatalos szentté avatásának 900 éves évfordulójáról is.

A szentévek alapgondolata és programja mindig a nagyobb figyelem Isten üzenetének
meghallgatására, s főleg a lelkek ziláltságának megcsendesítése. Imával, önmegtagadá
sokkal, engeszteléssel és az Oltáriszentség imádásával. Ugyancsak beletartozik a szent
évek programkörébe Szűzanyánk tiszteletét és közbenjárását áhítatos türelmetlenséggel
esdeni. Nekünk, magyar katolikusoknak ez igazán nem nehéz. Múltunk sok fájdalma
és többszöri pusztulásaink intenek és sarkallanak a magunkba tekintésre, és arra, hogy
lelki kötelességünknek érezzük a megújulást. Nagymértékben segít a Boldogságos Szent
Szűz, akinek Szent István felajánlotta országát. Ebben a programban nem lehetünk
elégtelenek és gyengék, mert maga Szent István adja az elsőrendű segítséget. Mellette ott
vannak neves és névtelen szentjeink is, akik a magyar nemzetért a történelem folyamán
mindig közbenjártak. .

Tudjuk és valljuk, hogy minden jó szándékhoz Isten áldása szükséges. Őszintén kell
tehát imádkoznunk azért, hogy "áldja meg Urunk népünk szorgalmas munkáját, hogy
békében és jólétben éljen; áldja meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak
országunk felvirágoztatásáért; őrizze meg az Isten a békességet és jó viszonyt Egyház és
Allam között; és áldja meg a családokat, a gyermekeket, az ifjúságot, a magyar nemzet
minden tagját."

István királynak "szíve gazdagsága" ontsa belénk az erőt, hogy mindig a tettek tiszta
emberei legyünk. A csendes munkálkodások hősei, akik tlJ$lgértik az idők előhozta

szerényebb életviteit, de mindig meg tudják köszönni, hogy a legelők újra kihajtottak,
a fák megtermették pompás gyümölcseiket, a gabonák megtöltötték a szérűket (Joel
2,21-241; hogy ennivalónk és ruhánk van (l Tim 6,6), hogy megint hálaimát mondha
tunk: .Aldott legyen az Ur, aki nyugalmat adott népének" (lKir 8,55).
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Szent László király verses zsolozsmája

A zsolozsma fordítása Dankó Vetus Hymnarium Ecclesiasticum Hungariae (Budapestini,
.1893) című könyve alapján készült. Dankó szövegkiadásának legrégibb forrása egy XIV.
századi Esztergomi breviárium. A zsolozsma azonban megtalálható az MR 67-esjelzésű
zágrábi breviáriumban is, amely szintén Esztergom számára készült 1290 körül. Minden
jél arra mutat, hogy a historia rhytmicát 1192-ben, László király kanonízációjára feltehe-,
tően Elvin, akkori bihari (nagyváradi) püspök alkotta, esetleg a Novae laudis szekvenciát
is, amelyből néhány versszakot kiválasztva, himnuszként alkalmaztunk a zsolozsmához
mai használatra, egy sorral bővítve (vö. Mezey László: Athleta Patriae. Bp. 1980. 19-55.
l.). Az olvasmányos imaóra himnuszát a pannonhalmi bencések maurinus breviáriumá
ból vettük, mint a hazai latin költészet egyik utolsó alkotását. Szerzője Valerius Bal/ay
O.S.B.) (t 1885). - A jelen fordítás nem a zsolozsma teljes régi szövege, hanem csak
válogatás, a mai zsolozsma rendjének megfelelően.

CSANÁD BÉLA

Hívogató vers

Hitvallóknak Királyát imádjuk,
Ki mennyek országa
Jutalmát és dicsőségét adta
Szentjének, László királynak.

Olvasmányos imaórára

Himnusz

Ki tudja méltón zengeni híredet,
László, dicső szent, hősi csatáidat?
Hol van a vers, mely eldalolja
Győztes erőd, diadalmi fényed?

Erényeidnek csillaga tündökölt,
S Isten hatalma támogatott, midőn
Sok ellenségedet legyőzted,
S féltek akárcsak amennykövektől.

Minden erényed közt az a legnagyobb,
Hogy elnyomottak támasza, vigasza
Lettél s magadnak így szereztél
Hősi nevet ragyogó csatákon.

Csak a mennyország tündökölő honát
Akarta minden szívdobogásod itt,
S bár nyújtották, el nem fogadtad
Imperium jogarát a földön.

Tőled tanultuk: a nyugalom mit ér,
A béke több, mint a hatalom maga,
S ne vessük el, ha nem kívánja
A haza nagy, remégő veszélye.

6, esdj a földön ittmaradottakért,
Hogy hittel éljünk, bízva, reménykedán
(Jrök hazánkért, és lehessünk
Mennyei szent koronára méltók.

(Jrök dicséret zengje a Három-Egy
Istent, ki nékünk adja: erényeink
A hősi fokra jussanak fel
A szoros út dicséretében.
Ámen.
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1. antifóna
Gonoszokkal nem cimborált,
Útjaikon sohasem járt.
Úr igáját vállra vette,
Isten kedvét: azt kereste.
Amit munkált, amit gondolt,
Élete mind tanítás volt.

2. antifóna
Őt királlyá Krisztus tette,
Támogatta, segítette,
Erényekbe öltöztette,
A szent hegyen védelmezte.

3. antifóna
Áldjon téged, Ég Ura,
Egyházunk szent szózata,
Ünnepeljen zengve ma
Édes ének dallama.

V. Nyomorultak terhét hordja

R. Mindig készen mtnden jóra.

Reggeli dicséretre

Himnusz
Új dicséret hangja zengjen
A királynak, énekeljen
Ujjongásunk dallama..
Mint a lépesméz, az ének
Olyan édes, a dicséret
László királyt zengje ma.

Véle kegyet, áldást nyertünk,
Meg is tartván, mit megleltünk
Hitvallásunk hajnalán.
Gyógyítja a betegséget,
Munkálja az üdvösséget,
Ahogy Mózes hajdanán.

Önlelkéből, rejtettségből

Csillag támad' a vi/ágnak,
Tii,ndökölnek d csodák.
Erejével, gypzelmével,
Ellenségnek, barbár népnek
Futamítja nagy hadát.
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Akik hírét együtt zengve
Összegyűltünk örvendezve,
Királyoknak Királya.
Add, hogy véle találkozzunk,
S eget nyervén eljuthassunk
Az örök boldogságra.
Ámen.

1. antifóna

Ime, a szent, dicsőséggel övezve,
Ki a Megváltót követte.
Jutott örök tisztességre,
Világénál ékesebbre,
Mert győzelmes erőssége:

Múlhatatlan nagy szentsége.

2. antifóna

Ujjongjatok és kérjétek
Lászlót, küldjön segítséget,
Hogy általa Egek Ura
Boldogságot nekünk adna.

3. antifóna

Örök kútja szent jóságnak,
Égi fénye igazságnak,
Krisztus Urunk, tetszéseddel,
László király segélyével,
Add, hogy téged kik dicsérünk,
Menny öröme jusson nékünk.

Resp. breve

Csodálatos és kifejezhetetlen,
Urunk, a te neved!
Szentünk dicsőségesen

Neved zengi fényesen.
Veled él már szűntelen

Boldogságos mennyeken.

Antifóna ad Benedictus

Ó, Szent László király,
Keresztény lovagoknak oszlopa,
Ó, nagyerős reménye te nemzetednek,
Hű népedre tekints, hogyan áhít,
Ó, irgalmas, tenmagad is irgalmat nyervén,
Mindnyájunk üdvéért légy ami közbenjárónk.



Napközi imaórákra

Ad Tertiam, antifóna
Az esdeklőt meghallgatta,
Krisztus magához fogadta,
Szeretettel neki adta
A legfőbb jót, mint akarta.

Ad Sextam
Jóakarat védpajzsával.
Kegyes hittel, adománnyal
Krisztus, felékesítetted,
És a mennybe fölemelted.

Ad Nonam

Krisztus a te dicsőséged,

Győzedelmed, üdvösséged,
O emelt fel ily magasba,
Legyen mindnyájunk oltalma.

Esti dicséretre

Himnusz
Áve, égi Király híve,
Királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa!
Ég Királyát hűn követted,

. Országunkat védelmezzed,
Légy hazánknak bajnoka!

Menedéke magyaroknak,
Örök-társa angyaloknak,
Jl~i kegynek eszköze:
Udvözlégy, ó, kiváltságos,
Híres-neves ,igazságos
Jó ítélet hírnöke.

Vigadozzál, magyar nemzet,
Harsonáljad, énekeljed
Új királynak új dalod.
Boldog Várad, szálljon híred,
Növekedjék dicsőséged,

Visszhangozzák századok.

Krisztus, földről himnusz szárnyal
Hozzád, aki keresztfáddal
Magadhoz vonsz népeket.

Szentek útja te vagy égbe,
Hitvallóknak dicsősége,

Néked áldás, tisztelet!
Amen.

l. antifóna
Ki igazságos volt életében
És erős volt Isten kegyelmében,
Most az örök fényességben,
A szenteknek seregében
Örvend boldog örömében.

2. antifóna
László királyt népünk áldja,
A királyok koronája
Ragyog fején, azzal ékes,
Ékkövekkel fényességes,
Övé a nagy méltóság,
Örök, égi boldogság.

3. antifóna
László, jó királyunk,
Üdvözlégy, téged áldunk,
Pátránusunk, tisztességünk ,
Kegyes, erős segítségünk!
Velünk hordod bajok súlyát,
Minden jóra kegyes jóság!

Resp. breve
Az atyai áldást ő megnyerte,
Őt ·magához Isten felemelte,
S életének szolgálata
Mindenkinek fénylő példa:
Ígért öröksége várta
Es mennyei koronája.

Antifóna ad Magnificat
László király, áldunk,
L>icséretre méltó,
Nagyerős reménye te nemzetednek,
Vigasztalója!
tJdvözlégy, kegyelmi ajándékok tára,
Szentháromság trónja előtt

Nyomorultak édesatyja,
Védőnk, ki a vigaszt hozza,
Légy segítő közbenjárónk,
Ügyvédűnk a szegénységben,
Nyerj minékünk kegyelmet!
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Ünnepi Férfiú
'rta IONAcz RÓZSA

3.
Piroska naplója

1094. május 7. A nagyon tisztelendő Mater Eulália annyi idős korában, mint
én ma, Bizáncban lakott. És kivéve a konyhás nővért, meg a többi szolgáló
sororokat, akik idevalók, a mester sororok mind Rumiból valók. Tatabajka
soror is, aki a szőnyegszövést tanítja. De azért mind latin módra vetnek keresz
tet. Mater Euláliának azonban van a cellája falán egy kettős, keleti keresztje is
és egészen más, fára festett szentképei vannak, nem olyanok, mint a mieink.
Nekem tetszenek is ezek, meg húzódozom is tőlük. Nem tudom, miért?

1094. május 18. Még nem szoktam meg új nevemet, Iréne! Eulália találta ki,
latinul nevetséges lenne így nevezni egy leányt: Pax! De azért érdekes. Olyan,
mintha tartoznék hozzá egy személy, aki majd én leszek. Akit előre elterveztek.
Ö, Isten tervezett-e el? Remélem...

1094. december 3. Apámuram, mielőtt Lengyelországba indult volna, megláto
gatott. Különös az arca: egyszínű, sötétpiros, mint a bronz. S csak magához
ölelt, elég hosszan, s csak nézett a szemem közé, de alig beszélt. 6, hogy
szerettem volna vele menni aháborúba! Nem gyónom meg ezt a vágyamat. Nem
érzem bűnnek. Ennyi asszonyszemély között még világosabban érzem, hogy
leánynak lenni, féldolog. Elmúlik-e ez a fél-érzésem, ha férjem és gyermekeim
lesznek? Sokat imádkozom a Szűz Anyához.

1095. január 3. Soror Mária ma Salamon királyról és Sába királynőjérőlmagya
rázott. Görögül olvasta aBibliát, - már egészen szépen kezdem érteni, úgy zeng
ez a nyelv, mintha dallam volna, - aztán megmagyarázta latinul is, és egyes
szavakat elismételtünk magyarul is. Úgy látszik, régebben egészen más volt az
asszonyoknak a dolga, mint ma. Tudakozódtam, de manapság, s még ötven
évvel azelőtt is csak egyasszonykirály uralkodott a valóságban. Az, aki a mi
napjainkban élt, csak fejedelemasszony volt inkább, s kiskorú fia helyett kor
mányzott Kijevben. Bezzeg régen nagy királynék voltak! Vajon vezetett-e hadat
Sába királynőjeés vívott-e személyesen? És beleált-e a királyi ítélőszékbe, mint
apámuram szokta István napján, Székesváron, a nagy templom hátsó kapuja
elé állított emelvényen? Borzasztó, hogy senki sincsen, aki biztosan tudná ezeket
a dolgokat. En az összes királyi foglalatosság között legjobban az igazságtevést
szeretem. Egészen biztosan jól megérezném, kinek kegyelmezzek meg, ha egy
szer az én királyi ítélőszékemig eljött bűnösnek a szeme közé néznék. "Ne ítélj,
hogy ne ítéltessél" - ezt a királyoknak bizonyára másképpen kell érteniök. Sok
bűnöm van, de soha saját magamat nem ámítottam, magamnak nem hazudtam
és nem félek senkitől. Istent szeretem, de nem félek tőle. Igazságos lennék a
királyi ítélőszékben és ha felnövök, ahol az Igazságot érvényesíthetem, ott azt
mindig bátran gyakorolni fogom. De ez talán csak álmodozás, bár miért ne
lehetnék én az, amivé lennem kell? Hiszen már annak születtem meg, csak még
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nem nőttem föl annak. Mi a legtöbb, amivé egy leány válhat? - gondoltam
méreggel és Szűz Mária képére vetettem a tekintetemet, de úgyelkaptam,
mintha égetett volna. Öt és a szenteket mind előre kiválasztotta magának Isten.

1095. július 28. Mára virradólag különös álmom volt s azóta szakadatlanul
édesapámra gondolok. Húsvétkor nagyon beteg lett Bodrogban és azóta sem
nyugszik. Én Öt hat hete láttam utoljára, akkor Váradra menet tért be hozzánk
a klastromba, de meg sem pihent, jóformán egy pohár vizet sem ivott meg,
sietett. Váradról Szabolcsba, s most megint útban van valamerre. Azt suttogják,
hogy Csehországba készül. Nagyon szeretném látni, mert ez az álolll felettébb
megzavart. Pedig szép álom volt, de mégis rettenetes. Azt álmodtam, hogy egy
1!agy, sohasem látott templomnak a főhajójában, a főoltáron - oltárkép voltam!
Eltem, éreztem, hallottam, de nem tudtam megmozdulni, nem volt kiterjedésem.
Lapos voltam, mint az a vékony deszka, amire festve voltam. De a szememből

szakadatlanul folyt a könny. És akkor sok ember özönlött be a templomba, s
legelöl királyi palástban gyönyörű szép, délceg, fiatal férfiú. Hallottam, hogy az
emberek ezt suttogják:

- Most megy a Király az édesanyjához!
Nagyon meglepődtemés szerettem volna megszóIítani azt a férfiút, aki királyi

palástban, nyakán kettős görög kereszttel elébem, én elébem térdepelt. Szeret
tem volna azt mondani neki:

- Édes fiam!
De nem tudtam, mert kép voltam, - Uram irgalmazz e bűnös álomért, 

szentkép voltam, olyan aranylemezekkel díszített, cifra szentkép, amilyent Ma
ter Eulália hozott magával Bizáncból. Elébem térdepelt az álombeli alak és
akkor nekem rettenetes érzésem támadt, mert ez az álombeli király, akiről azt
mondták, hogy az édesanyjához megy és aki hozzám jött, pontosan olyan volt,
mintha édesapám lenne. De nem most, hanem húszéves korában. De én nem
láttam édesapámat húszéves korában és ezért nem értettem, hogy miért kell
nekem érző, de halott, cifra szentképnek lennem? Akiről azt suttogják, hogya
fiam és akit én is annak érzek, miért apám? Ha apám, hogyan lehet nálam
fiatalabb? Hogy lehet' a gyermekem? Sírtam és megláttam, hogy egy forró
könnycseppem a térd~lő fejére esik. ° megérezte ezt és rámemelte a szemét 
apám szemét! -, de más, ismeretlen, még soha nem látott, igaz, nagyon szép
arcban. Rámnézett és megszólalt:

- Piroskám!
Én már kihajoltam a képből, vagy legalábbis szerettem volna, szólni akartam,

rettenetesen erőlködtem - és akkor, felébredtem. Szűz Mária, imádkozzál éret
tem! Hívságos, bűnös álmaim ellen óvj! Könyörögj Istennek, bocsássa meg,
-hogy ez az álom engem olyan nagyon, nagyon boldoggá. tesz. Es vigyázz,
könyörgöm, vigyázz királyi édesapámra, hogy épen megjöjjön és megláthassam
a szemét a valóságban is és mondhassa nekem: - 0, hiszen álmomban a
valóságban mondta, Piroskám! Láthassam a szemét, a szemét, add! Hamar,
hamar, ámen.

(Folytatjuk)
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Rónay György

SZENT GELL~RT PANNÓNIÁBAN

Elérkezett Szent Gellért a pannóniai részekre, hol
akkor a legkeresztényibb király, István uralkodott;
előadta nék i útja célját s a király szíves szeretettel
fogadta; majd tapasztalva buzgalmát és szentségét,
útitársait titkon elbocsátotta s egyedül csak őt tar
totta magánál. Őriztette is, "custodiam adhibuit " ,
valószínűleg azért, mert vendége mindenáron to
vább akart menni a Szentföldre. Ennyit tud a kisebb
legenda arról, hogyan került Szent Gellért Magyar
or szágba.

Szűkszavú tudósítás; ám annál bővebb, annál ter
jengősebb a nagy életrajzé. Ez elmondja, hogy a
tengeren vihar éri utol a zarándokokat, s "nagy
nehé zsége támad az evezés nek"; ki is kötnek " némi
nemű monostornál", bizo ny ára valahol az isztriai
part mentén. Éppen akkor ott időzik "Razina úr,
Szent Márton monostorának apátja s Gellértnek
egykor igen jó barátja" . A szélvész miatt egyikük
sem tud tovább hajózni, s az egész nagyböjtöt az
apátságban kell tölteniük, "mit is Gellért úr nehezen
viselt". Razina, látva búsulását, figyelmezteti őt, ne
bo sszankodjék, hiszen biztosan a gondviselés ren
delte így, s megn yugtatja, hogy amíg együtt lesznek , örö mest gondoskodik ról a is,
kísérőiről is. Az író a következő jellemzően an akroni szt ikus intelmet adj a szájába: "De
kérl ek téged, hogy tud om ányodnak értelme szerint felelj nekem: mivel te It áliában
ma giszter vagy és apátod , Vilmo s azért küldött téged tanulásra, hogy testvéreidnek
doktora lehess és azzá légy, onnan megtérve isteni gondviselésből apátúrrá tétettél és te
gyermekségedtől fogva mindeneknek kedvére való vo ltá l, mo st ped iglen ama felette
tisztességes helyet elhagyván és testvéreidet szomorúsággal teljesen ma gukra hagyván,
ismeretlen népekhez sietséggel miért sietsz? Volt-e csak vala ki is ebben tanácsadód?" S
hogy Gellért nemmel felel, így folytatja : "Ha senki , akkor semmiképpen nem válik
ha szonra, ha pedig valaki, ak kor hihetem, hogy némi foganatj a lészen . Mert soha nem
olvastuk, hogy néminemű klastromos atyafi ilyetén dologért Jeruzsálemet kere ste volna,
hanemha nem a kerengőző kóbor atyafiak közül valók. Mivelhogy emez út a világi
hivőknek vagyon rendelve a Szentföldért való hadakozásnak miatta, a testvéreknek
pedig egyéb út vagyon rend elve, mit kedvességtek jól ismer. Mert ott a keresztese k
tartoznak viaskodni . Ott a te je lenléted ben ócsá ro lni fogják a zsidók a mi Megváltónk
nak szü lőanyját , mit is hallan od semmiképpen nem leszen javadra. Ne gondoljad, hogy
téged én megfeddeni aka rnálak, hanem csak azért tanakodom veled, hogy reá vigyázz
és elmélkedjél, hogy vajon jól cselekednél-e avagy nem. " Mire Gellért "pironkodva",
"erubescens" feleli: " Miképpen leend a mennyekben az akarat, azonk éppen légyen" .
Megemlékezik ugyanis az evangéliumi szavakról: "Csak egy haj szál sem fog elveszni a
ti fejetekről".

A jelen írá s a szerző hátrah agyott Szent Gellért-tanulmán yának harmad ik, befejező része. Az első

részt - Szent Gellért és legendái - 1980. szeptemberi, a másod ikat - Első szelllj eink - 1981. augusztusi
számunkban közöltük . .
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A nagy legenda írója ezúttal is elárulja, mily téves fogalmai vannak a keresztes
hadjáratokról s mily keveset tud az azokat megelőző zarándoklatokról, általában a
búcsújárásnak arról a lelkes divatjáról, mely éppen Szent Gellért idején élte virágkorát.
Mert ha tud, Razina apát aligha hasonlítja Gellért vállalkozását ama kószáló barátok
szokásaihoz, akikről mint a szerzetesek negyedik fajtájáról - a gyrovagusokról - azt
mondja Szent Benedek regulája, hogy tartományról tartományra csavarognak, harmad
negyednaponkint másutt és másutt szállnak meg, folyton kóborolnak, soha egy helyben
nem maradnak, "semper vagi, nunquam stabiles". Amennyire időszerűtlen e megjegyzés
Szent Gellérttel s egyáltalán a tizenegyedik századi magyar kereszténységgel kapcsolat
ban, éppoly időszerű akkortájt, amikor a nagy legenda keletkezhetett. Hiszen III. Hono
riusz pápa már 1225-ben nehézményezi, hogy mióta a bencés rendet "a gazdagság
hullámai öntözik s a királyi bőkezűség emlője táplálja", fölhagyott Szent Benedek
szabályainak követésével, szakított a fegyelemmel és alázatossággal s a korábban, III.
Ince pápa által a lateráni zsinaton kezdeményezett reformtörekvéseknek sem lett foga
natjuk. 1241-ben IX. Gergely szólítja föl az esztergomi érseket a-tartományában lévő

bencés házak megreformálására, mert aszabályoktól való eltérés már IV. Béla királynak
is föltűnt; 1267-ben Guido pápai legátus próbálja orvosolni a rend bajait. 1279-ben a
budai zsinat határozatai tiltják, hogy szerzetes világi papok vagy világiak módjára
öltözzék, világias foglalkozást űzzön, például vadásszék; elrendeli, hogy "az apát engedé
lye nélkül a szerzetes nem távozhatik a kolostorból, de ekkor se menjen ki magányosan;
s mindazok a szerzetesek, akik a kolostorból apáti engedély nélkül távoznak, hogy
valamely iskolát látogassanak, vagy ott grammatikán, teológián s logikán kívül egyebet
is hallgatnak, kiközösítés alá esnek". IV. Ince pápa már a tizenharmadik század derekán
kifogásolja, hogya papok Magyarországon is szívesebben tanulják a római jogot, mint
a bölcseletet és a teológiát; J 263-ban pedig IV. Orbán arra hatalmazza föl az esztergomi
érseket, hogy föloldozza a kiközösítés alól azokat az egyháziakat, akik tilalom ellenére
római jogot vagy orvostudományt hallgattak. Minél többen látogatják a külföldi egyete
rrteket s minél több alkalom lesz arra, hogya tanult emberek immár a káptalanokon,
kancelláriákon, hiteles helyeken kívül is elhelyezkedjenek, s minél erősebben fordul
ennek következtében az érdeklődés a világi tudományok felé - Nagy Lajos egy nyilatko
zata szerint a tizennegyedik század derekán egész Magyarországon egyetlen hittudomá
nyi magiszter sincs -, annál több lesz nálunk is a "kóbor atyafi", a "stabilitas" elvével
fölhagyó vágáns szerzetes, "monachus gyrovagus", "clericus vagus", vagy mint Szent
Chrodegang regulája nevezte: "acephalus". A zsinatok is kénytelenek ellenük újton újra
végzéseket hozni, illetve kénytelenek korábban kellő eredmény nélkül hozott végzéseiket
megismételni. E rendi és káptalani fegyelem szempontjából igen komoly bajokat csak
fokozták a kegyúri jog körüli visszaélések: apátságok, javadalmak eladományozása
illetékteleneknek, világiaknak sokszor, akik a monostor szellemével nem törődtek, javait
elprédálták, a rendtagok megélhetésérőlnem gondoskodtak, annyira, hogy azok egyes
helyeken nyomorba jutottak s emiatt elszéledtek. Amit ez a kommenda-rendszer vétett,
azt nem hozhatta helyre, sőt olykor csak tetézte fordítottja, a pápai rezerváció, amikor
tudniillik a pápa egyes javadalmak, püspökségek, apátságok, prépostságok és kanonoki
stallumok kinevezési jogát magának tartotta fönn s azokba a maga embereit helyezte,
nem mindig olyanokat, akik erre a legmegfelelőbbek lettek volna. Ilyen körűlmények

közepett az is előfordult, hogy főpapi székek vagy esztendőkön át betöltetlenek marad
tak, vagy egyszerre két gazdájuk is akadt: egyiket a király nevezte ki, másikat a pápa.
Ez a rendszer éppen a tizennegyedik században vált mind általánosabb s hatásában mind
károsabb gyakorlattá: sorra kerültek kommendátor kezére többek között Pannonhalma,
Szekszárd, Garamszentbenedek, a cisztercita Pétervárad, a premontrei Jászó.

Már a tizenharmadik század elején találk?zunk a fegyelmezetlenség oly kirívó, bár
kivételes esetével, mint a Csanád megyei ittebői bencés monostoré, ahol a szerzetesek a
szent edényekből hamis pénzt vertek, a rendi vagyont elszatárolták s aztán) a püspök
haragjától tartva apátostul szétfutottak. 1220 táján a telki bencés apátságról halljuk,
hogy alig két évtizedes fönnállás után jóformán üres, lakói hitehagyottak vagy vágánsok
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lettek. 12l2-ben szüksége mutatkozik az egresi cisztercita apátság megreformálásának,
1232-ben Pilisen és Pásztón észlel visszaéléseket a rendi vizitáter s az ebből származó
vesztegetési ügy következtében el is csapják a pilisi apátot, negyven évvel később ugyanez
a sors éri a pásztóit, s a rendi nagykáptalan is nehézményezi, hogy a hazai cisztercita
házak fegyelme meglazult s a tagok "nemigen épületesen élnek". 1360-ban a cikádori meg
a pilisi apát közt folyik.súlyos viszálykodás, melyben Henrik pilisi apát végül megfosztja
tisztjét ől és foglyul ejti a cikádorit. Nagy Lajos, látva a cisztercita kolostorok zilált
állapotát, egyenesen a citeaux-i generális káptalanhoz fordult orvoslásért. Az a reini
apátot küldte ki vizitátornak 1365-ben: a királyhoz intézett jelentése szerencsésen ránk
maradt. Az egyes kolostoroknak adott reformrendeleteihez - mondja - mindenütt
hozzáfűzte, nyilván mert szükség volt e szabály hangsúlyozására, hogy "kóbor vagy
szökevény szerzetest egyik kolostor sem fogadhat be, hacsak az illető elő nem mutatja
apátja bizonyítványát". Nem jobb a helyzet a premontreieknél sem, hol a tizenötödik
század folyamán több nagy múltú prépostság elsorvad, a tizenhatodik elején a kommen
datúrák következtében a rendnek már csak egyetlen szabadon választott prépostja van,
a sági, Fegyverneki Ferenc. A bencéseknél a tizennegyedik század végén már nem a
pannonhalmi apát gyakorolja a káptalanon a főelnöki jogokat és teendőket, nem ő a
"praesidens principalis", lévén az apátság kommendatúraként elajándékozva.

Amily kevéssé illik tehát Razina apát megjegyzése arra a korra, amelyet a nagyobb
legenda rajzolni igyekszik: a Szent István idejére, épp annyira találó a tizenharmadikra
s főként tizennegyedikre. Viszont nagyon is érthető olyan írónál, aki mintegy példaként,
nagy részletességgel állítja olvasója elé azt a szigort és fegyelmet, mellyel Gellért a csanádi
székesegyház káptalanját, kanonoki testületét a közös életben megszervezte. Ami a
tizenegyedik századra vonatkoztatva anakronizmus, érthető törekvés megnyilatkozása
a tizennegyedikben.

Eltelik a negyvennapos böjt; ideje, hogy az író tovább vigye utasait ama "néminemű

monostorból". Folytatja a megszakadt dialógust: megkérdezteti Razinával Gellérttől,mi
a szándéka. "Mert tudom, jóra törekszel és nem rosszra, és tudom, hogy az emberi
szándék cselekvés előtt külőnb-külőnb félékre ingadozik." Mire Gellért, nem csekély
tanúságot szolgáltatva a legendaszerző párbeszédíró ügyesscgének, így felel: "Mindenek,
miket mondottál mind mostanáig és kiváltképpen ama versecske, mit is végezetül mon
dottál, felette igaz, és tudd meg, hogy igazában az én szívem meg van osztva". Az apát
fölveszi a végszót. "Ha meg vagyon osztva, akkor erőtelen, az erőteleneknek pedig
mindeneknél főbb orvossága az egészség. Higgyed, Gellért uram, te hívséges társad
vagyok, azért majd reá ismerj, ha igazat szólok." "Szívesen" - válaszolja Gellért, Razina
pedig folytatja: "Ime Jeruzsálemba készülsz, hogy prédikálj a szaracénoknak és a zsidók
nak. Miképpen fognak ők téged befogadni, kik is az apostolokat be nem fogadták. A
tengeren pedig ha jönne rád hajótörés, mind a te tudományoddal együtt elsüllyednél a
tengerbe, mert nem vagy Jónás próféta, hogy harmadnapig a cethalnak gyomrában
megmaradhass. Azért hát legyen kedvedre való az én tanácsom, hogy térítsed a hitetlenek
értelmét, hogy megszabadíts az ördögtől megszállott lelkeket, a szent apostolok példáját
követvén. Mit is most kiváltképpen a magyarok népe kíván. A jelenvaló idők jártában
nem is lelhetnél alkalmatosabb helyet e világon, hogy lelkeket megnyerjél az Úrnak
számára. En pedig kész vagyok kedvességedet mindenekben segíteni." Gellért "moso
lyogva" csodálkozik e szavakon, mert soha nem jutott eszébe, hogy a magyaroknak
prédikálna, azokat térítené, kikért maga Razina oly buzgón igyekezett munkálkodni.
Elhatározta tehát, hogy megnyugszik barátja tanácsában.

Hajóra szállva együtt mennek Zárába, ott élelmet vásárolnak, könyveiket szamarakra
rakják s vezetőt fogadnak, bizonyos Krátó nevűt, "ki is ama tartományoknak útjait és
ösvényeit ismerte" s ki őket ura parancsa szerint hántódás nélkül elvezette Novigrádig.
Neugrádig ~ a legendában nyilván másolási hiba folytán .Engat" áll, ge WiU/l a maga
jobb kéziratában "Neugrad"-ot ír; - onnét meg társat is vevén maga mellé, "kelet fele
tartott", s végül is megérkeznek Pécsre.
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Hogy ki volt az a bizonyos Razina apát, akivel Gell~rt a nagy legenda szerint az isztriai
part monostorában találkozik, honnét ismerik egymást, honnét van régi barátságuk:
mindezt nem tudjuk. A legenda azt mondja róla: "abbas monasterii Sancti Martini",
Szent Márton monostorának apátja, amiből könnyen adódhatnék a következtetés, hogy
a pannonhalmi apátságnak volt a feje, lévén az is Szent Márton tiszteletére emelve; s ha
valakit a tizenegyedik században Magyarországon Szent Márton apátjának neveztek,
"ebből mindenki érthette", hogy a pannonhalmi apátról van szó. Csakhogy ezek a
föltételezések mind az állítólagos Valter-legenda bűvöletében születtek; holott Gellért
viszontagságainak elbeszélése mindenre inkább vall, mint tizenegyedik századi eredetre.
Már pusztán a párbeszédek ötletes simasága is alapos gyanút kelthet. Az egész beszámo
ló nyilván tehetséges későbbi írói munka, nem pedig olyan valakinek a tudósítása, aki
az állítólagos eseményeknél jelen volt, vagy azokról szemtanútól hallott.

Lehet, hogy az elbeszélés magja oly megtörtént valóság, melynek emléke élt a hagyo
mányban; lehet, hogy Gellértet valóban beszorította valaminő tengerparti monostorba
a vihar. Hogyan jutott innét Magyarországba, noha az orkán elültével nyugodtan
folytathatta volna útját kelet felé: ezt a dolgok kapcsolataira és előadása folyamatosságá
ra ügyelő tizennegyedik századi írónak mindenképpen meg kellett magyaráznia; ki kellett
töltenie azt a hézagot, amely a kis legendában tapasztalható, ahol is Gellért útra kelve
egyszerre csak Pannónia részeire érkezik. Elmondja hát a viharos nagyböjt történetét:
azt, hogyan igyekszik "Razina apát" eltéríteni szándékától egykori barátját, hogyan
igyekszik rávenni őt, hogy a szentföldi zarándoklat helyett inkább a magyarokat térítse.

Ez az egész részlet egyébként az adatnélküliség nyomait viseli magán. Az írónak itt
nemigen állhattak rendelkezésére tények; mindent úgy kellett kitalálnia, rekonstruálnia.
Ezért aztán egész művének éppen ez a része a legirodalmibb, legnovellisztikusabb jellegű,

legkevésbé történeti; tények elősorolása helyett ezért folyamodik inkább pusztán írói
eszközökhöz: egy meglepően hosszú dialógus megszerkesztéséhez. A monostort, ahová
e párbeszédet képzeli, nem is tudja pontosan meghatározni: egy bizonyos monostornak
nevezi, ahelyett, hogy megmondaná a nevét, noha egyébként a topográfiai hitelesség
iránt elég erős az érzéke. Kifejezésének általános jellege - "quoddam rnonasterium" arra
mutat, hogy maga sem gondolt határozott helyre, mikor Gellért útvonalának ezt az első

állomását kikövetkeztette, vagy inkább talán - majdnem regényesen - elképzelte.
A következő állomás, ahová hajón mennek, Zára. Gellért már elhatározta, hogy

megnyugszik Razina tanácsában, most mégis délnek tart a legenda szerint, kerülőt tesz
nyilván, ahelyett, hogy a kurtább irányt választaná; s ami még föltűnőbb: Razina
egyszerre eltűnik az elbeszélésből, az író többé szót sem ejt róla; Pécsre Gellérték már
nélküle érkeznek meg. Megjelenik azonban, ráadásul nevén nevezve, Krátó. Ez a pontos
ság itt legalább annyira meggondolkoztató - legalább annyira látszik afféle "költött"
figura költött nevének - mint az imént a monostori párbeszéd a maga társasági s nem
minden iróniától mentes csiszoltságában.

Az előző fejezet végén azt olvassuk, Razina maga is szorgalmatoskodott a magyarok
ügyéért: "pro quibus ipse Rasine tam sollicite laborare nitebatur". Ám a szöveg nem
mondja, hogya magyarok térítésében buzgólkodott; abban fáradozott, hogy Gellértet
megnyerje a magyar misszió ügyének, s ezzel fáradozott egyben a magyarokért is, azzal
az igyekezettel, amit Gellért meggyőzésére fordított. Mindebből tehátnem következik,
hogy az író Razinát magyarországi apátnak tartaná. .

A következő fejezetben ez áll: Krátó urának rendelkezése szerint, "ad preceptum
domini sui" elvezeti Novigrádig Gellértéket. De ki volt az ura? Az előzőleg elmondottak
s az egész előadás természetes értelme szerint nem más, mint Razina, akiről valóban nem
is hallunk többé. Egyik járatos szolgáját kísérőül rendeli vendége mellé, maga pedig
eltűnik, azaz ott marad a maga monostorában valahol Zárában vagy környékén.

Az egész elbeszélés természetesnek tűnik, ha csupán szövegéhez ragaszkodunk és
annak tekintjük, ami: egy kései író hitelesség látszatát kelteni törekvő rekonstrukciójá
nak.. Sok kutatónkat azonban megzavarta az általánosságban mozgó "abbas Sancti
Martini" kitétel. Ennek alapján Razinában mindenképpen magyarországi apátot akar-
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tak látni s pannonhalminak gondolták; keresték tehát, kivel azonosítsák, s így jutottak
.Szent Adalbert féltestvéréhez, .Radinhoz, szerzetesi nevén Gaudemtiushoz, kit a pápa
998-ban a gneseni érsekség élére akart tenni, s kinek székvárosábóllOOl-ben a lengyelek
lázongásai miatt el kellett menekülnie. Noha semmiféle egykorú vagy közelkorú adat
ilyen értelemben nem szól róla, s noha a pannonhalmi apátok 1693-ban összállított, bár
pontatlan, de több máshonnét nem ismert nevet is fölhozó jegyzéke sem ismeri: pusztán
a nagy Gellért-legenda e hitelesség szempontjából elég gyanús tudósítása nyomán egye
sek a pannonhalmi monostor fejének vélték őt. Holott már magának a legendának a
szövege szerint sem magyarországi, hanem valahová Zára vidékére való apát ő. A kérdés
nem is az, ki volt valójában Razina, hanem inkább ez: kinek, minek képzelte a tizen
negyedik századi író azt a Razinát, aki föltehetőleg ilyen formában az ő hiányokat
kitölteni s dolgokat motiválni igyekvő képzeletének teremtménye, akárcsak akit kísérőül
rendel Gellért mellé: Krátó. Az, hogy a legendában Razina Gellértnek "olim amicus suus
pecularis", szintén ebben a motiváló törekvésben lelheti magyarázatát. E régi barátság
jogosítja föl ugyanis arra, hogy beleavatkozzék Gellért ügyeibe, korholja, tanácsot adjon
neki s célját helytelenítve új célttűzzön elébe.

Bár Gellért útjának leírása rekonstrukciónak látszik, annyi mindenesetre bizonyos,
hogy az író a vidéket, melyen hősét átvezeti, illetve a Pécsről Zára felé vivő utat jól ismeri.
S ez természetes is. Nagy Lajos korában a hadi és külpolitika súlypontja részben éppen
e déli tájakra esett, erre vonultak föl a királyi seregek a dalmáciai hadjáratokban,
akkoriban, emelkedik elsőrendű műveltségi középponttá Pécs ésZágráb, ez egyik fontos
közvetítő vonala a kezdődő humanizmusnak, erre haladnak át a király diplomáciai
küldöttségei; s az sem véletlen, hogya legenda éppen Zárából, e magyar érdekkörbe és
uralom alá került adriai kikötőből indítja el Magyarország felé Gellértet, hiszen "Lajos
és felesége egész uralkodásuk alatt szoros kapcsolatban, állandó összeköttetésben állot
tak Zárával, melynek kereskedelmi és hadi jelentősége, különösen Velence miatt, rendkí
vül fontos volt", s mely Itália felé és Itália felől az út legnagyobb állomása; érthető tehát,

-, hogy az író 1380 körül el sem igen tudja képzelni másként az olasz földről Pannóniába
jővetelt, mint Zárán át. Amily meglepőek volnának helyrajzi adatai a tizenegyedik
században, éppoly önként adódók a tizennegyedik harmadik harmadában. S még termé
szetesebbmindez, ha valóban - és igen valószínűen - kapcsolat tehető föl a legenda
keletkezése és Remete Szent Pál ereklyéinek behozatala közt, miután ez ügyben éppen
a pécsi és a zágrábi püspök járt el s benne, amennyiben valóban adtak cserébe Gellért
relikviákat, Csanád is érdekelve lehetett. Nem volna túlságosan merész a föltevés, hogy
ilyen körülmények közt az utat talán maga a legendaíró is megtette s adatai ennek
köszönhetők, rekonstrukciója ilyen személyes tapasztalatokon nyugszik.

Bárhogyan s bármilyen úton jutott is Szent Gellért Pannóniába, annyi bizonyos, hogy
a magyarokról nem sok jót hallhatott hazájában. 898 óta, amikor a honfoglalók dél
pannóniai rajának első kémlelő csapatai a PÓ síkságán megjelentek, kalandozó seregek
újra meg újra végigszáguldtak Itálián, hol a maguk kedvére, hol idegen szövetségben,
rettegést keltve és pusztulást hagyva maguk után. Első súlyos beözönlésük 899-ben
történt; miután a telet dél-dunántúli szállásukon fegyverkovácsolással, nyilak élesítésével
és újoncaik kiképzésével töltik, nyár elején Itáliába nyomulnak s központi tanyát ütve
a Brentamellett, csapataik szerterajzanak s az adriai partoktól a Szent Bemát hágóig
dúlják az olasz földet; majd ismét egyesülve a Brentánál, döntően megverik Berengár
királynak jellegzetes színlelő harcmodorukkal kedvező terepre csalt hadait. Ezt a szep
tember 24-i győzelmüket megelőzően, június folyamán egyik kalandozó és zsákmányoló
csoportjuk Velence alá is eljut; elfoglalják és fölégetik a köztársaság védte1en községeit,
de a város kapui közelében szembetalálkoznak Péter dózse jól fölfegyverzett seregével;
szokásuk szerint kitérnek a túlerő elől s elhagyják Velence vidékét. Az esetről János
diakónus mint fölszabadító győzelemről számol be krónikájában a tizenegyedik század
első éveiben, elmondván, hogy "a magyarok pogány és igen kegyetlen népe Itáliába tört,
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tűzzel és rablással mindent elpusztítva és rengeteg embert megölve, sok foglyot ejtve; kik
ellen Berengár király tizenötezer főből álló sereget vezetett, ebből azonban csak kevesen
tértek vissza". Ha a szerencsésen megmenekült Velencében az események mélyebb nyo
mot nem is hagytak, emlékezetük annál élénkebben élt egész Felső-Itáliában, mely a
magyar kalandozásoknak és szövetségbén végbevitt hadi vállalkozásoknak vagy célpont
ja volt, vagy útjába esett, utoljára 951-ben. A brentai csatát követő hetekben égették föl
könyvtárával és levéltárával együtt Nonantula híres kolostorát; ekkor fosztották ki
Mutina városát s rongálták meg székesegyházát; a krónikák szerint lángoló városok és

. üszkös romok jelellték útjukat, és "szörnyű félelem" támadt közeledésük hírére. A
mutinai székesegyház levéltárában egy 1000 körül írt kódexban fönnmaradt a város
lakosainak könyörgése védőszentjükhöz, Szent Geminianushoz, jellemző tanúságaként
a kalandozó magyaroktól való .Jiorrífícus metus"-nak.

Confessor Christi, pie Dei famule,
O Germaniane, exorando supplica,
Ut hoc flagelIum, quod meremur miseri,
Coelorum Regis evadamus gratia.
Nam doctus eras Atti/ae temporibus
Portas pandendo liberare subditos.
Nunc te rogamus licet servi pessimi,
Ab Ungarorum nos defendas jaculis.

Egy másik jellemző emlék egy verses levél, melyet Waldramnus sanct-galleni szerzetes írt
urának, Salamon konstanzi püspöknek a megbízásából és adatai nyomán Dado verduni
püspökhöz, a magyarok 904-i hadjáratának szörnyűségeitfesti: öldöklik a népet - mond
ja-, fölgyújtják az épületeket, lerombolják az oltárokat, szennyes kézzel gyalázzák az
ereklyéket; se szülőnek, se gyermeknek nem kegyelmeznek, anyja szeme láttára gyilkol
ják meg a kisdedet; halomra hullnak ifjak és vének, csecsszopók, fiúk, lányok; a városok
kifosztva, a földek műveletlenül; s a mezők az áldozatok csontjaitól fehérlenek.

Az ilyen leírásokban sok a képzelet műve és sok a közhely; annyi azonban kétségtelen,
hogya magyarok ismételt beütéseikkel nem valami kedvező emléket hagytak maguk
után Itáliában. Ez az emlék az idők múltával homályosult ugyan, de el nem veszhetett.
Későbbi adománylevelek, mint például a pataviumi püspöké 964-ben és 978-ban, gyak
ran emlegetik, hogy kiadásukra azért van szükség, mert a magyarok gyújtogatásai és
rablásai következtében az eredeti oklevelek elpusztultak. Mindez akár valóság, akár
ürügy, annyi bizonyos, hogy az okiratok pusztulását, a kolostorok rombadőlését Felső

Itáliában még a tizedik század végén is a kalandozó magyarok rovására írták, s egyik
fölvonulási útjukat a régi római úton, Aquileja fölött, Tarvisium felé még jóval később,
a tizenkettedik században is Strata Hungarorumnak nevezték. Nem csoda ezek után, ha
az itáliai források, akárcsak a nyugatiak, a magyarokra is ugyanazokat a megbélyegző

jelzőket és közhelyeket alkalmazzák, amelyekkel korábban a hunokat illették: "sevissima
Ungarorum rabies"-t, "Ungarorum furibunda manus't-t, "gens Hunnorum (azaz Hunga
rorum) perfida, servientibus Deo invidá"-t, .Jiorrenda gens infelicium paganorum"-ot,
.ferocissima gens Hungarorum"-ot emlegetnek, s odaképzelik mögéjük háttérnek mind
azt a borzalmat, amit a középkori fantázia Szkitiáról, a pusztító pogány népek félelmetes
keleti hazájáról kitalált; mint a Szent Geminianus püspök életrajzához csatolt függelék,
mely "a magyarok iszonyúan kegyetlen és majdnem mindenki számára félelmetes népét"
említve megjegyzi, hogy az a "szkíták'borzalmas nemzetségéből"származik. Nagyjában
ilyen a véleménye a tizenegyedik század elején Velence udvari történetírójának, János
diakónusnak is: "Ungarorum pagana et crudelissima gens"-nek nevezi a magyarokat.

Ezen a közvéleményen bizonyára módosított valamennyit a magyarok megtérése,
Géza fejedelem, majd Szent István térítő törekvéseinek híre s a velencei dózse-család meg
a magyar uralkodóház közt létrejött rokoni kapcsolat: János diakónus urának, II.
Orseolo Péternek a fia, Orseolo Ottó ugyanis Szent István egyik nővérét vette feleségül
- s ez, miután férjét a velenceiek elűzték, 1026-ban lányával, Froilával s fiával, Péterrel,
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a későbbi magyar királlyal a magyar udvarban talált menedéket. Maga István, minthogy
a térítéshez megfelelő munkatársakra volt szüksége, "kívánságát kikiáltóinak és levelei
nek általa minden tájakon elhíresztelte", mire Szent Mór szavai szerint "idegen földekről

sok pap és szeizetes gyült köréje, mint édesatyjához". E papok és szerzetesek tudatában
azonban Magyarország képe úgy élt, mint olyan földé, ahol könnyen elnyerhetik a
vértanúság koronáját. Tanú rá Querfurti Szent Brunó, Szent Adalbert életírója s a királyi
udvarban nagy tekintélyű Radla szerzetestársa és barátja, kit a mártírságnak szívében
mestere, Adalbert példájára föllobbant vágya hozott hazánkba a tiszai vidéken tanyázó
"fekete magyarok" közé, majd még tovább, az erdélyi hegyeken túl élő besenyőkhöz.

Tanú rá Szent Romuáld, ki arra a hírre, hogy egykori ravennai. szerzetesét, Bruno
hithirdetőta porosz-litván határon megölték, a Krisztusért való halálnak vágyától heves
tűzre gyulladva huszonnégy társával elindult Magyarország felé, hogy életüket adják a
hitért. Szerzetestelepén, Pereumban, Ravenna mellett, mint legendája mondja, oly izzón
égett a kívánság, vérüket ontani Krisztusért, hogy ily vállalkozásnak a szent férfi nem
is vághatott volna kevesedmagával útnak.

Szent Romuáld nem jutott el hazánkba. Amint a határra ért, betegségbe esett s ez
minduntalan újra elővette, amint útját folytatni akarta. Isten inteimét látva a dologban,
lemondott tervéről s hét társával visszatért Ravennába. Két szerzetesét már előzőleg

másfelé küldték, tizenöten vértanúságra szomjúhozva tovább mentek. Ezek közül egye
seket megkorbácsoltak, másokat rabszolgának adtak el, alighanem azokon a déli vidéke
ken, ahol a pécsváradi apát, Bonifác is megsebesült; ez, mondja Szent István nagyobb
legendája, "Asztrik atya helyébe apáttá választatván - (Asztrik kalocsai érsek lett) -,
mikor a boldog király által az ige hirdetésére Magyarország alsó részeibe küldetett,
nyakán karddal sújtatván, jóllehet tovább élt, nem fosztatott meg a vértanúság érdemé
től".

A nagyobb Gellért-legenda írója, szeme előtt a Nagy Lajos-kori Dél-Pannóniával,
bizonyára nem gondolt arra, mily komoly veszedelmekkel járt Gellért idejében az átkelés
e pogány déli vidékeken, - s ráadásul olyan expedíció, melyben szamarak hátán még
könyveket is visznek. Minden baj és viszontagság nélkül vezeti hősét Pécsre, "Mór
püspökhöz". .

Hogy mikor érkezett Szent Gellért Magyarországba, sem a kisebb, sem a nagyobb
legenda nem mondja meg. A Pray-kódexban fönnmaradt évkönyvi feljegyzések szerint
1030-ban lett püspök: ,,1030. Gerardus episcopus ordinatur". Ezt megelőzően a kis
legenda szerínt hét évig élt Bakonybélben: "Heremum, que vulge Bel vocitatur, petiit,
ubi-per VII annos habitavit" . Eszerint 1023-ban vonult volna remeteségbe.

Sajnos, ezen túl semmiféle szilárd adattal nem rendelkezünk. A nagy legenda említi,
hogy István király Gellértet "fiának, Imre hercegnek mesterévé tette sok napokra", "fecit
eum filii sui Hemerici ducis magistrum diebus multis". Hogy honnét veszi, milyen
hagyományból meríti e megállapítást, nem tudjuk. A dolgot sem a krónikák nem említik,
sem a kis legenda, sem pedig, ami a legföltűnőbb, Szent Imre legendája, holott ez hősének
gyermek- és ifjúkoráról elég részletesen beszámol, elmondva, hogy "szorgalmatos őrkö

dés alatt nevelkedett", hogy "betelt a grammatikai mesterségek minden tudományával",
s István "könyvet írt neki az erkölcsök tanításáról s még röviden össze is foglalja, akár
Szent István nagyobb legendája, az Intelmek tartalmát; arról azonban, hogy Imrét
Gellért nevelte volna, egyetlen szót sem ejt. Figyelembe véve a mű sokszoros pannonhal
mi vonatkozásait, melyek mindi arra mutatnak, hogy szerzője ottani bencés volt, vagy
legalábbis erősen kiaknázta a Szent Imréről élő pannonhalmi hagyományokat, arra kell
gondolnunk, hogy Gellért nevelői szerepéről a tizenkettedik század elején mit sem tudtak
a monostorban. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy ha tudnak, Imre herceg életírója éppen
ezt az adatot mel1őzte volna s éppen azután, hogy Gellértet Imrével s apjával együtt a
szentek sorába iktatták. De az is nehezen képzelhető el, hogy ilyen fontos tényről éppen
azon a Pannonhalmán ne tudtak volna, hol maga Imre többször megfordult, hol emlékét
Szent Móréval együtt, azzal mintegy összefonódva, mint az Imre-legenda mutatja, híven
és éberen őrizték, s amellyel a királyi családnak oly szoros és bensőséges kapcsolata volt:
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S vajon a kisebb Gellért-legenda miért hallgatta volna el e dolgot, mely hősére kétszere
sen is magasztaló fényt vetett volna: először li megtiszteltetéssel, mit a királyfi nevelése
s az erre való kiválasztatás jelent, másodszor pedig azzal, amivé, amilyen nemessé,
naggyá, szentté nevelte királyi tanítványát? Nem említi a kisebb legenda e tényt, mert
föltehetőleg nem is említhette, lévén e tradíció a Szent Imre meg a kisebb Gellért
legendánál nyilván frissebb keletű. Mindenesetre e kettőnek keletkezése után, vagyis a
tizenkettedik század első évtizedeinél későbben alakulhatott ki; hacsak ez az adat is nem
a nagyobb Gellért-legenda tudós szerzőjének kombinációja, s akkor nem ő merített volna
a már meglevőhagyományból, hanem ő volna az erre vonatkozó hagyományok forrása.

Ilyenformán természetesen a mű általánosságban mozgó "per diebus multis" kitételé
ből Gellért hazánkba jöttének időpontjára biztos következtetést nem lehet vonni; meg
kell elégednünk annyival, hogy megérkezése legkésőbb 1023-ban történt.

Hogy legkorábban mikor indulhatott útnak, csak meglehetősen bizonytalan számítá
sokból gyaníthatjuk s ezt is csak akkor, ha a nagy legenda velencei adataít hiteleseknek
fogadjuk el. A Szent György monostort ugyanís 982-ben alapították, Gellértet pedig ide
állítólag ötéves korában adták be szülei: 1877 körül született tehát. Huszonöt-harminc
éves kora előtt nemigen lehetett perjel, ily tisztségre már csak mint "előrehaladottabb

korút" választhatták, "cum pervenisset ad tempus prevectioris etatis", aligha előbb, mint
legkorábban I007-ben. Hogy mennyi ideig viselte hivatalát, arról a legenda nem beszél.
Utána, úgy mondja, Bolognában tanult öt évig - ami ugyan föltűnően hosszú s inkább
egyetemi tanulmányoknak megfelelő idő; aztán, hogy mikor, szintén nem tudhatni, apát
lett, - Wion szerint I021-ben, csakhogy sajnos Wion sem hiteles dokumentumok, hanem
csupán hozzávetőleges számítások alapján dolgozott. I030-ig, mint véli, Gellért semmi
képpen sem lehetett velencei apát; láttuk, 1023-ban már Magyarországon kellett lennie;
az azonban, hogy 1021-ben választották volna a Szent György monostor fejévé, nem
látszik valószínűtlennek, amennyiben eltekintünk Szent Imre melletti .magíszterségé
nek" egyedül a nagy legenda tudósítására alapítható föltételezésétől. Ideérkeztét ezek
szerint leghihetőbben a húszas évek elejére helyezhetjük.

Hogy a nagyobb legenda írójának mily kevés adata s mennyire csupán általános képe
volt Gellért megérkezéséről - s éppen ezért mennyire szüksége volt az adatokat pótló
"irodalmi" anyagra, képzelete munkájára -, nyilván mutatják előadásánakszembeszökő

tévedései. Szerinte Gellért Pécsre "Mór püspökhöz" érkezik, majd Pécsett Anasztáz
"váradi", azaz pécsváradi apáttal találkozik s aztán Péter-Pál napjától Szent Benedek
ünnepéig nála, Pécsváradon időzik. Hogy Pécsváradot a tizenegyedik század elején nem
így, hanem Vashegynek, "Mons Ferreus"-nak nevezték, már említettük. De a két sze
mélynév is téves: akkoriban sem Mór nem volt még pécsi püspök, sem Anasztáz nem
lehetett volna már vashegyi apát.

A Pannonhalmán szűzi élete miatt Szent Imrétől hét csókkal kitüntetett Szent Mór,
a Zoerard-legenda szerzője 1036-ban került a pécsi püspökség élére: ,,1036. Maurus
episcopus est effectus" - mondják a Pray-kódex említett évrendi följegyzései. Előde 1009
től - akkor alapította Szent István a püspökséget - a francia Bonipert, Fulbertnek, a
chartres-i nagyhírű káptalani iskola tanárának, majd a város püspökének barátja. Való
színű, hogy innét, Chartres-ból, vagy legalábbis a chartres-i egyházmegyéből került
hazánkba, magával hozva néhány papot is, így azt a Hilduin newt, kit később a pécsi
káptalani iskolában szükséges Priscianus-példányért küldött ki Fulberthoz, és ki koráb
ban annak papja volt, Fulbert válaszlevele ugyanis "a mi fiunknak s a te hívednek",
.filius noster tuusque fidelis"-nek mondja őt. Szent Gellért tehát legföljebb Bonipertnek
lehetett volna vendége Pécsett, Mórnak, aki ekkor még Pannonhalmán élt, semmi esetre
sem.

Pécsvárad egyike a legrégibb magyarországi bencés házaknak. Szent István nyilván
missziós célzattal, a déli részeken végzendő hittérítő munka vezetésére alapította. Első

apátja Asztrik volt, Szent Adalbert papja és lengyelországi, meseritzí monostórának
elöljárója; onnét jött szerzeteseivelSzent Istvánhoz 998-ban vagy 999-ben s szerveztemeg
itt a pécsváradi monostort. István őt küldte ki Rómába Szilveszterpápához koronát kérő
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követségbe; ennek sikeres végrehajtása után kalocsai püspőkké tette, majd megbízta a
szembaja miatt tehetetlenné vált Sebestyén helyett az esztergomi érsekség vezetésével.
Három év múlva Sebestyén meggyógyult s újra elfoglalta főpapi székét. Asztrik visszatért
Kalocsára, de már mint érsek, s ilyen minőségben jelent meg 1012 májusában II. Henrik
császár negyvenedik születésnapján s vett részt a bambergi dóm fölszentelésén, meg az
ez alkalomból tartott zsinaton.

Utóda Pécsváradon a már említett Bonifác volt; ő valószínűleg belehalt térítő útján
szerzett nyaksebébe, mert alighanem így .kell értelmeznünk Szent István nagyobbik
legendájának azt a tudósítását róla, hogy noha sebesülése után tovább élt, mégis elnyerte
a vértanúságot. Ha hitelt adnánk a nagy Gellért-legenda elbeszélésének, utána Anasztázt
kellene vashegyi apátnak vélnünk. Csakhogy ő, Szent Adalbert egykori társa az aventu
nusi monostorban s hűséges segítője csehországi missziójában, miután a csehek libicei
vérengzése után Magyarországba jött, nyomban az épülő Pannonhalma apátja lett s nem
nagyon valószínű, hogy ezt d tisztségét fölcserélte volna a pécsváradi apátsággal. Külön
ben is legkésőbb IOO?-ben már esztergomi érsek, az elhunyt Sebestyén utóda; ez évben
mint .Anastasíus Ungarorum archiepiscopus" írja alá a frankfurti zsinat jegyzőkönyvét.
Annál, hogy ő vashegyi apát lett volna, hihetőbb, hogy a nagy legenda írója személyét
vagy összetéveszti, vagy egynek veszi Asztrikkal, talán a hasonló tévedésbe esett Hartvik
püspök Szent István legendája alapján, mely szerint .Ascricus alio nomine Anastasius
dictus est", Asztrikot másként Anasztáziusznak hívták. De bármint áll is a dolog, Gellért
megérkezésekor sem Asztrik, sem Anasztáziusz nem lehetett pécsváradi apátként ven
déglátója, lévén az egyik már régóta kalocsai, a másik esztergomi érsek. Az egész előadás

ezúttal is kései, homályos hagyományokon, bizonytalan emlékeken épülő rekonstrukció
nak látszik; s komoly kételyt támaszthat az iránt, egyáltalán járt-e Magyarországba jövet
Gellért Pécsett és Pécsváradon, s útvonalát nem csupán a maga korának viszonyai
alapján szerkeszti meg így az író.

Pécs ugyanis, mint említettük, az Anjouk alatt fontos forgalmi, kereskedelmi és
művelődési központ. Nagy Lajos kiváló díplomatájának, Alsáni Bálintnak székhelye s
az Itáliába vivő út utolsó nagy hazai állomása Zágráb előtt. Ami pedig Pécsváradot illeti,
éppen ezekben az időkben emelkedik a kommendátora kezén elhanyatlott Pannonhalma
helyett a hazai bencés apátságok közt a legtekintélyesebbé. Apátja az 1366·i rendi
gyűlésen káptalani elnök s ugyanilyen tisztséget visel l 385-ben Domonkos apát is. Ennek
utóda, Csöméni Imre 1399-ben még együtt elnököl a bátai apáttal, 1404-ben azonban
már egyedül viseli, jeleként Pécsvárad tekintélyének és elsőségének, a "totius Sancti
Benedicti ordinis in hoc regno Ungariae constitutus praesidens principalis" cimet. Jelen
tős építkezések is folynak az apátságban a század második felében. 1357·ben Jordán apát
udvarteiket ad el réttel-földdel a pécsváradi bírónak, mert "palotaszerűházat" emeltet
vén, szüksége van pénzre. A déli részek fokozott biztosítása érdekében szükségessé válik
a monostor várrá alakítása; az oklevelek Csöméni Imre idejében, a tizennegyedik és
tizenötödik század fordulóján kezdik emlegetni a pécsváradi várnagyokat; maga a
helység azonban valószínűlegmár korábban is erődítés volt. Érthető tehát, ha a nagy
.legenda írója hősét a Pécstől alig két órányira eső nevezetes apátságba is elvezeti.

Amit azután Gellért pécsi és pécsváradi napjairól mond, nem egyéb, mint korábban
már jól bevált párbeszédes szerkesztői és elbeszélő módszerének az egyetlen téma variálá
sában nem, kis találékonyságra valló alkalmazása. Mór püspök, olvassuk, befogadja
Gellértet. Epp akkor látogat el Pécsre Anasztáz apát s megtudja a püspöktől, "hogy
felette jeles istenfélő szerzetes pap jött Itáliából". Nyomban föl is keresi abban a házban,
melyet a püspök szállásául rendelt. Beszélgetésük meggyőzi róla, hogy a jövevény való
ban istenfélő ember. Mórral együtt másnap is elmennek hozzá. "Bizony Istennek műve

- mondja Anasztáz -, hogy mi eme tisztelendő király idejében jövén emez országnak
birodalmába, mint elsők hirdettük a népnek Isten igéjét, és most, jóllehet méltatlanok
vagyunk, te püspökké, én pedig apáttá tétettem. ;~zonképpen ítélem azonban, hogy
Gellért úr tulajdon amaz áhítatossággal jött ide. Ultetvén őt azért a mi szekerünkre.
vezessük a királynak elébe, ki őt tőlünk miképpen nagy ajándékot fogja fogadni, mert
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meghagyta nékünk, hogy minden jövevényeket befogadjunk és kiket méltóknak kiismer
tünk, azokat ő személyének kiváltképpen megtartsuk." A püspök pedig: "Te, mi apát
urunk - mondja -, jól tudod ama napoktól kezdve, mikor is mesterünk, Szent Adalbert,
ki eme királyt még kisdedségében tanította, bejött Magyarország birodalntába, és tudjuk
most is, mikpr eme király az ifjúságnak korában áll, hogy ő mindenekkel, kik véle
lakoznak, jót cselekszik. De a mi munkálkodásunk sem vala hiábavaló, mert kiket
láttunk annak előtte bálványoknak szolgálni, most látjuk Jézus Krisztushoz áhítatost
ragaszkodni. Miért is hisszük, nem történt Isten akartának kívüle, hogy Gellért úr oly
sok viszontagságoknak utána eme tartományba bejött, kit is az Ur Jézus mind egészen
mihozzánk elvezetett, hogy nemcsak az ideig való királynak, hanem az örökkévalónak
is meglelje kegyelmét." Gellért erre fölvilágosítja őket: nem Pannóniába készült, hanem
a Szentföldre igyekezett; Razina apát intésére vette útját a Dunának, s reméli, hogy
vendéglátóinak 'segítségével elérheti célját. Azok peaig felelik neki: "Hagyj föl eme
szándékoddal, Gellért, 'és efféle gondolatok ne hurcoljanak ide-tova. Mert az Istennek
akarata vezetett téged eme helyre. Ahol pedig Istennek akarata vagyon, ott minden jó.
Tudni méltó boldog Jeromos könyveinek, mik is Jeruzsálemben írattak, mind az egész
világ részesévé lett. Te pedig írj, taníts, prédikálj, téríts Magyarországban,"

Ezek után a püspök vendégét Péter és Pál ünnepéig magánál tartja; az ünnepen Gellért
szentbeszédet mond s ezt végighallgatja Anasztáz is. Utána Szent Benedek napjáig
Gellért az ő vendége s az ünnepen Pécsváradon prédikál, a püspök jelenlétében. Az
"megismerte, hogy Gellért az igének fejedelme, s mondotta: bizony ama naptól fogva,
hogy az Isten igéjét Magyarországon elhinteni kezdték, ily pap nem láttatott eme
tartományban".

"De azért - jegyzi meg a nagy legenda - ő továbbra is Jeruzsálemba igyekvék."

Hogy a legenda ismeri Anasztáznak Szent Adalberttal való kapcsolatait, az természetes:
a bencés rend szentjei közt tisztelte Anasztázt, ünnepét megülte, emlékét tehát már csak
a liturgikus kultusz is életben tartotta. Feltűnőbbmár, hogy mint az idézett párbeszédes
szövegből kiviláglik, az író Mór püspököt is idegenből jöttnek, Szent Adalbert tanítvá
nyának s bizonyára Anasztáztársának véli; holott Szent Zoerard ünnepének breviáriumi )
lekciója éppen a Mór püspök írta legenda, ennek elején pedig a szerző félreérthetetlenül
megmondja, hogy Pannonhalmán volt "puer scholasticus", s ezek szerint egy nemzedék
kel fiatalabb az első, Asztrik-Anasztáz-Bonifác-féle térítő rajnál. Megmondja továbbá
azt is, hogy püspöksége előtt apát volt, mégpedig nyilvánvalóan pannonhalmi. Más Mórt
pedig, aki Gellért megérkezte táján pécsi püspök lehetett volna, s ráadásul Adalbert
kömyezetéből, vagy máshonnét külföldről került volna hozzánk, sehonnét sem isme
rünk. A tizenegyedik század első feléből egyébként még egy Mór püspökrőlvan tudomá
sunk: Gellért vértanúsága után utódjáról a csanádi püspöki székben, sIO53-ban Pestről

Csanádra történt transzlációjának kieszközlőjéről. Egyes vélemények szerint e Mór
azonos volna azzal, aki a kisebb legenda szerint együtt remetéskedett: Gellérttel Bakony
bélben, s akit a nagyobb legenda szerint Gellért Székesfehérvárra küldött új tanerőkért,

mikor a csanádi káptalani iskola megszaporodott teendőit Valter egymaga már nem
tudta ellátni.

Már e Mór és Anasztáz körüli személyi és időrendi tévedések is a nagy legenda kései
keletkezésére engednek következtetni. Bmellen szól az a mód is, ahogyan ez a legenda
Gellért szentbeszédeiről megemlékezik. Ugy tudja, Magyarországba érkeztekor három
ízben tartott Gellért prédikációt. Először Pécsett Péter-Pálkor emez igékről: "Hi sunt viri
misericordiae", "ezek az irgalmasság fiai" (Ecclesiasticus 44,10). Másodszor Pécsváradon
Szent Benedek napján erről: "Justus (illetve Israel) germinabit sicut lilium", "az igaz
virágozni fog mint a liliom" (Ozeás 14,6). Harmadszor nagyboldogasszonykor Fehérvá
rott a király, az egybegyűlt főpapok, urak és nép előtt erről: "Mulier amicta sole", "a
napba öltözött asszony" (Apokalipszis 12,1). Ez utóbbi alkalommal,jegyzi meg a legen-
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da, "non fuit scriptura, de qua non proposuisset exemplum", nem volt a Szentírásnak
olyan része, amelyből ne vett volna példát.

Ez a megállapítás, meg hogy az állítólagos beszédek témáját mindenütt megadja, arra
vall, hogy anagy legenda írója Szent Gellért prédíkációit olyanoknak képzelte, amilye
neknek a mintaszerű szentbeszédet a skolasztika korának e tárggyal foglalkozó elméleti
munkái előírták. E művek "ars praedicandi"-k, "ars concionandi"-k, "ars
sermonicandi"-k célja és hivatása az volt, hogy vezérkönyvül, tankönyvül szolgáljanak,
és kifeitve a prédikálás technikáját, megtanítsák a középkori papokat a helyes igehirdetés
művészetére. A cisztercita bölcselő, Alanus ab Insulis, vagy másként a lille-i Alanus, az
egyik legkorábbi ilyen elméleti értekezés szerzője De arte praedicatoriá-jában így határoz
za meg a prédikációt: "A hit és erkölcs nyilvános és közösség előtt való tanítása az
emberek oktatására a józan értelem és az egyházi tekintélyek alapján". Elsőrendű és
egyetlen föladata tehát a lelkek hasznának művelése, a hit igazságainak szolgálata és az
erények gyakorlásának előmozdítása.Ne szépségével hivalkodjék, hanem következetes
sége és igazsága erejével meggyőzésünkre és megjavításunkra törekedjék. "Ne legyenek
benne - mondja Alanus - bohóckodó vagy gyerekes szavak, ne a ritmus ékességére vagy
a metrumok egybecsengésére ügyeljen, mert ezek inkább valók a fülek hízelgésére, mint
a lelkek épülésére; az ilyen prédikáció színpadias vagy szépelgő, színészkedő, ennélfogva
mindenképpen elvetendő". Természetesen kívánatos, hogya szónok az érzelmekre has
son, "megindító szavakat alkalmazzon", s nem árt, ha némi időt hagy hallgatóinak a
meghatottságra, "könnyeik ontására"; túl sokáig azonban ne állapodjék meg itt, mert,
miként Lucretius írja, semmi sem szárad föl gyorsabban, mint a könny. Miután elnyerte
hallgatóinak jóindulatát, érdeklődését, térjen a szónok témájára, melyet okvetlenül a
szentírásból s ott is főként az evangéliumból, az apostolok leveleiből, a zsoltárokból vagy
Salamon könyvéből vegyen; ezt a témát fejtse ki s attól más tárgyra elne csavarogjon.
Végül amit tanít, példákkal igazolja."

Ezek nagyjából Alanus ab Insulis Summa de arte praedicatoriá-jának lényeges elvei.
Valósággal egy új retorikai tudományalapvetése ez. Nem mintha a középkorban nem
ismerték volna a klasszikus te.torikának akár műveit, akár elméletét, hiszen lényeges
elemeivel már a trivium keretében megismerkedtek a tanulók; s Aristotelész és Cicero
tanait Boethius és Cassiodorus több művébenis áthagyományozta a későbbi századokra;
így Boethius Aristotelész- és Cicero-kommentárjaiban, vagy Speculatio de Rhetorica
cognatione-jában, melyeknek fölosztásait és meghatározásait többek között Szent Bona
ventura is átvette; az antik szónoklattan azonban művészi igényeivel végeredményben
mégsem felelhetett meg annak a skolasztikus prédikációs gyakorlatnak, mely az egyházi
beszéd elé félreismerhetetlenűl más föladatokat tűzött, mint aminőket az antik rétorok
óhajtottak megvalósítani. Más volt a törekvésük, más az anyaguk is; szükséges volt
tehát, hogy ennek megfelelő elméletet dolgozzanak ki. A középkor nagy rendszerező,

összefoglaló skolasztikus korszakában részben ez a szükséglet hozta létre az "ars
praedicandi"-k tankönyveit,részben pedig a hitszónoklásnak az a nagy fóllendülése,
amely a kolduló rendek gyors elterjedésének s az egyházi kultúrában vitt vezető szerepé
nek következménye. Jellemző, hogy a ránk maradt - többnyire még kiadatlan - "ars
praedicatoriá"-k szerzői javarészt ferencesek és domonkosok.

E prédikációs elméletek - akár a Szent Bonaventurának tulajdonított, de aligha tőle

származó "ars concionandi", akár a ferences Johannes Gellensis Tractatus de arte
praedicandi-ja - Alanus ab Insulisnál jóval nagyobb részletességgel fejtik ki, hogy "a
prédikációban először is a témát kell előrebocsátani, mely az egész beszéd fundamentu
ma s melyben eleve benne foglaltatik mindaz, amit a szónok el fog mondani", hogya
téma mellett főként az ünnepélyesebb beszédekben egy másik szentírási szöveg is alkal
mazandó, az úgynevezett prothema, melynek szerepe az, hogy alkalmat nyújtson a téma
kifejtése előtt Isten kegyelmének segítségül hívására; hogy a protémát a szónok nem
találomra választja, hanem úgy, hogyatémával valaminőmódon kapcsolatban álljon,
vele megegyezzék tartalomban és szavakban is, "realiter et vocaliter", vagy csak gondo
latban, "realiter", s ha c.ak "vocaliter" egyezik meg vele, akkor az eljárás helytelen,
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"genus omnino reprobandum". E témához való szükségszerű kapcsolatán kívül a proté
ma választását még egyéb szabályok is meghatározzák. Minthogy a beszédnek csupán
bevezető része s arra szolgál, hogy "általa valaminő út találtassék az isteni segítséghez
folyamodásra", "ut per ipsum fiat quaedam via ad divinum auxilium impetrandum": a
témával egyező, konkordáló szentírási szöveget a következő öt követelmény valamelyike
szerint kell kiszemelni: vonatkozzék 1. vagy a hallgatóságra, 2. vagy aszónokra, 3. vagy
a hallgatóságra és a szónokra együtt, 4. vagy a Szentírásra és a hitre, vagy legyen végül
5. "invocatio auxilii divini et Dei Genitricis", fohászkodás Isten és a Szűzanya segedelmé
ért.

Visszatérve a témára, a beszéd tárgyául vett szentírási szövegre, következik - a prédi
káció lényegeként - annak fölosztása. meghatározása és kifejtése: "divisio", "distinctio",
"dilatatio". Az elsőnek pontosnak, a másodiknak tömömek, rövidnek, a harmadiknak
hasznosnak kell lennie, mert mint Szent Agoston mondja a De doctrina Christianá-ban
- maga is Cicero "De oratore"-ja alapján -: a szónoknak arra kell űgyelnie, hogy
tanítson, gyönyörködtessen és megindítson, mert tanítani szükséges, tetszeni kellemes,
megindítani azonban annyi, mint győzelmet aratni. Minél fogva a pontos "divisio"
tanulságos, a rövid, tömör "distinctio" gyönyörködtet, a hasznos "dilatatio" megindít.

Fölosztásnak, meghatározásnak, kifejtésnek ismét megvannak a maga pontokba sze
dett szabályai. Aszerint, papoknak vagy laikusoknak szól-e a beszéd, a "diviso" elvon
tabb, jobban a szöveghez ragaszkodó, "intra", vagy pedig konkrétabb, megfoghatóbb,
egyszerűbb, gyakorlatibb jellegű, képekben, hasonlatokban bővelkedőbb, "extra". A
fölosztásnak kulcsai, "daves" vannak, melyek az illető szentírási szöveg értelmét meg
nyitják: például sorra véve az egyes szavak jelentését ("per verba"), vagy a szöveget hely,
idő és hatás szerint taglalva ("tempus, locus, effectus"); s e kulcsok egyben megadják az
egész beszéd vázlatát, "támogatva az ingatag em:lékezetet", "adjuvans memoriam labi
lem": így a prédikáció tartalma és menete oly ritmikus, s ugyanazon végződésekben
kifutó soraival oly rímes, versszerű formulába foglalható, melyet a szónok könnyen
megjegyez ("divisio per casualia"). Ilyen "per casualia" fölosztás például az úgynevezett
Gyulafehérvári glosszák, mind a latin divíziók, mind magyar fordításuk; s e fordítás
egyben annak is bizonysága, hogy a kolduló rendek magyar nyelvű szónoki gyakorlata
is az "artes praedicandi" elveihez igazodott..

Ami a kifejtést,,,dilatatió"-t illeti, a franciskánus "Ars concionandi" ennek nyolc
módját sorolja elő. 1. .Ponendo orationem per nomine", vagyis meghatározva, leírva és
kifejtve, megmagyarázva a téma egyes szavait. 2. "Dividendo", a fogalmak sorozatos
fölosztásával. 3. .Ratíocinando'', okoskodással, vagyis bizonyos logikai metódusok
szerint: ellentétezéssel, cáfolással, ellenvélemények fölsorolásával és meggyőzésével,

Szentírásból vett példák előhozásával. 4. "Per auctoritates concordantes", azaz olyan
szentírási helyek fölsorolásával, melyek vagy szóban ("in termino"), vagy gondolatban
("in sententia") megegyeznek vagy az egyik teljesebben mondja meg, amit a másik állít
("minus plene, magis perfecte". 6. "Per ea, quae sunt ejusdem cognitionis", vagyis az
azonos gyökérből kiindulva: ha például a szövegben felsőfokú melléknév áll, kifejteni,
mit jelent közép- és alapfokon; ha kijelentő módú az igei állítmány, mit jelentene a
mondat föltételes, mit fölszólító módban, és így tovább. 6. "Per metaphoras", a téma
szavainak metaforikus átvitelével és értelmezésével, például a ,justus germinabit sicut
lilium" szövegben az igaz méltán hasonlítható a liliomhoz, mert amint a liliom jó illatú,
úgy az igaz jó hírű, és így tovább. 7. .Diversímode exponere themam": a téma különféle
értelmezésével, éspedigszó szerint ("litteraliter"), képletesen, illetve hasonlítva ("allegori
ce"), erkölcsi értelemben ("tropologice"), végül valaminő földi vagy küzdő egyházban
lévő ténynek a túlvilági életre vagy a győzedelmes egyházra való utalásával ("anagogi
ce"). 8. "Per causas et effectus": okrólokozatra, okozatról okra haladva.

A tizenharmadik század végén e prédikációs technikát Magyarországon is ismerték
már. Az 1291-94-es évekből maradt fönn Benedek nagyváradi püspök két beszéde Szent
Lászlóról; mindkettő ilyen szabályok szerint készült. Témája: "Beata terra, cujus rex
nobilis est", melyet az első beszéd először "per verba" fejt ki, azután az egyes divíziókat
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tovább elemzi: mit jelent például a "nobilitas", s ezt "dividendo" taglalva elsorolja, mi
a nemesség négy tulajdonsága, s az egyes így nyert aldivíziókat "per auctoritates concor
dantes" magyarázva szentírási helyekkel támogatja.

Mikor Szent Gellért állítólagos prédikációinak témáját mindhárom alkalommal oly
lelkiismeretesen megadja s még azt is megjegyzi, hogy Gellért a fölhozott szentírási
helyek bőségével- vagyis "per auctoritates concordantes" eljárásával- mindenkit ámu
latba ejtett: a nagyobb legenda tudós szerzője, ki már az "ars concionandi't-k gyakorlatá
ban nevelkedett, elárulja, hogy ilyen "modem", skolasztikus szentbeszédekre gondol.
Holott - mint az "Octo modi dilatandi sermonem" kezdetű traktátus szerzője írja - Szent
Gellért korában, általában a tizenkettedik század vége előtt ilyen prédikációs elméletek

c nem voltak forgalomban, a szentbeszédek nem ilyen elvek szerint készültek; Szent
Ágoston vagy Szent Bemát - mondja - prédikációikban "nem vettek föl valami témát,
mely a beszéd tárgya s anyaga volna, ott nem szokásos az osztályozás és meghatározás,
hanem inkább elbeszélően (narrative) haladnak". Azok ugyanis - hozza föl magyaráza
tul - mintegyaz egyház alapítói voltak, S ennélfogva a témák taglalásának, az osztályok
alosztályozásainak, valamint mindkettő konkordanciás kifejtésének minden néven neve
zendő érdekességétől tartózkodtak. A szentatyák igéinek témául vétele és konkordálása
"a modem doktorok föladata".

Gellért természetesen, akárcsak Szent Bemát, nem volt ilyen "modem doktor"; az ő

beszédei nyilván szintén ilyen taglalások, osztályozások és fölosztások nélkül, "narrati
ve" haladtak s a hatást nem abban keresték, amiben a későbbi skolasztikus szónokok:
a kifejtett módszer szerint való remeklésben. Az effajta módszer egyébként is csak már
érett keresztény kultúrában lehet otthonos, nem pedig ott, ahol még csak téríteni kellett:
alapot vetni ahhoz, hogy századok múltán közönsége legyen az "ars praedicatoria"
szabályain csiszolt prédikációnak. ,

Ha mindenáron el akarjuk képzelni, milyen lehetett Gellért egy-egy prédikációja,
bizonyára inkább hasonlíthatjuk ama Szent Güntheréhez, kiről Wolfherius hildesheimi
pap mint szemtanú írja Szent Godahardusról szóló legendájában: rinchnachi remeteott
hona pátrónusának, kedves védőszentjének, Keresztelő Szent Jánosnak ünnepén a köréje
gyűlteknek Szent János életéről s erkölcseíről, életmódjáról, táplálkozásáról, munkálko
dásáról oly megható példálódzással adott oktatást, hogy "igazat szólok s Isten előtt miért
hazudnék: akik ott voltak s hallották őt, Isten kegyelméből majdnem mindnyájan
bőséges könnyekre fakadtak".

Eleanor H. Porter: AZ ÉLET JÁTÉKA. A szer
ző a 30-as évek amerikai ifjúsági és pedagógiai
irodalmának egyik tipikus képviselöje. Regénye
múlt századi angol protestáns környezetben ját
szódik, melyben - mint Szedő Dénes bevezetése
állítja - "nem a felnőttek világa öli meg a gyer
mekit, hanem megfordítva: egy hús-vér gyermek
hódítja meg varázsával a felnőttek állig begom
bolkozott világát - szinte játszva". Pollyanna
sorsa azt kívánja példázni, hogy "örömre szület-

582

tünk a világra" s hogy ez az általános - már-már
közhelyszerű - igazság "mindig és mindenütt
érvényes". A gyöngécske mű - Forcher Irma
fordította magyarra - alig haladja meg a szoká
sos javító-nevelő célzatú, gyermeteg hangon elő

adott fércmunkák színvonalát. Mondanivalója
bármily nemes is, a művészi ábrázolás alacsony
színvonala lerontja az önmagában hatásos tör
ténetet is. (Szent István Társulat, 1983)
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Erós a szeretet

~ros a szeretet
Mint a koporsó
~rős a halál.

Amikor elmegyek
Mögöttem minden ajtó
Nyitva áll.

Ravatalomhoz te lépsz közel
Értem imádkozol.
S megragyog a holdközel
Opál homlokodon.

El nem mondott gyönyörűség vagy,
Ki nem mondott jelen.
Míg megcsillan a földi évad
~rős gyökereiden.

El nem súgott imádság így vagy,
El nem törölt mosoly.
Meggyógyuló, bölcses Én vagy,
Mikor imádkozol. .

STETKA ÉVA versel

Uram.. .

Uram, könyörülj rajtam,
Tisztaságat akartam,
És mégis e/bukom.

Utamon fáradt virágok élnek
tJzenj velem s a mindenségnek,
Hagyd, hogy ve/ed járjak egy úton.

Nevezz mindig Tiédnek,
Fény szitál be az ablakokon,
Fényed: egyetlen élet.

Uram, védd meg, akiket szeretek,
, Írj velük fényjelet '

A szívem köré.

Add, hogy beteg tovább ne legyek,
A legszebb hitvallás
Az életé . . .
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Lelkem

Lelkem tele örömmel érted
Örömmel temiattad
A parlagot tiszta víz langyosítja
S iszunk a lázas nedves esős fénynélküli
Napokban
Iszunk s védjük a csókot rózsaszínű '

Virágok ingó rengetegében
Védjük meg emberi jogunkat
Bizonyosságunkat a hitben
Mert te is úgy akarod

Vagyok
S Isten vi/ága szépül meg bennem
Téged teremt
A Rend s a jóslatok

Haza ke ll mennem nekem is egyszer
Nagyon magam vagyok

Írok papírokra s füzetbe mindent
Megszámlálgatom verssoraimat
Hidd el megtaláltam az Istent
Nem vagy te se magad

Fénycsóvám . . .ékességem
Megcsókolom a hozzám írt soraidat

\
Magam vagyok szél fúj szél fúj ha februárban
Hívsz magadhoz még eshet hó de vártam
Hogy föltündökölsz mint a csillagok
Februárban .
Az egész év melege fénye benned ragyog

S tudom te vagy akire vártam
Hozzád hű mindig hű maradok
Mert te ~ úgy akarod
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Prokopp Gyula

SZENT ERZSÉBET "BOr"-JA

Az esztergomi bazilika északi oldalkápolnája Szent István király meg
keresztelése helyének, a Géza fejedelem által István első vértanú tiszte
letére épített templomnak emlékét őrzi . Oltárát István diakónus szobra
díszíti, amelyet Ferenczy István faragott fehér márványba. Másik neve
zetessége Károl~ Ambrus prímásnak a kápolna hátsó falánál álló sír
emléke, Giuseppe Pisani modenai szobrász alkotása, ugyancsak fehér
márványból. Ezekhez járul néhány év óta az a kiállítás , amely a kincs
tár ereklyegyűjteményének nevezetesebb darabjait mutatja be a kápol
na két ablaka között álló üvegszekrényben .

A többnyire monstrancia alakú tartókba zárt ereklyék közül már
alakja miatt is kitűnik egy 122 centiméter hosszú fenyőfa rúd, melynek
hengeres felületén - hosszúságának mintegy öthatod részén - aranyo
zott mondatszalag csavarodik. A felső végén zománcdíszű gomb van
a hesseni fejedelmi család címerével, alsó végét pedig aranyos botvég
zárja le. A mondatszalag latin nyelvű szövege nem, egyéb, mint II.
György hesseni tartományi grófnak (1605-1661) az Arpád-házi Szent
Erzsébettől egyenes ágon való leszármazását feltüntető névsor.

A mondatszalag szövegének magyar fordítása a következő : "Szent
Erzsébet , II. Endre magyar királynak, Jeruzsálem királyának és a bajor
Gertrudnak leánya, VI. Lajosnak, Türingia és Hessen tartománygróf
jának felesége, született az üdvösség visszaszerzésének 1207. évében,
meghalt 1231. évben. - Zsófia, az előbb említett Lajos tartománygróf
nak és Szent Erzsébetnek leánya, Bátor Henrik brabanti herceg felesé
ge, - Henrik brabanti herceg, Hessen örököse, - Ottó, Hessen tarto
mánygrófja, - I. Lajos, Hessen tartom ánygrófja. - Hermann, Hessen
tartománygrófja, - II. Lajos, Hessen tartománygrófja; a szelíd és béke
szerető, akit 1440-ben császárrá választottak, ő azonban nagylelkűen

elutasította ezt a méltóságot, - III. Lajos, Hessen tartománygrófja, 
Vilmds, a k özépső , Hessen tartománygr ófja. - I. Fülöp, Hessen tarto
mánygrófja, - I. György , Hessen tar'tománygrófja, a darmstadti ág
megalapítója, - Lajos, a hűséges, Hessen tartománygrófja, - II.
György, Hessen tartománygrófja, aki méltó társa atyjának mind az
Isten iránti jámborságban, mind a császár és a birodalom iránti hűség

ben és kitartásban, és aki a most felsorolt nemzedékeken át Szent
Erzsébetig viszi fel származását."

A díszes foglalat arra utal , hogy megrendelője nagy becsben tartotta
a mondatszalag által körülvett fadarabot, a megbecsülés okát azonban
nem árulja el, valamint azt sem, hogyan került az ereklye az esztergomi
kincstárba. Ezekre a kérdésekre a kincstár leltárai adnak feleletet.

A Luzsénszky Joachin és Pongrácz György kanonokok által 1659.
pünkösd napján felvett leltár még nem említi Szent Erzsébet botját.
Ennek a leltárkönyvnek üresen hagyott lapjain azonban egy újabb
leltárt is találunk, amelyet Szeg edy Mihály és Lancharies Gergely kano
nokok készítettek 1667. március 2-án. A leltárnak gyarapodást feltün
tető fejezetében (noviter accidentia ' seu oblata) egyebek között ezt
olvassuk: "Lippay György hagyatékából: Aranyozott bot Szent Erzsé
bet királyné és Magyarország patrónája (!!) ágyából a hozzá tartozó >.

"
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tokkal együtt, amelyet őfelsége III. Ferdinánd ajándékozott Lippay Györgynek, majd
az esztergomi káptalanhoz került." 1687. szeptember 20-án Kada István és Ordodi Antal
kanonokok újra leltározták a kincstár darabjait. Ez a leltár megismétli az 1667. évi
leltárnak a botra vonatkozó szövegét. Megemlítjük még a kincstár 1735. április 20-i
leltárát, melyben ezt aszöveget találjuk: "Bot, melyet II. György hesseni tartománygróf,
Szent Erzsébet negyedizigleni unokájának negyedfokú unokája 1660. körül küldött
ajándékba az esztergomi székesegyház káptalanjának, amint ezt az aranyozott ezüst
felirat tanúsítja."

A leltárakon kívül á nagyszombati Szent Miklós templomnak - az egyházmegye
ideiglenes székesegyházának - Szent Erzsébet oltáráról szóló, 1728. évi leírása szintén
említi a botot, amelyet "gradus"-nak (lépcső, leszármazási tábla) nevez. A leírás szerint
az arany felirattal díszített bot az oltár felett volt (Gradus super aram albus auro pictus
cum inscriptioqe). A feliratot ezzel a szöveggel közli: "Szent Erzsébet özvegy, II. András
nak, Magyarország királyának és a bajor Gertrudnak leánya, született 1207-ben,
VI. Lajosnak, Türingia és Hessen tartománygrófjának felesége, - leánya, Zsófia, Bátor
Henrik brabanti herceg felesége, - tőlük származott II. György, Hessen tartománygrófja.
Szent Erzsébet negyediziglen való unokájának negyedfokú unokája, aki a származását
feltüntetőbotot magyarázat kíséretében a tiszteletreméltó esztergomi káptalannak aján
dékozta. II. György 1661-ben halt meg, 56 éves korában. Az ő fiától származó unoka,
Ernő Lajos, a jelenlegi tartománygróf. - Szent Erzsébet férjének halála után belépett
Szent Ferenc rendjének kolostorába. Meghalt a hesseni Marburgban, 1231. november
19-én, 24 éves korában, amikor IX. Gergely ült a pápai trónon, aki őt szentté avatta,
majd meghalt 1241-ben."

E források alapján az apró tévedések és érthető eltérések ellenére i§ megállapítható,
hogy a hesseni uralkodócsaládban fennmaradt hagyomány szerint a bot faanyaga Szent
Erzsébet ágyának volt a része, díszes foglalatát pedig II. György tartománygróf készíttet
te. Tőle került a bot III. Ferdinánd német császár és magyar király (1637-1657) birtoká
ba, akiviszont Lippay György esztergomi érseknek ajándékozta. Lippay halála (1666.
január 30.) után, az ő hagyatékábóljutott az ereklye az esztergomi káptalan kincstárába.
Hogy III. Ferdinánd hogyan szerezte meg azt II. Györgytől, arra amondatszalag
tartalmaz utalást, midőn dicsérőlegemlíti II. Györgynek és atyjának, Lajosnak a császár
és a birodalom iránti hűségét és kitartását. Ez a két protestáns fejedelem ugyanis III.
Ferdinánd szövetségese volt a harmincéves háború hadjárataiban.

Ennyit sikerült felderiteni Szent Erzsébet "bot"-jának eredetéről, amelyrőlProhászka
így ír: "A magyar egyháznak alig van más emléke Szent Erzsébettől, mint egy darab
száraz fa a nyoszolyájából az esztergomi székesegyház kincstárában; bár virágozték ki
a hétszázéves emlékeknek száraz fája Szent Erzsébet erényeinek követésében" (Elmélke
dések az evangéliumról, Budapest, 1924.)

A kutatásunk során felmerült adatok arra is alkalmat adnak, hogy megemlékezzünk
Scitovszky János érseknek (1849-1864) arról a kezdeményezéséről, hogy Szent Erzsébet
csont-ereklyéit is megszerezze.

A marburgi Erzsébet-templomot Konrád türingiai tartománygróf, a német lovagrend
nagymestere, Szent Erzsébet sógora építtette 1235-ben. Ide kívánt temetkezni és ide
vitette át Szent Erzsébet csontjait is korábbi nyugvóhelyéről.Itt őrizték a díszes tartókba
helyezett ereklyéket egészen 1539-ig, amikor a mondatszalagban említett Fülöp tarto
mánygróf protestánssá lett, és az ereklyéket erőszakkal elvitette a templomból. A tartó
kat rövidesen visszaadta ugyan a lovagrendnek, a csontokat azonban továbbra is magá
nál tartotta. V. Károly császár felhívására, hogy szolgáltassa vissza a csontokat, azt
felelte: ez nem áll módjában, mert a csontokat már szétszóratta a marburgi városi
temetőben. Egy vesztett csata után Fülöp a császár fogságába került. Szabadulása
fejében 1548-ban visszaadta a csontokat a rendnek, amelyeket - úgy látszik - mégsem
szóratott szét. Az átadásról okirat készült, amely felsorolta a csontokat, Fülöp megbí
zottja pedig esküvel erősítette meg, hogy a visszaadott csontok azonosak az elvittekkel.
A rend ezután már titokban tartotta az ereklyék őrzési helyét. Ez a titkolódzás azonban
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arra vezetett, hogy végül már a rendtagok sem tudták, hol vannak az ereklyék. A
következő századok folyamán ismételten kutattak az ereklyék után, de siker nélkül.

1854-ben restaurálták az Erzsébet-templomot és ennek során felszedték a templom
talaját borító sírköveket. Konrád nagymester: sírköve alatt egy kisebb kőkoporsó került
elő, amely csontokat tartalmazó ólomszekrényt rejtett magában. Ez a lelet azt a híreszte
lést indította el, hogy megtalálták Szent Erzsébet csontjait. A következő évben már 24
lapnyi nyomtatvány ismertette a leletet, hivatalos helyen azonban semmiről sem akartak
tudni.

Ez idő tájt Dudik Béda bencés szerzetes a német lovagrend megbízásából adatokat
gyűjtötta megírandó rendtörténet számára. Munkája során a rend margentheirni levéltá
rában egy iratot talált, amelyben említés történik Szent Erzsébet csontjairól. Az irat
elmondja ugyanis, hogy I684-ben egy új sírgödröt ástak Konrád nagymester sírja közelé
ben és egy .vasdobozt'' találtak, amelyet a helyén hagytak, mert úgy tudták, Szent
Erzsébet csontjai vannak benne. Ez az adat - párosulva az 1854. évi lelettel és az ahhoz
fűződő híreszteléssel- annyira felkeltette Dudik érdekődését,hogy l 858-ban nyomtatott
ismertetést adott ki róla. Dudik barátja és a tudományos kutatásban munkatársa volt
Ipolyi Arnoldnak, ezért neki is megküldötte írását, Ipolyi pedig még ugyanabban az
évben, magyarra fordítva közölte azt aReligióban (1858. II. félév 8-10. számok).

Dudik jól tudta, hogy az immár meggyőződésévé vált feltevés nem nélkülözheti a
helyszíni vizsgálatot. Ezért a bécsi kormány útján a Kasseiben székelő hesseni minisztéri
umhoz fordult engedélyért, a válasz azonban elutasító volt. Dudik most Ipolyi segítségét
kérte. Ipolyi közbenjárására Scitovszky János érsek magáévá tette az ügyet és 1859.
február 20-án levelet írt Koett Florentin fuldai püspöknek. Levelében a püspök válaszát
kérte a következőkre: Mi a véleménye az 1854. évi csontleletről? - Remélhető-e, hogy
a Szentszék elismeri az ereklyék hitelességét? - Ha igen, lehet-e remény arra, hogy a
polgári hatóság átengedi azokat Magyarországnak, közelebbről az esztergomi baziliká
nak? A püspök válasza 1859. március 9-én kelt. Mindenekelőtt ismerteti az amoeneburgi
kerületi esperesnek 1854. augusztus l-én kelt, hozzá intézett jelentését. E szerint az a hír
terjedt el, hogya marburgi Erzsébet-templomban megtalálták Szent Erzsébet csontjait.
Felkereste ezért az építészt, aki a kormány megbízásából a restaurálást vezeti - egyébként
az egyetem tanára, protestáns, jámbor és vallásos férfi. Közlése szerint a jobb oldali
mellékoltár közepe előtt, a padlózat szintje alatt mintegy kétlábnyi mélységben, 2 láb
széles és 4 láb hosszú, 3 láb magas kőkoporsót találtak, amely eleinte egy darabnak
látszott, csak alaposabb vizsgálat után vették észre, hogya féllábnyi felső része különálló
fedél, amely hozzá van ragasztva az alsó részhez. A fedél eltávolítása után egy ólomdo
boz vált láthatóvá, amely teljesen kitöltötte az alsó részbe vájt mélyedést. Az építész
felnyitotta az ólomdobozt is, amelyben csontok voltak. Ezeket sem ő, sem más nem
érintette meg. A dobozt lepecsételte, visszahelyezte a kőkoporsóba, amelyet lefedett. A
leletről jelentést tett a kasseli kormánynak, amely elrendelte, hogy a csontokat az eredeti
helyre temesse vissza. Az esperes jelentésének ismertetése után így folytatja a püspök:
Scitovszky érsek levelének vétele után a hesseni belügyminisztériumtól engedélyt kért,
hogy "canonica inquisitio"-t tarthasson a templomban. A minisztérium szerint az a
híresztelés, hogy megtalálták Erzsébet .Landgrafin" csontjait, nem egyéb üres szóbeszéd
nél, ezért semmi ok sincsen az engedély megadására. Mivel a marburgi templom a
protestánsoké és a hesseni fejedelmi család protestáns, a püspök nem tartja valószínűnek,

hogy a polgári hatóság az adott körülmények között eleget tenne a katolikus részről

előterjesztett újabb kívánságnak. Szándéka azonban, hogy alkalmasabb időben újra
előveszi az ügyet és mindent el fog követni, hogy bizonyosság derüljön arra, valóban
Szent Erzsébet csontjai kerültek-e elő a templomrestaurálás alkalmával. Ha az azonosság
megállapítható lesz, akkor az lesz a méltányos, hogy Németországban is, különösen
pedig a fuldai egyházmegyében is tisztelhessék annak ereklyéit, aki kora ifjúságától
kezdve Németországban élt, itt nyerte el a szűz, a hitves és az özvegy hármas koronáját
és aki az egész német nemzet fő patrónája.
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Sor került-e a Koett püspök által szándékolt vizsgálatra, arra vonatkozóan semmi
adatunk sincsen. Csupán arra van, hogy Magyarországon még tartott egy ideig az
érdeklődés az ügy iránt. 1864-ben ugyanis magyarra fordítva újból kiadták Dudik Béda
munkáját (Szent Erzsébet ereklyéinek feltalálása. Dudik Béda után fordította a pesti
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája), másfél évtizeddel később pedig Hor
váth Mihály történetíró sürgette az ereklyék megszerzését.

Az 1981-esjubileumi év alkalmából a marburgi katolikus és evangélikus egyházközség
közös kiadásában megjelent, Szent Erzsébet ereklyéit ismertető füzet említi ugyan az
1854. évi leletet, de az amoeneburgi esperes jelentését nem ismeri, sem pedig arról nem
tud, megtartotta-e Koett püspök a szándékolt vizsgálatot.

OLÁH JANOS verse.

Hihetetlen

Amit évezredeken át
hiába kémlelsz,
egy perc hasadékán
fölrémlik hirtelen,
mintha a legmélyebb
titkokig belátnál.
Olyan más minden,
annyira mámorítón
világos, egyszerű,

hogy szinte hihetetlen
a sok tévelygés, csalódás,
mindaz, aki voltál,
máig, ami éltet.

Életed ára

Gyerekrajz

Szitakötő vágtat,
ló bukfencezik:
tótágast áll a béka
a rajzlap ablakában,
trapézon lengenek,
táncot kötélen járnak,
átugranak folyót, hegyet . . .
Maradj, mondják,
maradj velünk,
bár jól tudják,
hogy nem lehet.

Ülni a földre
csüggesztett szemmel,
nem lótni-futni
kenyérért-pénzért
már senkihez.
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Nem nézni cirkuszt,
szinházat-mozit,
ölbe tett kézzel,
leoltott ésszel
várni, mi lesz.

Nem húzol ujjat
ördögi renddel,
törvényét rajtad
bevégzi úgyis,
bármit tehetsz.



ELJUTUNK A DERÜIG

Rádióbeszélgetés Pilinszky Jánossal a muzsikáról

- Egy zenésztől miről kérdez qz ember általában? Természetesen zenéről. Egy költőtől,

irodalmártól az irodalomról. Am a kettő között létezik bizonyos átfedés, hiszen a nyelv
egyben zene is. Meggyőződésem, hogy a muzsikus szükségszerűen költő is, és hogy ez
megfordítva is igaz. Pilinszky Jánost kérdezem: mit jelent számodra a zene, és hogyan
kerültél egyáltalán kapcsolatba vele?

- Azt mondtad, hogya vers zene is, de másképp zene, mint ahogy gondolják. Jellemző,
hogy sokszor az úgynevezett legzeneibb költők, mint amilyen Babits volt, közismerten
botfülűek. Én a költészetben sokkal jobban szeretem a fedett zenét, a bőr alatti zenét.
A zenéhez való kapcsolatom új keletű. Körülbelül 16-17 éve érdekel a zene. Ami meglepő
és ugyanakkor érthető, mivel nagybátyám egyike volt - sőt a 30-as éveknek biztos - a
legnagyobb Wagner-énekeseknek. Vele készítette az amerikai Columbia-társaság a világ
első Wagner-opera felvételét, a Tannhiiuser-i, Toscanini betanításában. Azt hiszem,
nyolcéves lehettem, amikor Zsiga bácsi a Városi Színházban vendégszerepelt, a
Lohengrin-ben énekelt, és egy páholyt kaptunk, családi páholyt. S édesapám mondta,
hogy most akarják Zsiga bácsit leszúrni. En majdnem belekiabáltam, hogy vigyázzon,
az életére akarnak törni. Ez egy kicsit megfelelője annak, amikor először voltam mozi
ban, egy passió-filmet vetítettek - némafilm volt -, és mikor Krisztus urunkat meg
akarták feszíteni, én fel akartam szaladni a mozivászonra. Utána beteg is lettem, lázas
lettem. Volt egy másik nagybátyám is, Géza bácsi, aki kezdetben elsőhegedűs volt az
Operaházban, majd a hamburgi operaház szólistája lett, s Bayreuthban többször énekelt;
a családban voltak még ketten vagy hárman, akik elvégezték a Zeneakadémiát. En nem
tudom miért, mégis valahogy - ez egy nagyon gyerekes dolog lehetett tőlem -, talán
befolyásolt Thomas Mann-nak egy mondata.és talán Tolsztoj Kreutzer s~onátá-ja, hogy
a zene ópium és megfoszt az éleslátásomtól. En elzárkóztam a zene elől. Es akkor 1963
ban, vagy 62-ben nyitva felejtettem a rádiót. Egyedül laktam akkor egy kis lakásban
nagyon boldogan, és takarítottam. És egyszerre valami egészen fantasztikus zene szólt
a rádióban úgy, hogy megváltozott a fajsúlya, és szaladtam megnézni a rádióújságot, mi
volt ez? Bach h-moll szvitje volt. Még délután felkerestem Pernye Andrást és megkérdez
tem tőle, hogy Bach sokat írt? Azt mondta Andris, rengeteget. Hát rögtön vásároltam
egy magnetofont, egy lemezjátszót és körülbelül napi 10-12, sőt 16 óra zenét hallgattam.
Merem mondani, hogy például a Hi-moll misé-t háromszázszor hallgattam meg. Bach
volt a nagy élményem, és tulajdonképpen ma is az. Itt mondok egy nagyon furcsát.
Gyerekkoromban észrevettem, hogy ha nagyon lázas vagyok, csak bizonyos könyveket
tudok olvasni. Például Baudelaire-t nagyon becsültem, nagyon korán megismertem és
nagyon tiszteltem. Hát több mint tiszteltem, rajongtam érte, de lázasan nem bírtam
olvasni. Lázasan csak Tolsztojt, Dickenst, Andersent és talán még sorolhatnék egy-két
szerzőt, s ez nagyon elgondolkoztatott.

- Mal fejjel meg tudod-e fejteni, vagy fogalmazni, hogy vajon miért volt ez?

- Igen. Talán meg tudom fogalmazni. Szóval művészies póz volt. Baudelaire büszke
volt arra, hogy a természetben nincs semmi szép, csak ami természetellenes. Nem ez élteti
őt ma már, Adyt se a modora élteti. Ma az ember ezt igyekszik nem tudomásul venni,

Az itt közölt beszélgetés részletei elhangzottak a Magyar Rádióban. A riporter Szigeti István, az
adás szerkesztője Liptay Katalin volt.
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mert akkor szenved attól, hogy a New Yorkban trónol valaki, Auschwitz után például
ez nevetséges. Hála istennek, didergő atomokká váltunk, ami nem kis szó, tudniillik az
egész világegyetem atomokból van felépítve és nem pózokból. Bachhal való kapcsolatom
még mélyebb: és ez nyilván nemcsak betegség, hanem a bűneim következménye, hogy
hajlamossá váltain a depresszióra, hajlamossá váltam a rettenetes, az elviselhetetlen
bűntudatra. Hermann Hesse írja egyik hőséről, aki ő maga, hogy olyan önmegvetésben
élt, hogy mindenkihez kedves volt. Aki ezt a mondatot leírja, az tudja, mi a depresszió,
ahogy például Zbigniew Herberttel a rotterdami repülőtérenősszetalálkoztunk,egymás
ra néztünk, átölelt és azt mondta: testvér. Pedig mosolyogtam. Egy nagy depressziós írta
egyik levelében: most már jobban vagyok, most már föl tudok tenni egy-egy Bach-lemezt.
Tudniillik a depresszióban Bachot se lehet föltenni, de a szabadulás az, ha föl tudsz tenni
egy Bach-lemezt, akkor már kezdesz kifele menni.

- Nincs ennek forditottja: a depressziós állapoton nem segít Bach zenéje?

- Sajnos azt kell hogy mondjam - pedig azt 'biszem, hogy a legmélyebben talán őt
tisztelem minden művész közül, talán Homéroszt és az Iliászt tudom mellé állítani -,
nem. Ez egyúttal jelzi a művészet határait is... Tehát a művészet mindenek ellenére
valahol a testi fájdaimon innen van. Tudod, ezt nekem nagyon, nagyon nehéz volt
elhelyeznem. Ma talán annyit tudok, hogya testi fájdalmat semmiféle filozófiával sem
lehet kivédeni. A keleti vallások itt tévednek, mert a bölcs tulajdonképpen sorstalanítani
kívánja magát. Jézus esetében az a fantasztikus; hogy mindazt tudta, amit Buddha, és
ugyanakkor végigcsinálta a legvéresebb sorsot. O tudta, hogy azt a küszöböt nem lehet
elkerülni, amikor az értelem és minden kialszik, és nincs segítség. Ezt nagyon szépen,
régi-régi festők úgy ábrázolták, hogyJézus agóniájában Atyja lehunyja szemét és a Szent
Lélek oldalt fordul. Ezt tudni kell. Es Bach tudta, Bach tudta, abszolút ismerte ennek
határait. Gondolj a kantátái közül például az Ich habs genug-ra. Ennek ellenére mondom,
a zene számomra több mint az irodalom, és több mint a filozófia. Főként ma.

- Azt hiszem, mindannyian máskéntfogalmazzuk meg. Most számodra miért lehet több
a zene, mint az irodalom, holott költő vagy?

- Legyünk igazságosak. Tulajdonképpen egy bizonyos fokon túl mindegy. Nekem
Bach nagyobb gondolkodó, mint Kant. Itt rögtön különbséget teszek gondolkodó és
filozófus között. Mi a különbség? Az, hogya gondolkodó hallatlan nagy gondolatokat
közöl veled, például Dosztojevszkij, de nem akarja százszázalékosan bizonyítani azt,
amit mond. Ez a különbség a gondolkodó és a filozófus között. Nekem nagyon nagy
hajlamom volt a teoretikus gondolkodásra, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én
utam, és hasonlóvá válok a féltékeny férjhez, aki egészen bizonyos akar lenni felesége
felől, és szükségszerűen végül semmit se lát belőle és elveszti. Míg ha megmarad a
gondolkodás toleráns szintjén, akkor helyet ad a másiknak, és esetleg megszülethet az
a csoda, amit szerelemnek, házasságnak, barátságnak nevezünk. Ez a zene nemcsak zene,
Bach nem azzal -hat, hogy gyönyörűen harmonizál, ez nyilvánvaló, különben üres játék
lenne. Gabriel Marcel, aki jó barátom volt, azt mondta, hogy Bach megragad egy olyan
realitást, ami a világban nem létezik. Tudniillik a világban tények léteznek, amit mi
valóságnak mondunk, és tudod, a valóság az rettenetes erős és rettenetes gyengéd,
szubtilis. Ez az asztal, amit most itt megfogok, kemény tény. Egy gondolat már sokkal
finomabb. Erre mondta Rilke, rettenetes, hogyatényektől sohase tudhatjuk meg a
valóságot. A tények befalazzák a valóságot. A művészet tulajdonképpen nem más, mint
áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. Ez a filozófia, ez az irodalom, ez a zene. Tehát
egy bizonyos fokon túl teljesen mindegy, hogy muzsikussal ülök-e együtt, ha eljutunk
hasonló, vagy megfelelő felismerésekhez, egyszerűen praxisból. Lassan észrevettem,
minden megfontolás és meggondolás nélkül, hogy muzsikusokkal érintkezem.

A legtündökletesebb találkozásom talán Kocsis Zolival volt. Nála lenyűgöz,hogy ilyen
mezítelenül a tehetség jelenlétét még nem láttam emberben. A szeretetnek és az aggódás
nak olyan fokát váltja ki belőlem, amit én nagyon kevés emberrel szemben éreztem. Es
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beszélgetvedolgokról, oly tisztán látott irodalmi nehézségeket. zenei nehézségeket. .. Én
nagyon későn fedeztem föl Schubertet, és el voltam ragadtatva tőle, és Beethovennel
szemben, aki végig titán maradt számomra - tehát hol döngeti a falakat, hol iszonyú
finomsággal próbál kiszállni az ablakon, de nem megy-, Schubert az első hangra kiröpül.
Tulajdonképpen, főként az utolsó darabjai, olykor csodálatos tisztaságúak, mint egy
agonizáló gyereknek a hallucinációja. Ö már nem komponál, ő egyszerűen leír dolgokat,
amik jelentkeznek. Zolival vitatkoztam erről Párizsban, négy éve ennek. És most fél éve
Simon Alberttel ültünk itt hármasban, teljesen másról beszélgettünk, és Zoli, aki mindig
lóugrásokban beszél, odafordul felém, rámnéz, azt mondja: Schubert kérdésében igazad
volt.

- Zenészekkel szemben csatát nyertél.

- Te, nem nyertem csatát, mert volt amikor ő söpört el, és nagyon boldog voltam...
Valójában felmértem nemcsak mint művészt, hanem mint embert is és mint gondolko
dót. Egy párizsi koncertje után, amikor úgy adódott, hogy együtt jöttünk haza, és a
repülőgépen elkezdtem neki forditani kritikákat, nagyon szelíden azt mondja: - Jancsi,
ne fáraszd magad. Engem nem érdekel a kritika, és egyáltalán semmiféle kritika, mert
az ember saját magának a legpontosabb kritikusa, csak legyen ereje odafigyelni. Azóta
tudom, hogy legalábbis egykorúak vagyunk, de lehet, hogy ő idősebb. Ö azt mondja, egy
nap különbség sincs köztünk. 1975-ben Zoltán koncertezett Párizsban, felhívott, hogy
nagyon fontos megbeszélnivalója van velem, és akkor elmentem egy kávéházba, ő ott
ült egy asztalnál egyedül, magában, és mondom, mi az, Zolikám, mi olyan fontos és
sürgős? Azt mondja, szeretnék veled egy operát csinálni, mert te vagy az egyetlen olyan
szerző, aki helyet hagyamuzsikusnak. Hát mondom, boldogan, de hát soha nem
gondoltam arra, hogy operát írjak. Ezek után fogok erre gondolni, és majd meglátjuk.
Eltelt néhány hónap, egész máshol, itthon, a Táborhegyen találkoztunk, és mondom
neki, Zoli, mi van az operával? Azt mondja: - Opera? Hát olyan nem létezik. En erre
le is álltam. Mígnem egyszer egy éjjel, nem sokkal azelőtt, hogy kórházba kerültem,
telefonált, és azt mondja, Jancsi, te ígértél nekem valamit. Mondom, mit? Hát egy operát.
Ha tényleg komolyan gondolod, akkor majd gondolkodom rajta. Felírtam a cimet,
három egyfelvonásos opera, énekesek nélkül. Az első felvonás képe egy barokk foyer,
olajfestékes ajtókkal, amiben a legkülönbözőbb korú gyerekek állnak kosztümökben és
hallgatóznak, kopognak, dörömbölnek, majd mozarti ritmusokat vernek ki az ajtón. Ez
az első kép. A második kép ugyanez aggastyánokkal, a harmadik kép ugyanez, de senki
nincs a színen. S a nagy csöndben egyszerre elkezdenek bentről kifele kopogtatni,
dörömbölni, hallgatózni és mozarti ütemeket is kikopogtatni. Ez az első egyfelvonásos.

- Többször em/ítetted a mozarti ritmusokat; elkezdtük Bachnál a zenéről való beszélge
tésűnket, megem/ítettük Schubertet és egy merész ugrással máris a mánál, illetve egy
cseppet ajövőnél kötöttünk ki. Olyan kráterszerűen közelítünk középre. Úgy érzem, valami
mélyebb kötődés/űz téged Mozarthoz.

- Én Turenben jelen voltam egy zenei fesztiválon, Berio Dante-darabját mutatták be,
azt hiszem, a Poklot. Maga Berio olvasta fel a szöveget, és utána, másnap délelőtt Boulez
Mozart Fúvósszerenád-ját vezényelte. Rendkívül frappírozott a Berio-mű. Ugyanakkor
olyan volt, hogy tisztára hatásokból volt kikeverve. Mozart nekem úgy tűnt ez után a
Berio-darab után, mint egy régi orvos, mondjuk a XVIII. században, aki fodros ingben
és kézelővel érkezik, és mirit halálpontos diagnoszta, kitapintja a halálos pontot és abban
a pillanatban lekapja az ujját, és megigazítja kezén a fodrot. Ez a másodperc, vagy a
másodpercnek ez a töredéke olyan összetett, hogy kár a jelzőket keresgélnünk, a legna
gyobb jelzőket lehet elmondani: ahogy a konvencióba kvázi visszalép anélkül, hogy
bármilyen fölösleges gesztust csinálna ... Mert végül az utolsó kép, mikor belülről kifele
dörömbölnek, ez a pokol, érted? Ez sokkal kevesebb, mint ho~y mozarti ritmusokat
kopogtatnak ki, ami már majdnem az üdvösség, vagy talán az üdvösség. Es ezzel
megadják az egésznek, ennek a harmadik képnek a mozarti komplexitását. Bachról
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nincsen kételyed, de Mozart néha egy pillanatra olyan, mint egy angyal zuhanása. És
akkor újra megnyugtatja ahallgatót.

- Ahogy én elkezdtem, hogy beszéljünk a zenéről. nem tudtunk erre koncentrálni,
automatikusan kiderült a tény, hogy nincsen külön zene, nincsen külön költészet, nincsen
külön képzőművészet, hanem mindannyian ugyanazt akarják elmondani. Más anyaggal és
máshogyan. Beszéltünk a találkozásokról. Az emberi találkozások. úgy hiszem, tulajdon
képpen csodálatos vagy' borzalmas pillanatok az életben. En úgy érzem, a verseidben is
ezeket apillanatokat ragadod meg, amiket magad sem tudsz mindig megmagyarázni. Illetve
ha meg tudnád, talán nem is imád meg, vagy akkor nem lenne vers, és azt hiszem, nem lenne
zene sem. Próbáljuk meg komplexen megközelíteni a valóságra való törekvést a zenében
és a költészetben.

- Most nagyon nehéz kérdést tettél fel, nem is tudom honnan induljak el. Nézd, az,
hogy baj van a szemünkkel, baj van velünk, baj van magukkal a tárgyakkal is, ugyanak
kor meg vagyok győződve, hogy egy műanyag kilincs legvégül semmivel se hitványabb
egy szép rézkilincsnél. Viszont egyre több műanyag vesz körül bennünket, a szemünk
egyre inkább kopog a tárgyakon, és ez egy számkivetettség-érzést ébreszt bennünk. De
egyszerre tudom, hogy ez akármilyen erős érzés, nem igaz. Én hiszek abban, hogy egy
műanyag, egy tönkrement műanyag lavór éppolyan szakrális, mint az Esthajnalcsillag,
viszont az üdvösséget nem szabad előlegezni. Tehát ha pillantásomban, vagy az értékelé
semben ez nem elemi, akkor nem szabad jobbat mondani arról a dologról. Szóval a
műanyagot műanyagabbá kell tenni, és abban a pillanatban elkezd sírni és abban a
pillanatban a tortúra súlya alatt olyan sikolyt ad, mint a mártírok. Tulajdonképpen egy
versben ezt a nagyon néma, cérnavékony sírást kell meghallani, amit ezek a tárgyak, ezek
a lények, ezek a szituációk adnak. Es itt van az én nagyon gyötrelmes és hányatott
reményem, amit én a legvégső bizalomnak nevezek. Minden tárggyal, minden szituáció
val és minden emberrel szemben, beleértve még önmagamat is.

- Mielőtt bekapcsoltuk a magnetofont erről beszéltünk. Akkor valahogy nagyon szépen
megfogalmaztad. Elmondanád még egyszer a legvégső bizalomról?

- Nézd, optimizmus, pesszimizmus: ez a tények szintjén érvényes. Túl a tényeken, a .
realitás szintjén már nem. Ha én egy operettet látok, egyszer láttam, megértem, hogy 
a két világháború közti szegénycselédlányok azon a vasárnapon és az után az operett
után lettek öngyilkosok a legnagyobb számban, tudniillik - nincs deprimálóbb. Ha leülsz
egy Chopin-etűdöt hallgatni, akkor nem a .Rámás csizmát visel a babám"-ot akarod
hallani, és abban te nem fogsz felszabadulni.

- Emlitetted már az operettet. Olyan hamis illúziót ad. ami eleve kilátástalan. A művé

szet talán fölveti a problémát, talán gondolkodásra serkent, de önmagunkban kell a
befejezést keresni. Ezt nem kaphatjuk meg kívülről?

- Én azt hiszem, hogy már a művészet olyan szinten zajlik, amit nem tudunk ellenőriz
ni. Amiről nagyon keveset tudunk. Hogy hány jegy kelt el, legfeljebb annyit. Az, hogy
mi a hatása, mi fele megy, lehet, hogy nem gondolkodásra késztet, hanem ólmeleget ad
például, nem tudom. Ugyanúgy ellenőrizhetetlen, mint az ima. Mindenesetre olyan
korokban, amikor a kommunikációról súlyos kételyeink vannak, amikor a metakommu
nikációt is kénytelenek vagyunk bizonyos értelemben kétségbe vonni, az írás személyte
lenségében vagy a művészet személytelenségében még mindig van remény a párbeszédre.

- Hiszel ennek a lehetőségében?

- Én hiszek. Én hiszek abban, hogy ha például Tolsztojjal beszélgetnék és utána
lefeküdnék az ágyba és elolvasnám a Iljics Iván halálá-t, akkor beszélgetnék vele igazán.

- Így az irás személyessé válik . . .
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- Személyessé válik a személytelenségében. Tudniillik érzed, hogy nem a semmi felé
akar taszigálni, taszigálással még senkit se térítettek se észre, se nem üdvözítettek, és nem
boldogítottak. A könyvnek - és most újra irodalompárti vagyok, bár tudnék kottát
olvasni - az a hallatlan szépsége, hogy valaki, aki egyedül van vele, belekezd a legmélyebb
párbeszédbe, és ezt a könyvet egy érdekmentes szférában bármikor a kezembe vehetem.
Nem azt mondom, hogy ez a legnagyobb dolog, de mégis a vigasztaló dolgok közé
tartozik.

- Egy nagyon kedves, jó barátom. irodalmár egyszer azt mondta nekem: tudod, nálam
aza baj, hogy időnként összetévesztem az irodalmat az élettel. En akkor csak azt kérdeztem
tőle, hogy szerinted ez baj?

- Igen. Tudniillik nincs különbség. Én nem tudok különbséget tenni. Illetőleg ameny
nyiben különbséget tudok tenni, az irodalmat nem szeretem. Az a bizonyos csak iroda
lom... Az irodalom és a művészet talán nem is több, mint egy széles baráti kör.

- Úgy érzem újra egy olyan ponthoz érkeztünk, amiről érdemes külön is beszélni,
nevezetesen a barátságról.

- Igen, beszéltünk arról, hogy szívesebben olvasom el az Iljics Ivánt, mint beszélgetek .
Tolsztojjal. Illetőleg inkább párbeszéd Tolsztojtól elolvasni az I/jics Iván halálá-t, mint
esetleg elbeszélgetni vele. Azt mondják, a nők mindig valakihez beszélnek, a férfiak a
témához szólnak hozzá. A művészet valami ilyen: megkeresni azt a személytelen és forró
attitűdöt, amellyel zavartalanul és mindenfajta kirekesztés nélkül és ugyanakkor nagyon
személyesen mindenkivel szót válthatok. Hát valami ilyesmire céloztam, amikor ezt
mondtam, hiszen a gesamtkunst zseniális tévedés, mert a művészet eleve egy, és ahogy
a görögök mondták, végül minden egy, tehát valahol, azt hiszem, ezen az úton, a
barátságnak ezen az útján kell járnunk. Furcsa módon a művészet egy olyan szerelem,
ami a barátság törvényei szerint funkcionál és egzisztál. Hiszen tulajdonképpen ezt
szeretnénk mindannyian. Befut az a valami is, ami szeretet, befut a részvét is. Egy művész

esetleg minden látszat ellenére mélységes részvétet is érez önmaga és mindenki iránt, s
ez olyan messze megy, ez a legszebb számomra. Ezt mindig elismétlem, de valahogy nem
jut el az emberekhez. Simon Weil egyik jegyzetében írja, hogyan szabad a hazát szeretni?
Azt mondja, a hazát csak egyféleképpen szabad és lehetséges szeretni, úgy, ahogy
Homérosz az Iliász-ban, ahogy Jézus az evangéliumok szenvedéstörténetében, vagy úgy,
ahogy a nép a népdalokban. Es levonja a végkövetkeztetést. A hazát egyedül részvéttel
szabad, és egyedül részvéttellehet szeretni. Es látod ez milyen messze, messze eső valami,
és máris látja az ember például, hogyanépművészetben létrejön az, ami a barátok közt:
mindenki egyenlő lesz. Es furcsa módon valóban egyenlő. Majdnem olyan, mint a
megtestesült mennyek országa, tudniillik minőségileg is egyenlő. Minél mélyebben meg
értem a kereszténységet, annál mélyebben megértem a buddhizmust, minél mélyebben
megértem Bachot, annál mélyebben megértem Mozartot. A minőségek nem zárhatják
ki egymást. Azok bizony már ott ülnek annál az asztalnál, ahol nincs első és nincs utolsó
vendég.

- Fölvetődött közben bennem egy probléma, egy kérdés. Jó száz éve, Arany János, óta,
Magyarországon és világszerte beszélünk az úgynevezett nagyvárosi magányról. Es mi
most itt, 1979-ben. ahogy mondani szoktuk, a XX. század végén barátságról beszélünk.
Létezhet ilyen ma?

- Nagyon nehéz kérdés. Nézd, ha akadémikusan válaszolok, akkor nyilván sose
létezett olyan értelemben, ahogy abszolút kör nem létezik, vagy abszolút pont nem
létezik. Holott van pont, szükségszerűen kell hogy legyen pont, holott nem létezik.
Realizálhatatlan. Van, amikor ez valóban úgy tűnik, Jtogy közelebb kerül li megvalósu
láshoz, vannak tökéletesebb és tökéletlenebb körök. Ujra és újra felépülnek a nagyváro
sok, hiszen a nagyváros problematikáját már Róma és Babilon is ismerte, és mégis, újra
és újra felhúzzuk a nagyvárosokat. Hát bizony, azt hiszem, ez nem segíti az emberi
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érintkezést. A beszélgetésünk elején én mondtam, hogy a tényeket illetően pesszimista
vagyok, pontosabban optimista és pesszimista vagyok. Szerintem ez már maga a pesszi
mizmus. Ez önmagamnak eleve egy leszűkítése, de a tények szerint én csak ez lehetek.

Beszéltünk arról, hogy van a valóság, amit keresünk, és van, amikor a tények rárakód
nak, jobban rárakódnak a valóságra, a valóságélményünkre. Történt egy tragédia, nem
tudjuk megnevezni. Én mint hivő ezt mondhatom, de akár hivő vagyok, akár nem,
éreznem kell, hogy az emberi szituáció végül is tragikus, de nem pesszimista. Ha ellentét
párt kellene felállítanom, azt mondanám, hogy a görögök tragikus életérzésben éltek és
derűvel. Nem lehet optimistán pesszimistának lenni, vagy pesszimistán optimistának. Ezt
a kettőt így nem lehet vegyíteni. Ez egy nem létező keverék, és egy nem létező választás.
Nagyon tisztán tudnunk kell, vagy úgy is tudjuk, mindenki tudja, talán a kövek is, hogy
tragikus szituációban vannak, de eljuthatunk a derűig. Ami egyáltalán nem azt jelenti,
hogy meghúzhatjuk a létezésnek azokat az adományait és csapásait, amik messze megha
ladnak minket.

- Fölmerült bennem egy kett& kérdés. Személy szerint számodra a barátság mit jelent
mint embernek, és mit jelent mint költőnek?

- Engem a barátság tartott életben. Én barátságra születtem. Nekem nagyon sok
barátom volt és van hála istennek, de nem is ez a döntő: én a barátoknál is fontosabbnak
tartom a barátságot. Az egy emberi magatartás. Ezzel kell mindenkihe közeledni.
A barátság atmoszférájában kell élni. Akivel kapcsolatom támad, ha az öt percnél
tovább tart és csak egy ezrelék lehetősége van, én azonnal átlépek a barátság szférájába,
mert különben nem tudok mit kezdeni a másikkal és föltehetőleg ő se tud velem. Es ez
tényleg életemnek talán legnagyobb ajándéka. Epp a barátság zár ki például minden
klikket, minden tömörülést - univerzális. A weltbürgert, a világpolgárt illett szembeállíta
ni a hazafivaLSzembe is lehet állítani, mert mindannyian az univerzum polgárai va
gyunk, és azt hiszem, a barátság valahol itt érintkezik a művészettel, hogy ezt érzem; az
univerzum polgára vagyok.

Steven Rose: A TUDATOS AGY. A neurobioló
gia legújabb eredményeit is feldolgozó, az agy
kutatás fejlődésétés az agy működését ismertető

munka egyetlen hipotézist vagy következtetést
sem fogad el kritikátlanul. Különösen érdekesek
a filozófiai és pszichológiai kérdéseket is érintő

- l. az "Örültség és miszticizmus", a "Van-e az
agynak jövője?" - fejezetek elnagyolt, egyolda
lú, számunkra erősenvitatott fejtegetései. Mesz
szemenően egyetértünk azonban a következő

soraival: "Amikor megállapitjuk, hogy a leg
több egyén nem alkalmazkodik a környezeté
hez, nem azt állitjuk, hogy ezek az egyének bete
gek, hanem azt, hogy a környezet beteg, amely
hez állandó alkalmazkodási kisérleteket kényte
lenek tenni. Az egyének »rneggyógyításának«
ilyenkor egyedüli módja a társadalom megvál
toztatása akár az egyén sajátos problémájának
megfelelő kisebb körön belül, akár gyökeresen,
a társadalom egészét érintően." (Gondolat.
1983)
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Roland Mortier: AZ EURÚPAI FELVILÁGO
SODÁS FÉNYEI ÉS ÁRNYAI A szerző a Bel
ga Akadémia rendes, a Magyar Tudományos
Akadémia tiszteletbeli tagja; az európai felvilá
gosodás egyik legkiválóbb ismerője. Könyve az
összehasonlító irodalomtudomány segítségével
igyekszik megközelíteni a felvilágosodás egyete
mes és sajátos problémáit. Tanulmányai - Bene
Ede válogatásában és szerkesztésében - közül
fölöttébb érdekesek "A felvilágosodás árnyai",
a "Libertinizmus és nyugtalanság", a "Voltaire,
Diderot és Holbach" című fejezetbe csoportosí
tottak. A vizsgált írók és művek alapján ismétel
ten rádöbbenünk, mennyi fontos és értékes mű
hiányzik még ma is a magyar olvasó könyvtára
ból, amelyek mind könyvkiadásunk változatlan
adósságai. (Gondolat. 1983)

De Coll Lajos
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A VIGILIA ARCHíVUMA

Évek hosszú során át szinte a vérembe ivódott, hogy heti egy alkalommal reggel hét óra
után helyet foglaljak a Nyugati pályaudvarról induló szegedi expressz étkezőkocsijában.

Itt még egyszer végiggondoltam áráim programtervezetét, és miközben a .uiocendo disci
mus" örök érvényű igazsága jegyében figyelmemet megosztottam matériám és az elsuhanó,
soha meg nem unható alföldi táj között, a lé/ki és a testi harmónia - ha úgy tetszik:
ataraxia- jegyében már meg is érkez tem az Alföld metropolisába.

1977 szeptemberének egy felejthetetlenül szép napja is így kezdődött. Ezúttal azonban
nem tanítás céljából keltem szokott utamra, hanem azért, hogy sok évi oktatói munkám
után a tanévnyitó nyilvános egyetemi tanácsülésen átvehessemfrissensült professzori címe
met.

Beszállás előtt még egyszer körültekintek. És lám, ki közelít felém: az akkor még
örökifjúnak látszó, sikerei ormát járó Passuth László és felesége, egyben örök múzsája:
Lola asszony.

Kiderült: egyfelé igyekezünk. Passuth Lászlót, a kolozsvári piarista gimnázium, majd a
kolozsvári jogi kar egykori jeles végzősét a József Attila Tudományegyetem - mint a
kolozsváriak jogutóda - ugyanezen a nyilvános tanácsülésen aranydiplomával tünteti ki,
doktorátusának félévszázados jubileuma alkalmából.

Passuth László évtizedekkel korábban csak azért nem lett a szegedi egyetem magánta
nára, mert ez a tudományos cím - ha úgy tetszik. fokozat - megszűnt, és bár disszertációját
a bírálók a legkedvezőbben értékelték, megvédésre - a korábbi szóhasználattal: próbaelő
adásra - már nem kerülhetett sor.

Az egykori Alma Mater más formában ugyan, de mégis talált alkalmat arra, hogy
.elhiresűlt fiát" még egyszer keblére ölelje. Az egyetem rektora a több száz főnyi diáksereg
jelenlétében méltatta az arany diplomával kitüntetett egykori hallgatók érdemeit. S bár
Passuth László élte folyamán sohasem jogászkodott, ez nem akadályozta Kovács István
professzort, a jogi kar dékánját abban, hogy kissé rendhagyó módon irodalmárként méltas
sa Passuth László pályafutását.

Ezt követően - az öregdiákok nevében - Passuth László emelkedett 'szálásra. Beszéde
után a hallgatóság szinte véget nem érő tapsviharral ünnepelte a tanulmányi éveire mélysé
ges hálával és szeretettel visszatekintő írót.

Beszédének kéziratát az ünnepség után elkértem tőle. Sajnos, csak most került elő egyik
fiókomból.

Úgy érzem, Passuth László szavai üzenetet tartalmaznak, amelynek címzettjei mind
azok, akik hálával tartoznak egykori Alma Matereiknek. Jómagam is - immár az arany
'diplomás életkor felé ballagva - csak azt kívánhatom: minden mai végzős a tiszteletnek,
hálának és megbecsülésnek ugyanazokkal az érzéseivel élhesse le életét, mint aminőkkel

Passuth László viseltetett a kolozsvári kegyesrendi atyák, majd a kolozsvári egyetemi
tanárok 'iránt.

TARD Y LAJOS

ALMA MATER KOLOZSVÁROTT

l 579-ben alapította Báthory István a kolozsvári katolikus főiskolát. Azon a jogon, hogy
nyolc évig koptattam e nagyon is nevezetes intézet időtől meghajlott lépcsőit - a kegyelet
nél többel, szeretettel emlékezem meg a négyszáz esztendős fordulókor arról az intéz
ményről, melynek (elsősorban írói pályámon) oly sokat köszönhetek.

Néhány sor Báthory alapító okmányából: "Mi, István... Lengyelország királya ...,
valamint Erdély fejedelme adjuk az idők örök emlékezetére, az összeseknek s mindegyi-
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küknek, akiket illet s a jövőben illetni fog. Két feladat van, amelyben a fejedelem
ténykedése a leginkább megnyilatkozik. Az egyik az, hogy az Isten imádása helyes
módon és igazán történjék..., a másik, hogy mindenkinek joga adassék meg, ami az
állam alapjául szolgál. E feladatok tekintetében semmi más eljárás nem mutatkozik
célravezetőbbnek,mint hogy más fejedelmek példájára tanult férfiakat hívjunk Erdélybe,
akiket jámborságuk és jóerkölcsük e célra ajánl, hogy ezeknek tudománya és kegyes
intézményei révén. " az ifjak az egyházi és világi ismeretekben kioktatva, egyesek az
egyházi, mások a világi tudományok művelésére váljanak minél alkalmasabbakká...
Ezért mi. .. lelkünkben jól megfontolva, érett elhatározással. .. C1audiopolis, más néven
Kolozsvár városunkban a Jézustársaságnak kollégiumot alapítunk, építünk, eme-
lünk , s ezt javakkal és jövedelmekkellátjuk el. Hogy pedig a tőlünk alapított kollégi-
um a magasabb fokozatokat tekintve semmiben hiányt ne szenvedjen, a keresztény
világban működő egyéb akadémiák szokása szerint kegyelmünkből. jelen írásunk erejé
vel határozzuk, hogy aki a humanisztikus tudományokban. .. dicséretesen jártas s
ezután a fakultások egyikének... legfelsőbb fokozatára a kollégium ítélete alapján
feljutni akar - tudásáról előbb bizonyságot téve a bakkalaureátusi, magiszteri és a
doktori fokozatokat is elérhesse. E fokozatok annyi jogot. .. jelentenek, amennyivel ezek
a grádusok Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Németország akadémiáin a
jog és szokás szerint bírni szoktak és szokhatnak..."

Az első Alma Mater három mérföldnyire a város szívétől, a volt kolozsmonostori
apátság rom-területén, szegényes kezdetekkel nyílt meg. A három Báthory: István,
Kristóf és Zsigmond -,- anyagilag is melegen támogatta a nevezetessé váló intézményt,
mint az ebben az időben nagyon is háttérbe szorult katolikus kultúrának mentsvárát. A

. jezsuiták útja sem volt a jórészt protestánssá vált Erdélyben irigylésre méltó. Az ország
gyűlések háromszor is kitiltották őket a fejedelemség területéről, ám nyilván anyagi
erejükkel, diplomáciai ügyességükkel mindannyiszor sikerült - ha fogyatkozva is 
visszakerülniük s tovább folytatni kolozsvári iskolájukat, mely egyre inkább nőtt, lom
bosodott, rövidesen közel négyszáz diáknak adott otthont, felekezeti különbség nélkűl.

Különösen azután, hogy leküzdve a helyi nehézségeket, beköltözhettek a Kincses Város
ba, az egykori ferences rendházba, restaurálva annak gótikus templomát. Fél évtizeddel
az alapítás után - 1584-ben, ahogyan az évkönyvek megőrizték emlékezetét, 18 protes
táns pap-fiú s egy zsidófiú is tanult a skólában, a görögkeleti püspök unokájával együtt,
mintegy jelképéül annak a vallási és társadalmi türelemnek, mely az intézetet hosszú
pályáján mindig is jellemezte.
Az Ovár szűk keretei csak rövid ideig adhattak otthont a magát büszkén Studium
Generale-nak nevező iskolának, közben folytak a tárgyalások - elsősorban a városi
tanáccsal - egy nagyobb terület megszerzésére s az építési költségek előteremtésére.

Ebben Báthory Kristófjárt elöl, aki évi ezer aranyat rendelt a konviktus ellátására mákói
birtoka terhére s ugyanennyit utalványozott XIII. Gergely pápa, ami azt mutatja, hogy
a kolozsvári nagyiskola létesítésének terve kinőtt a provinciális keretekből.

A Farkas utcában, mely az évszázadok során valóságos iskolaváros jellegét öltötte
magára, a XVI. század végén - a források szerint - kis városi, de inkább jobbágy-házak
állottak. Ezeket vásárolták össze az iskolaalapítók, s ahogy teltek az évtizedek, úgy
alakult ki - valóban csak lépésről lépésre az a hatalmas ingatlan- és iskolakomplexum,
mely a későbbi egyetemi központi épületek helyét is magába foglalta. Az istentisztelet
helye még csak egy földszintes ház volt, padlására másztak fel szertartások alkalmával
a merészebb tanulók. A diákok átlaga szűkös anyagi helyzetben volt, az iskola kölcsön
adta fiait a mezőgazdasági munkákra gazdáknak, azonkívül temetéseknél ők kántáltak,
így keresve meg a mindennapit. Az előkelő, gazdagabb apák fiait konviktoroknak
nevezték - ezek a paptanárok közvetlen környezetében nőttek fel, inasuk volt s a papi
asztalnál étkezhettek.

Amikor kiűzték a jezsuitákat, néha esztendőre is elárvult az iskola, máskor meg a
Rendből kilépett tanárok taníthattak tovább. A protestáns fejedelmek közül Bethlen
Gábor szerepelt mint jóindulatú donátor, holott maga is alapított ugyancsak Kolozsvá-
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rott protestáns kollégiurnot. Megsúlyosodott a helyzet különösképpen II. Rákóczi
György balul végződött lengyelországi hadjárata után, amikor a török csapatok még
egyszer elárasztották Erdélyt, s Várad elfoglalása után Kolozsvár pereméig ért a hódolt
ság. Ideiglenes épületekben, nyugtalan intervallumokkal folyt a tanítás, míg Apafi fejede
lem halála után Bécs nem tette rá az egész tartományra kezét. Ez a politikai változás,
természetesen erősen befolyásolta az iskola sorsát is. Betöltötték az erdélyi püspökséget,
hatalmat kapott az oly sajátos, egyedülálló intézmény, az Erdélyi Katolikus Státus,
különösen iskolaügyekben, a jezsuiták visszakapták kolozsmonostori jószágaikat, Apor
István harmincezer forinttal járult hozzá a szeminárium építési költségeihez, példáját
követték az óhiten maradt urak.

A megszerzett telkeken templom, főgimnázium, két fíunevelő, szeminárium épült, az
iskolát az egykori források "óriási"-nakmondták. Itt hangzottak el jórészt latin, de
gyakran magyar nyelven is (általában kétszer évente) azok a barokk iskoladrámák,
melyeknek emlékét megőrizték még az én iskoláskoromban is a mennyezeti s festett
színfalak. Az épületek - előbb a templom, majd az iskola s rendház - a XVIII. század
elejére-közepére már elkészültek, s megadták azt a barokkos varázst, melynek megma
radt emlékrétegét ma is oly szeretettel nézi a vándor, különösképpen az egykori diák. A
templomot 1724-ben szentelték fel, úgy hiszem, eredeti berendezésén még az 1924. évi
restaurálás sem változtatott sokat. A kegykép - hagyományos lengyel stílusban - erősen

megfeketedve most is ott függ a főoltár fölött, s ugyanazok a terjedelmes, barokk
gyóntatószékek, melyekben századokon keresztül annyi nebuló szorongott.

De a gimnázium, ahová jártam, már nem az az eredeti volt, amelyet az atyák a
Diploma Leopoldinum után építtettek. Kissé érthetetlen módon, a hagyomány szerint,
a régi intézet falai olyannyira "elromlottak", hogy új főgimnázium építésére került sor,
de akkor már - nem a jezsuiták égisze alatt. 1773-ban pápai döntéssel feloszlatták a
jezsuita rendet. Amikor ennek hivatalos híre elérkezett Kolozsvárra, ez a városban - épp
az iskola miatt - nagy konsternációt keltett. A Jézus Társaság vagyonát Mária Terézia
lefoglaltatta, de iskolai célokra biztosította. Három évig ex-jezsuiták tanítottak, míg
l776-ban először léptek piaristák az iskolaépületekbe s a rendházba, ezzel megkezdődött
a "kegyesrendi korszak", mely - úgy hisszük - szellemében erősen megváltoztatta,
mégpedig nemzeti irányba az univerzális katolicizmus világképét képviselő eddigi jezsui
ta nevelési szellemet.

"A piarista tanterv legnagyobb előnye abban állt - írta az iskola 350 éves jubileumára,
1929-ben a tudós történész, egyetemi professzor Bíró Vencel - hogya reáltárgyakra is
nagy gondot fordítottak, bőven tanítottak számtanból, emellett a hazai történelem, a
magyar nyelv, a latin irodalmi oktatás s különösen a zene nagyobb fokú pártolásában
is kitűntek."

Az intézetnek főiskolai s középiskolai tagozata volt. Az akadémiai szárnyon hittudo
mányi, bölcseleti s részben orvostudományi kar működött, piaristák fejlesztették ki s
kezelték a csillagvizsgálót is.

Az 1727-ben felavatott iskolaépület, melyről nem maradt kép - közel egy század után,
1821-ben a ma is álló, teljes épségben lévő komplexumnak adott helyet. Valóban hatal
mas építési költségeihez a Gubernium járult hozzá - egyes átengedett telkek ellenértéke
fejében, melyekre később az egyetem központja került.

Körülbelül így alakult a négyszáz esztendős Schola építéstörténete s így le is zárjuk
a régi forrásokat, melyekből históriáját kibányászhattuk, s most mintegy szociográfiai
értékeléssel szeretném visszaidézni ezt a sajátos kulturális közösséget, melybe 1909
szeptemberében mint elsős (mai értékelésben ötödik általános) gimnazista kerültem - az
engem fogadó tanárok jóindulatát érezve - édesanyámat követve, aki ugyanennek az
évnek júniusában itt érettségizett.

Tanáraink szerették elmagyarázni, hogy a "Kincses Város" epitheton soha nem gaz
dagsága miatt ragadt Kolozsvárra, hanem kultúrájának s elsősorban iskoláinak alapján.
A város lakossága évszázadunk első tizedének végén 50-60 OOO lélekre rúgott s ebben a
viszonylag szerény számban bőségesen belefoglaltattak mindazok, akik valamilyen mó-
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don szolgálták a közoktatást, vagy épp városbeli, de többnyire vidékről jövő diákok
voltak. A teljes, négyfakultásos egyetemen kívül kereskedelmi és gazdasági főiskola

működött, az egyházi főiskolákat a református és az unitárius teológia képviselte. Három
- katolikus, református és unitárius - fiúgimnázium s katolikus és állami leánygimnázi
um - ez utóbbi a híres De Gerando, ahol anyám tanított - jelentette a középfokot, ipari
és kereskedelmi iskolákkal, tanítóképzőkkel együtt. Számos polgári működött, néhány
szakiskola hálózta be a várost, a népiskolákkal egyetemben.

Valóban, talán épp intellektuális szempontból kissé hibriden "nagyfejűnek" tűnt fel
Kolozsvár, melyben Thália művészetét a Nemzeti Színház, majd a Janovics Jenőtől

épített Nyári Színház (a mai Magyar Színház és Opera otthona) szolgálta, Ezzel szemben
közközlekedés, azaz nyilvános járművek a konftisokon s fiákereken kívül nem voltak.
A század legelején ugyan átszelte a várost egy lokomotívval vontatott gőzüzemű kisvas
út, melyet a városi népszáj "áj-váj"-nak keresztelt el, de ezt tűzveszélyes mivolta miatt
megszüntették. A villamosvasút építésének opciója egyik barátom apjának fiókjában
őrződött,de magához az építéshez nem tudott soha tőkéstársakattalálni. Így a mai város
forgaImát is autóbuszok bonyolítják le.

A Farkas utca, ahová a piarista s a református gimnázium került (e nevezetes utca egy
egy sarkán) a sors és a kegyes fejedelmek akaratából valóságos iskolaközpont jellegét
öltötte fel, különösen szeptemberi zajlások idején, amikor az Egyetem is megnyitotta
kapuit a jogász-természettudományos és főként filosz ifjúság számára, míg a medikuso
kat saját klinikáikon, intézeteikben oktatták. A harmadik gimnázium - az unitáriusoké 
volt a legifjabb, viszont némileg messzebb feküdvén a Farkas utcától, kissé kívül esett
azon a diák-központon, melynek sűrűjében éltünk. Ide jórészt székelyföldi, sportkedvelő
diákok jártak, a gimnázium unitárius centrum közepén feküdt, a környező utcák az ősi

erdélyi felekezet nagyjainak nevét tükrözték. Tanárai s a lelkészek ösztöndíjakból éveket
töltöttek angol és amerikai vendégközösségeknél, maguk közt ápolták az angol nyelvet,
valóságos klubot formálva, ahová a város angolul tudói - mint néha anyám is 
ellátogattak.

Az erdélyi reformátusság erőteljes, nagy tekintélyű organizmus volt. Püspökség, pap
nevelő főiskolamellett a Bethlen Gábor alapította Kollégium volt kulturális büszkeségé
nek centruma, bár tudtommal soha nem vindikált magának akadémiai rangot. A protes
tantizmus gazdaságilag is erős volt, a mágnások s nagyobb földbirtokosok jó része
kálvinista. Maga a gimnázium valami sajátos .Jiberális'vszínt tükrözött, régi hagyomá
nyaival, melyek megengedték a felsőbb osztályokban a nyilvános cigarettázást is. Félig
rejtett nevezetesség volt a Bakter folyóirat, melyet a mindenkori VIII. osztályban szer
kesztettek - rendesen kicsapatás veszélye mellett, mert ez a litografált, havonta megjelenő

újság semmilyen tekintetben sem tett lakatot a szájára. Viszont a Kollégium igazgatója
elvárta, hogy érettségi után a szerkesztők elhozzák a Bakter az évi, szépen bekötött
példányát - az iskolai könyvtár gyarapítására. (Tudtommal soha nem jelent meg irodal
mi feldolgozás ezekrőla számokról, pedig eléggé nevezetes tanár-egyéniségek szerepeltek
benne, ha itt-ott karikatúra formájában is, mint például a tudós Csűrös Bálint.)
I A Farkas utca két - katolikus s kálvinista - vége tulajdonképpen nem ismerte egymást.
Két külön világ volt s csak akkor, amikor már nagydiák lettem, honosodott meg a
szokás, hogy az utolsó tanév derekán az önképzőköri tisztikar - szigorúan megtarva a
Kolozsvárra amúgy is jellemző magázódást - látogatást tegyen egymásnál.

A mi iskolánk - a Rendházzal s az utca túlsó végén lévő úgynevezett Apor
kollégiummal együtt - tágas udvarok bővítették - hatalmas épülettömeg volt, melynek
zárt valóságos s eszmei architektúrája a hortus coneiusus-te emlékeztetett. Írhatom-e,
hogy maga az iskola s szelleme némileg "kozmopolita" volt, szembeállítva a másik két
városbeli gimnáziummal? A piaristákhoz a kis- es középpolgárság katolikus rétege
járatta gyerekeit, meglehetősen sokan voltak vidékiek, csíki katolikus székelyek, jórészt
ösztöndíjjal, csak elvétve arisztokraták, jobbmódú örmények, görög katolikus románok,
akik fiaikat magyar szóra küldték (alsó osztályokban görögkeletiek is), osztrák tiszti
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családok fiai, zsidók inkább a szegényebb rétegből, akik az alsó tagozat elvégzése után
jórészt a kereskedelmibe mentek.

Mintegy közbevetőleg - megemlékezem arról, hogy tudtommal a városnak egy nem
magyar nyelvű iskolája volt, az evangélikus elemiben ugyanis németül tanítottak, de
luteránus középiskola nem volt.

Még nem voltam kilencéves, amikor befejeztem az elemit s gimnáziumba mehettem.
Erre az előnyre úgy tettem szert, hogy magántanulóként egy év alatt két elemi osztályt
végeztem. Utána a közelben lévő unitárius elemibe küldtek, innen ismertem meg a nagy
kollégiurnot és sajátosan unitárius szellemét.

A mi gimnáziumunknak mintegy gerincét a "becsületes, egyszerű falusi fiúk" alkották.
Ezeket is szerették legjobban a páterek. Az "úrfikra" - persze, közéjük tartoztam, mintha
némi enyhe gúnnyal tekintettek volna. A fiúk jó része bentlakó volt, ám ez három
-társadalmilag igen különböző - osztályra tagozódott. Zömük konviktista volt, fizető

vagy ösztöndíjas. Az úgynevezett szervitorok szolgáltak fel a konviktusi és papi asztal
melletti étkezéseknéL A tanárok kora délután magánszolgálatra l-2 órára igénybe
vehették őket. Ilyenkor illett valami szerényebb borravalót juttatni a szolgadiákoknak,
akik ilyenformán a legtöbb zsebpénzzel rendelkeztek, s volt eset, hogy pénzért árulták
azokat a titkokat, amelyeket - a kalkulusokat illetőleg - a szobákban takarítva a tanárok
noteszaiból kiloptak. Egyéb, értékes hírek birtokában is lehettek, melyeket felszolgálás
közben lestek'meg. A harmadik, mindig csak kisszámú réteg a konviktorokból állt. Ezek
jórészt mágnás- vagy hozzájuk hasonló, jómódú fiúk voltak, akik a paptanárok második
szobájában laktak, a papi kosztot kapták (borital nélkül), magántanulóknak számítot
tak, ha kedvük tartotta - bejártak az órákra, általában nem feleltek. Egyikükre - román
fiú volt - világosan emlékezem. Pokol Inocentnek hívták, apja - úgy tudom - Abrudbá
nyán román felekezeti tanító volt, aki kibérelt egy régi, elhagyott római arany bányát (ezt
akkor zártkutatmányi jognak nevezték), s az iskolaszolgával együtt turkálta a földet. A
legenda szerint koncessziójának lejárta előtt egy nappal olyan aranytelérre bukkant,
melynek értékét többszörös millió forintra becsülték. En már úgy ismertem Pokol bácsit,
amint fényes fogaton hajtat be birtokáról a városba, aranyfogantyújú sétabotot hord.
Huszonnégy személyes vertarany étkészletet küldött Ferenc Józsefnek, jutalma lett a
magyar nemesség, melyet fia, aki román királyi diplomata lett, büszkén hordott. A sors
mégis a nábob ellen fordult: mindenét hadikölcsönbe fektette. A húszas-harmincas évek
publicisztikájában idehaza többször felmerült neve. Amennyire tudtuk - a szegényház
ban hunyta le szemét.

Az iskola diszciplínája, mondhatnám, feszes volt. Tél kivételével negyed nyolckor
szólalt meg a Primus-harang, néhány perc múlva - arasznyira ugyanazon az útvonalon
kanyarodtunk az egyetemi templomhoz; a kisdiákok álltak a mise alatt, a nagyobbak
számára padülés jutott. Visszajövet felnéztünk a folyosó hajlásában lévő nagy olajképre,
mely Báthory Istvánt mint fejedelmi iskolaalapítót ábrázolta. A hagyomány szerint a
Princeps ábrázata nem volt állandó, mármint kifejezésében. Néha jóság sugárzott arcá
ról, ilyenkor a nap inkább jót ígért, máskor mintha megkeményedtek volna az arcvoná
sok, akkor éreztük a szekundák suhogását. (Bevallhatom-e, hogy innen eredt a Négy szél
Erdélyben című könyvem első inspirációja?)

A stúdiumok tengelyében - klasszikus, sőt talán jezsuita hagyományként - a latin állt.
A sajátos tanterv kezdetben heti 6-7 órát is előírt a deák nyelv elsajátítására. Egy
alattunk lévő osztályban Berlitz-módszer szerint latinul beszélni tanított a tanár, aki 1918
után szlovák közoktatásügyi államtitkár lett. Nagyon irigyeltük azokat, akik ebben az
osztályban tanulhattak, mert mi bizony csak a klasszikus irányban döcögtünk tovább.
A jobb diákok a könnyebb szöveget simán megértették, jóval inkább, mint például a
németet, melyet harmadik osztályban kezdtünk s matura előtt végeztünk, nem túl sok
eredménnyeL .A görög ötödiktől számított annak, aki ezt vállalta (bizonyos szellemi
arisztokratizmussal), s nem apótlót, mely rajzból s némi klasszikus művelődéstörténet

bői állt.
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Bíró Vencel szerint az iskolának saját csillagvizsgálója s könyvnyomtató sajtója is volt
egykoron, mi azonban ebből már semmit nem láthattunk, csak a fizikai szertár műszaki
kövületeivel ismerkedhettünk meg. Egy hajdani generátor két szárnyát egy barátommal
együtt véletlenül eltörtem, s csak épp valahogy összeragasztottuk. Amikor negyven
esztendő múlva lányomnak megmutattam az egykori iskolát, a változatlan szertárban
ott állt, ugyanebben a státusában a sérült generátor.

Természettudományokból talán legtöbbet tanulhattunk természetrajz-tanárunktól,
aki külföldi szaklapok cikkeiről számolt be azokban az években, amikor hatalmas
lépésekkel ment előre minden reális tudomány. Igy értesültünk - nem épp piarista
gimnáziumhoz illően - a salvarzan felfedezéséről.

Egyik büszkeségünk a százévesnek mondott Pázmány Péter önképzőkörvolt, melynek
utolsó évemben én lehettem a jegyzője. Vasárnap délelőtti program volt, az ülésen
Visegrádi Lajos középkorú magyar tanár elnökölt, székébe húzódva, rendesen némán,
míg körülötte zajlottak a heves disputák. A dátum pontos: a háború második évében
voltunk, 1915 őszén, amikor a felettünk járó eminens Modernek és az iskola címen
előadást tartott. A moralitásban nem szűkölködő felolvasásban "Ady Endre szennyes
magánélete" szerepelt. A mindig hallgató Visegrádi - epithetonja szerint: "Savanyú
Marci" - megdöbbenést keltve - csendet parancsolt felemelt ujjával. Azt mondta: nem
szeretem, ha íróink magánéletében vájkálnak, hiszen akkor sok furcsaságra derülhetne
fény, így arra, hogy például Vörösmartyt élete alkonyán derék, egyszerű ivópajtások
gyakorta támogatták nagy nehezen haza. Egyébként - hangja most emlékeim szerint:
zengett - én Ady Endrét a legnagyobb magyar költőnek tartom. Mehetünk tovább.

A hír délre kifutott az utcára. 19l5-öt írtunk, s ebben a háborús, eszmeileg is korláto
zottnak látszó atmoszférában jelenti ki nyilvánosan egy középkorú paptanár, hogy Ady
Endrét a legnagyobb hazai poétának tartja. Negyedszázad múlva, 1942-ben látogattam
meg az akkor már rendfőnökké emelkedett egykori tanáromat. Kérdésemre majdnem
ugyanazokkal a szavakkal emlékezett meg arról, mennyire szerette Ady t. Magam is
verseltem - mondta, akkor hagytam abba, amikor ezt az óriási poétát olvastam.

Ami a Rendház (vulgo: Paplakónia) pátereit illette, ezek csak látszólag lehettek
egységesek. A fiatalabbaknak - különösen ahistorikusoknak - nagyobb lehetett az
ambíciójuk, sűrűn publikáltak, sokat olvastak. Az idősebbek inkább valami valódi vagy
vélt klasszicitással meredtek az időkbe, jórészt még folyékonyan beszéltek - néha egymás
között is - latinul, egyébként éveik múlásával rigolyáik, sajátos beidegzettségeik is
erősödtek, s ezt aztán alaposan kihasználta, megszólásra, csúfolódásra a diákszáj.

Nem tartozott ugyan szorosan az iskolához, mégis meg kell említenem a püspökláto
gatások csodáját. Első órán kopogtak, bejött az iskolaszolga a körözvénykönyvvel, mint
az igazgatói hatalom jelképével: felálltunk. A szöveg sommás volt. Majláth Gusztáv
püspök úr látogatásával tünteti ki a gimnáziumot. Gyülekezés tízkor az udvaron; a
püspök úr óhajára elmaradnak a következő órák. Igen, ez volt a mindig csak remélt
csoda. A raccsolva beszélő, szelíd szavú, kedves főpásztor tériszonyát leplezve két kisfiú
fejebúbjára támaszkodva beszélt. Altalában személyes élményeiről, felolvasva a kapott
tábori lapokat. Utána szokás szerint mindenkinek Berde-cipóba (rozsos péksüteménybe)
bújtatott virslit fizetett. A nagyobbaknak illett délután felkeresni Majláthot a plébánián,
"egy kis lelki tisztogatásra".

Erettségi estéjén egy Szerződést írtunk alá, melyet főjegyzői minőségemben fogalmaz
tam. Sok mindenre köteleztük benne önmagunkat, így a halottak elparentálására is.
Minden egyes találkozónkalkalmával kevesebb lett a jelenlévő, több az az egykori,
akiről illett megemlékezni. Közel két éve megittuk a hatvanéves találkozó fanyar borát.
Még soha nem hallottam, hogy valaha hetvenéves mátura-évfordulót ünnepeltek volna.
Maga az "okmány" is régen tönkremegy, ha az Országos Levéltár jóvoltából nem kap
láthatatlan hártyaborítékot. A pesti piaristák levéltárosajelentette be rá igényét - ha már
az okmányra "nem lesz szükség",

Aki a kolozsvári Főtérről behajtott a szép, nagy (akkor Keszey-féle) könyvkereskedés
mellett az Egyetem utcába, már szemébe tűnt a rendház a barokk szoborral. Ezt a széles
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sarkot már az egykori igézet öleli át, ha erre ér a vándor. Ám szinte közvetlen közelben
keskeny utca nyílt, melyet annak idején nemcsak illett, de el is kellett kerülnünk. Akkor
Búza utca volt a neve, úgy tudom ma: Floreal. Itt, a hajdani városfalak tövében épült
Vöröslámpás házban játszódik Hunyady Sándor felejthetetlen története, melyet Makk
Károly filmrendező jóvoltából s művészetével kontinensünkön túl is megismertek.

Most miért is kerülné ki az emlékezet, amikor az iskola alapításának négyszáz eszten
dős fordulóján kedves. öreg Alma Materemtöl búcsúzom.

Bumeráng

(rta MENSAROS ZOLTAN

Joe hangtalanul kúszott a magasba.
A fémrúd megremegett és alsó, kettéágazó talpa egy pillanatra megcsúszott

Fred izmos vállain.
Joe magához szorította a rudat.
Alatta mintha megbillent volna a nézőtér. A körbefutó padsorok hol az egyik,

hol pedig a másik oldalon szinte érintették a ponyvatetőt.

Fred szétterpesztette a lábát.
A fémrúd lassan megállt.
Valaki köhögött.
- Végre! - suttogta Joe és kezével kitapogatta a rúd vályúvá öblösödő felső

végét.
Most előredűlt.

Aztán fejét a vörös bársonnyal bélelt vályúba helyezte és óvatosan felfelé
egyenesítette lábát.

Fölötte hatalmas buraként sötétlett a ponyva.
- Hopp! - hallotta Joe lentről, de a következő pillanatban már a derekán

érezte a lány ujjait. Szövettalpú cipője a térdéhez nyomódott.
Alulról látta a lányt. Kurta szoknyája olyan volt, mint egy lámpaernyő.

- Hopp! - ismételte Joe és széttárt karjai súlytalanullebegtek a levegőben.

Meglazította a bal lábát.
Ekkor a lány gyors mozdulattal Joe talpára helyezte a széket. Fűrészpor

hullott az arcába.
A padsorokból halk szisszenés hallatszott.
De a lány már fent állt a széken.
Joe szemébe vér tolult
A magasban felcsattogott a karikák zaja.
Pillanatra felszakadt a csend.
- Lola! - buggyant ki Joe száján, és hirtelen könnyűnek érezte a terhet.
- Lola! - suttogta a fiatalember újra, és behunyta a szemét, Orra alól izzad-

ságcsöpp csurgott a homlokára. Onnan a haja közé szaladt. Körülötte mozdu
latlan lett minden.
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A karikák egyre szaporábban ütődtek egymáshoz.
Joe maga elé szeretett volna nézni. De csak Lolát látta és messze fent a tetőt.

A tartóvályúban forró lett a bársony.
Fény villant a magasban.
Joe megborzongott, és felfelé nyújtott lábára bámult.
Mintha nem is tartozna hozzá!
De talpán hajszálnyira megremegett a szék, és megint érezte fejjel lefelé

egyensúlyozó saját magát.
Egy karika perdült le a magasból.
A lány ruhája fehéren vakított. A színes karikák úgy táncoltak a levegőben,

mint lámpa körül a lepkék.
Lola mintha megbillent volna.
Újból elvétett egy karikát. Térde alatt kidagadt az izom. A rövid szünet

villamos áramként szaladt végig Joe testén. Az egyik székláb talpa széléig
csúszott.

- Vigyázz!- sziszegte a fiatalember és a tartóvályú alatt összekulcsolta kezét.
Ajkába harapott.

Csend szorult a ponyvatető alá.
De a magasban Lola már a labdákkal játszott.
Joe fölött egyre nehezebb lett a reher.
A lány nagy ívben repítette a labdákat. Amíg a piros éppen a feje fölött volt,

a fehér a bal tenyeréből pattant a háta mögé. A kék az arca előtt suhant el.
A fiatalember Lola minden mozdulatára figyelt.
"Csak ilyenkor az enyém!" - gondolta. A lány tegnap sem engedte be. Még

a lépcsőt is felhúzta. Hiába kopogtatott a kocsi deszkafalán. Fred persze már
ott lopakodott a közelben.

"Miért éppen Fred tartja alul a rudat?" - villant át rajta. - "Az ő fejét sohasem
veszítia vér. Talpon állni mégiscsak könnyebb!" .

Joe a feje alá kapott és az alumíniumrúdba markolt újra.
Lola a homlokán egyensúlyozta a pirosat. Mint valami bolygó, úgy körözött

a feje körül a kék. Most utána perdítette a fehéret is.
Joe kifordította a szemét. De csak az emelkedő padsorokat látta. Mintha

fejjel lefelé lógnának a nézők.

Lola megpihent egy pillanatra, aztán néhány karikát csúsztatott a bokája
főlé.

- Lola! - kiáltotta Joe.
Már három karika forgott a lány térde alatt.
Csupa ritmus. Lehalkított a zenekar is.
Joe testével követte a mozgást.
"Alattam Fred persze ilyenkor legfeljebb ha csípőre teszi a kezét!"
A fiatalember inge a bőréhez tapadt. Lolára nézett. A karikákat a combján

forgatta már. A labdák pedig úgy keringtek, mint az előbb.

"Fred nagyon erős. Félnek tőle!"

Csak a Bohóchoz nem nyúlt sohasem. Messze elkerülték egymást.
Milyen közel van Lolához most a trapéz! Még hozzáérnek a labdák! Vagy új

mutatványt tanult be?
"Ha megmarkolnám - gondolta Joe -, a magasba repülhetnék vele. És nem

lenne rajtam többé teher!"
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A Bohóc is erős volt, pedig alig látszott rajta izom. Öt is megtornásztatta
néha. Akkor gyerek volt még, és tőle akarta megtanulni a cirkuszi tudományt.
Nyújtott karral pörgette mindig. A kis Joe ilyenkor behunyta a szemét. Bőrét

szinte simogatta az arcába csapódó levegő. Súlytalannak érezte magát. Azt sem
bánta, ha a Bohóc hirtelen engedte el. Teste ekkor nagyot puffant a porondon.
Körülötte szertefröccsent a fűrészpor. Evekig feküdtek együtt a szűkös ágyon.
Ugy szerette, akár az apját. Mert szülei a trapézról zuhantak a mélybe, menthe
tetlenül.

Azóta csak a Bohóc szerette őt igazán.
Pedig Frednek sohasem kellett hétrét görnyednie gyakorlatozás közben, mint

neki. Lábát sem kényszerítették a feje fölé. Elegendő volt, ha fél kézzel néhány
szor megemelte a súlyokat, hogy aztán az edzőpadon dögönyöztesse végig a már
gyerekkorában is fejlett izmait.

"En ezalatt -:- rezzent össze Joe -, én ezalatt a Bohóccal gombóceá gömbö
lyödve órákig hemperegtem a barna fűrészporban!"

- 'így lesz belőled ember! - mondogatta, biztatgatta mindig, és amikor alig
tízévesen már szaltókat is kiszorított belőle, csokoládéval jutalmazta esténként.

Aztán eltűnt a Bohóc.
Attól kezdve Joe egyedül maradt a keskeny sodronyon, és már hajnalban

felverték. Óvatosan bújt ki a takaró alól, nehogy a fülkében, amit olcsó függöny
takart el, Fred is felébredjen. Minden reccsenésre vigyázott, és lábujjhegyen
szaladt a kocsiszobán végig. Még a lépcsőt sem engedte le. A magas ajtóból
lökte messzire magát. A hold világított még. A foltozott ponyva feketén emelke
dett a magasba. Mindig a kocsi ablaktalan oldala mellett szaladt az istállóig.

Lola feje körül újra megperdültek a labdák.
Egyik kezével elöl, a másikkal a háta mögött pöccentett rajtuk. Villámgyors

mozdulatait alig lehetett látni.
"Fejezd már be!" - szólt Joe gondolatban a lányra, és zsibbadó lábát óvato

san lejjebb engedte egy kicsit.
A fiatalember orra hirtelen fűrészporillattal telt meg.
A Bohóccal azóta sem találkozott senki. Utoljára még megnevettette a néző

ket, végighempergett a kiterített szőnyegen és kemény kalapjából csirkét vará
zsolt elő. Előadás után Fred szokatlanul büszkén mutogatta izmait, és akkor
éjszaka nem aludt a kocsiban. Lolánál hajnalig égett a lámpa.

A lány most előrehajolt a magasban. Ujjaival megmarkolta a szék támláját
és lassan kiegyenesedett.

Lola szinte mozdulatlanul állt a kezén.
Halkan pergett a dob.
Joe bizonytalanul egyensúlyozott alatta.
Egy pillanatra találkozott a tekintetük.
A ponyvatető alá forróság szorult. Lent a palánkba rúgott valaki.
Joe még mindig Lolát nézte. A lány derekán megfeszült a trikó. Szíve lükteté-

sét mintha saját bőrén érezné.
Lola lassan leengedte az egyik lábát. Karikát bújtatott a térde alá.
A hátsó sorokban felálltak néhányan.
"Még trágyát is hordhatok ma este!" - szorította Joe torkát valami.
A Bohóc sohasem engedte volna meg. A mutatvány előtt azonban most is

neki kell felkantároznia.
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Fred csak a testét mutogatja. Kiáll a pénztárkocsihoz és a kíváncsiskodók
előtt feszítgeti izmait. Meg is tapogatják ilyenkor. Arca sem rándul. De ha
túlságosan bizalmaskodnak vele, vagy gúnyolódni próbálnak: teleszívott tüdő
vel horkant rájuk.

Lola a nyakán egyensúlyozta a labdákat.
Fred ágya napok óta vetetlen. De hajnalban azért megdöngeti kívülről az

ajtót, és amikor Joe az istállóba indul, kérkedve megy Lolához vissza.
Lola talpain ide-oda röppent a labda. Alatta sebesen csattogtak a karikák.

Biztosan állt a kezén.
A fiatal férfi a magasba nézett.
Ha kinyújtózna egy kicsit, Lola akár a trapézba is akaszthatná a lábát.
A fényszóró kévéje fölött még a ponyvatetőt is elnyelte a sötét.
Joe hirtelen keménynek érezte fejealatt a báisonyozott vályút.
Lent halkan megint peregni kezdett a dob.
A tető alatt a karikák szikráztak a fényben.
Joe-b~n egyszerre nehéz lett az emlék. Mintha rajta súlyosodna a hatalmas

ponyva IS.

Pedig tegnap csupán beszélgetett a lánnyal.
Az istálló mögött zölden csillogott a rét. A falu szélső házai hosszú árnyékcsí

kokat vetettek a földre. Szemükbe tüzött a nap. De alsó íve az.országúti fák
koronája mögé csúszott már és a sötétülő levelek lassan magukba nyelték a
fényt.

- Sohasem szédülsz? - kérdezte Joe.
- Ugyan! - nevetett a lány, és tenyeréböl ellenzőt formált a szeme elé.
- Egyszer próbálj uk meg két székkel!

-Lola megvonta a vállát.
- Npm lehet - mondta aztán halkan. - Frednek így is túlságosan nehezek

vagyunk! - és követ hajított a kutya után, amelyik éppen most somfordált elő

a csíkosra mázolt kocsi alól.
- Nem ő parancsol itt! - fortyant fel Joe és a lány után kapott.
Lola kacéran visszahúzódott, majd futni kezdett, keresztülgázolt a magasra

nőtt füvön és eltünt a pénztárkocsi mellett, ahol a jegyekre várakoztak már.
Joe a ponyvaépítmény mögött akarta megelőzni a lányt, és megkerülte az

istállót. .
Az alacsony kerítés előtt Fred már kérkedett az izmaival. A kívánesi gyerek

had tátott szájjal bámult rá.
Fred ekkor megpillantotta Joe-t, és fél kézzel elkapta mutatványos társát.

Aztán a magasba emelte, megforgatta néhányszor.
A bámészkodókból hangos nevetés szakadt ki.
Lola lihegve tűnt fel a másik oldalon. De amint észrevette Fred kezei között

Joe-t, ő is nevetni kezdett. .
A magasban szinte sziszegtek a táncoló labdák.
Egyre erősebben pergett a dob.
- Lola! - suttogta Joe. - Kinevettél!
"Ma én is ott leszek a kocsidban!" - villant át a fiatalemberen. - "Az ajtó

mögé bújok, és ha Fred belép..."
Joe hirtelen fülledtnek érezte maga körül a levegőt.

"Izompacsirta! Megvárlak, amíg a kocsi közepéig érsz! Hátulról köny
nyebb..."
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- Nem akarom! - tiltakozott a fiatalember félhangosan. - Nem akarom! - és
újra a Bohóera gondolt. A körbefutó padok fölött mintha az ő karját látná
most: Buggyosra szabott ruhája úgy lobogott, mint a zászló. Majdnem az
emberek fejéhez ért.

- Mit kívánsz tőlem? - kérdezte Joe riadtan.
- Megpőrgetlek! - hallotta egészen közelről.

A Behóc ujjai százszorosra nőttek, és már körül is fogták a fiatalember
csuklóját.

Joe szinte érezte, hogy teste lassan a magasba emelkedik. Cipője még néha
végigszántott a fűrészporban, de az is puha volt és egészen mély.

A Bohóc könnyen forgott.
Néhányszor magához húzta a terhet, aztán egészen előreengedte és egyre

nagyobb ívben hullámzott vele feljebb. A felkavart levegő végigfutott a fiatal
férfi nyakán és felpúpozta az ingét is. A szél erősebb lett és a testéből mintha
apró darabkákat gyalult volna le.

Joe felnyitotta a szemét.
Fényfoltok villantak fel előtte.

De a következő pillanatban valamennyi egyetlen szikrázó körré olvadt és úgy
gyűrűsödött a teste körül, mintha a talpa húzott, volna nyomot a levegőben.

- Allj meg! - kiáltotta Joe kétségbeesetten. - Allj meg!
De fölötte most már megnyílt a ponyva is, és a mennybolt olyan volt, mint

a bársony.
"A szekrény mögé állok inkább!" - szövődött a bosszúvágy a fiatalemberben.

- "Vetkőzés közben lepem meg...!"
A Bohóc azonban még szorosabbra fűzte az ujjait. Fehérre bemázolt arcán

megolvadt a festék.
- Engedj el! - könyörögte Joe.
A fiatal férfi úgy 'érezte, mintha a levegőben úszna. Csak a fejét sejtette, meg

a szemét, melyeken keresztül úgy zuhogott be a hold fénye, mint kancsó torkán
a víz. A szétnyílt ponyva mélyén egyre kisebb lett a Bohóc és a felfelé szélesedő

lépcsőívek-padsorok gyűrűjében már csak fehér foltnak látszott. A ponyvala
pok közé szorult fénykéve mint a láva csapott ki a megrepedt tetőn. A mélyben,
megrekedt füstgomolyagokként, feketéllettek a fák. Közöttük halványan kígyó
zott az országút.

Joe hirtelen újra érezte a tagjait.
A magasból mintha a csíkosra mázolt cirkuszkocsikat látná.
A fiatalember lába elnehezedett. Karjain is végigbizsergett a vér.
"Ha két kézzel sújtok Fredre... a fejszét tegnap élesítettem ki...l"
Joe a levegőbe markolt.
Az eddigi pörgés mintha elvesztette volna az erejét. A Bohóc szorítását sem

érezte már. Gyomra a torkáig nyomódott, és a körbefutó padsorok sebesen
forogtak, mint az örvény.

Szinte Joe füle mellett pergett most a dob.
De hirtelen mintha megmerevedtek volna az ütők.

Semmi sem moccant.
Ekkor Lola felsikoltott a magasban.
Joe iszonyú ütést érzett a fején.
A labdák tompán puffantak a földre. Messzire perdültek a karikák is.
A fiatalember arcán meleg csurgott végig. A fűrészpor undorító íze fojtogatta.
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Homályos alakokat látott csak. Mintha emberek tülekednének a palánkon át.
A fém tartórúd darabokban hevert a földön. Föléje hajolt valaki. Joe ajkai
hangtalanul mozogtak.

"Fred...!" - visszhangzott a fülében. - "Fred!"
- En Feri vagyok csak - motyogta. - Egyszerűen Sipos Feri! - és a másodperc

tört részéig indulata hálává sűrűsödőtt benne.
A fiatalember szája egyszerre vérrel telt meg. Aztán kibuggyant rajta, és

hosszú csíkban kígyózott lefelé a nyakán.
Tekintetébe a Bohóc fehér alakja üvegesedett.

Liturgia

1. Ősi mozdulatokbólfeltörő
forrásban gyönyörködik a nap.
Végsőkig leegyszerűsitetten, szavak
ideghálóiból kibontva

állsz a hajnali szélben. Áldást
mondok magamra.

Reggel van ismét.

2.Kirajzolódnak a tárgyak. Éles
vonalakká sűrűsödik a lét.
Megnevezem a virágok szirmát
és kört rajzolok a keddek, szerdák
határai köré.
A vasárnapot nem lehet
leválasztani. VELE KEZDŐDIK
MINDEN

SIMÁNDI ÁGNES
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Aranjuez tündöklő napjai
Elmúltak már. De ön, királyi fenség
Vidámabban innen sem távozik.
Hiába voltunk itt is.

Törje meg
Rejtélyes némaságát.

Tordai Zádor

0, AZOK A SZÉP NAPOK!
Beckett és darabja

(F. Schiller: Don Carlos.
Vas István fordítása)

l. Az abszurd érzése tiszta feszültség. Ennek a fogalomnak nincs pozitív állítástartalma,
nem létezik önmagában, hanem csupán valami tagadásaként van értelme. A világ értel
mezésének tagadásaként a vallási hittel s a megváltással szemben. Az abszurd - tágabb
értelemben - a remény ellentéte. És hozzá hasonlóan tulajdonképpen lelki magatartást,
nem pedig ténymegállapítást vagy véleményt jelent. Mint magatartás valójában viszony
értelmezése - ugyanakkor amikor éppen a viszony világítja meg a magatartást. A
világban megrettent lélek: ez/az abszurd alanyi valósága. Es mert nem ismereti fogalom,
azért is képes átfogó meghatározatlan érzést "kifejezni". Ebben a valóságban lett ez a
fogalom Samuel Beckett színdarabjai közvalóságának megnevezésévé.

Az abszurd irodalmi valósága sok és sokféle élményből állt össze: lelkeket és tudatot
zavaró és minden feldolgozásnak ellenálló tapasztalatokból: csak élüket Iehetett venni,
csak múlttá Iehetett tenni őket - ha egyáltalán ennyire képes volt az ember. A nézők és
olvasókközött ezért terjedt Beckett színháza, mert ezek az élmények - a belőlük maradó
érzések - öltöttek benne testet.

Így az abszurd-divat az érzések radikalitását és általánosságát bizonyítja. Nem szűk
és nem részleges élmények voltak ezek és nem is ideológiai valóságok. A különböző

eszmeáramlatokkal való rokonságuk is csak közös gyökereik miatt jöttek létre.
Az, ami az embereket ilyen mélyenmegrázta: a háború. Milliók szorultak a legelemibb

Iét szintjeire - és még alább is. Altalános volt a megfosztottság növekvő, egyre növekvő

feszültsége. És a reménytelenségben teremthető mégis-remény volt a legelemibb életfelté
tel. Csak a képzelet élhetett a pusztulásban, mindennek a szétfoszlásában és a mindenből

való lefosztódásban. A remény lett a pusztalét.,
Az új béke békétlen éveiben már az ápolt és újranövesztett remények is meginogtak:

csak a hiteknek volt· hatásuk. Ez volt a lelkek olyan emberi valósága, amely nem
találhatott szavakra. Mert csak sejtett valóság volt. Így Iehetett az abszurd világérzés
közvalósággá. És ez volt Beckett közönségének formálója.

Amikor a hitek minden jövőt átvisznek aképzeletvilágba, akkor a jelent a tompa
érzések töltik ki, és az elfojtott félelmek és rettenetek nem tudnak artikulálódni. A
művészet kínál szavakat arra, hogy ebből az alanyi világból valami kibuggyanjon.

2. Abszurd értelmezési stílus adta azt a színházi-irodalmi közvalóságot, amelyben az Oh
les beauxjours (Ó, azok a szép napok) 1963-ban megjelent. És eszerint nézték a darabot
a párizsiak a hatvanas évek derekán.

Ehhez minden joguk megvolt, hiszen ez a darab is az előzőekhez - a Godot-hoz, A
játszma végé-hez - hasonló stílust képviselt. Első élményként is minden ismerős Iehetett:
a sivatagi táj, az üres egek, a kopár domborulatba derékig temetett idősödő szépasszony
- még az ébresztő éles csengőhangja is. Megfosztottság és. űr: az embert körülölelő
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Semmi. A Semmibe süppedő ember első szavai: Eneore unejournée divine (Még egy isteni
nap) is már ismert ellentétesség új élményét kínálta. Hogy az "isteni" kifejezés ne legyen
puszta jelző, arra ott volt a reggeli ima, bár azt Winnie nem mondta el, csak a végszava
kat, az Ameneket lehetett hallani. Belső ima volt, ebből tudta és hitte a néző, hogy valódi.
Világos az ellentét, és ettől minden világos. Mintha sivatagi nap fényében állna a néző

élménye, értése is.
Piperészkedik a szépasszony, fecseg és locsog - mégis érezni, hogy ennek is van

tartalma. Ez a nap rituális ritmJsa. Vagyis ez maga a nap, amiből- ezért - semmit sem
szabad elhagyni és semmit sem lehet hozzátenni. Semmit sem jó túl korán vagy túl későn
tenni, mondani, énekelni. Különben zavar támad a lélekben és hiány az időben. Kitölteni
az idő adta űrt: erre kell és erre való a szó és a tett - ezért lesz minden szó és minden
tett maga a lét. A teret is, amely szintén üresség, ki kell tölteni. Mind a kettőhöz a másik
ember a segitség - a morcos Willie. Puszta jelenléte a segítés. Igy a jelenlét soha nem
mellékes. Unnep az, amikor Willie-nek szava is van. Igaz, nélküle nem lenne teljes az
egyedüllét, maradna az emberen nyugvó (elvont) tekintet. Amelyet lehet Istennek is
nevezni - vagy az ember saját tekintetének.

Ha a lét értelmétől megfosztott lét, akkor az önmagának kitöltése kell legyen - mert
csak az lehet: abszurdum.

A második felvonás sűrítve "hozza vissza" a napot. Visszahozza, mert csak ugyanaz
a nap van. Annak ellenére, hogya szépasszony már nyakig merült a földbe. Annak
ellenére, hogy a férfi csak kínlódva kúszik elő, és - sikertelenül - próbál kapcsolatot
teremteni. Minden üresebb, minden mégjobban elhagyta az embert. Csak a zaj van, csak
ez a támaszt nyújtó létező valóság. Sűrűbb lett az emlékezet is: a múlt összeolvad a
jelennel. Időtlenség ez bizony, de ettőlaz előző felvonás napja is az időtlenségbe süllyed.
A két nap ezért ugyanaz: ismétlődő, de nem végtelen, hanem a vég küszöbén álló nap.

A Semmi szorításában a szövegek is ugyanazok - legfeljebb sűrűbbek, tömörebbek.
Feleslegesek és üresek most is. Amikor csak az idő van, akkor az idő megszűnik létezni.
Mint Winnie mondja: pas de changement --pas de douleur - presque pas - fa qui est
merveilleux. Nincs változás, ez az, ami csodás: a világban és benne is. Vagy majdnem:
a Semmiben a sok is, a kevés is egyre megy - mert semmi: Ha nincs fájdalom.

A Semmiben minden elszökik, minden megszakad és mégis marad valami. A változás
változatlansága a legabszurdabb, a kétszeresen abszurd - vagyis a csoda.

Nemcsak egyszerűen van, hanem győzedelmes a Semmi. A győzedelmes üresség az
áldott fény sivataga: benne minden jelenvalóság, múlt is meg jövő is, minden feloldódik.

Tökéletes hiábavalóság minden, és ebben van az emberi cselekvés legigazibb hívsága.
Nem az akarat, vagy a szándékok hívsága ez, hiszen ilyen már annyira nincsen, hogy
sosemvolttá lett. Hanem a puszta lét hívsága, és ez a képzelet - vagyis a gondolat, a
szellem. A szellem hívságos volta a legtisztább abszurd valósága.

Az abszurd az egyetlen dolog, amit akkor is lehet fokozni, amikor már teljes.
Winnie késztet ilyen gondolatra azzal, hogy észrevétlenül újra és újra a meditáció

magasabb szféráiba lendül. Azt mondja: le temps est il Dieu et il moi (az idő Istené és
az enyém). Ehhez rímelteti a néző azt a szöveget, amely szerint: il est des moments, ou
on ne peut pas enIever sa toque, dűt sa vie en dépendre (vannak pillanatok, amikor az
ember nem veheti le fejfedőjét, még ha az élete függene is ettől). Az élet függene: súlya
van a szövegnek és így annak is, hogy ideje van mindennek. Olyan súly, hogy az ember
a Prédikátor könyvé-re gondol. Bibliai errrelkedettségük van a szavaknak - csak a fejfedőt

csinálta Willie zsebkendőből.

Bölcs szavak sorjáznak Winnie szájából: ha két ember így együtt van, akkor az egyik
látja a másikat, a másik pedig az egyiket. Aminek attól van értelme, hogy éppen ők

vannak ketten együtt, de a látás nem mindig egyszerű. Winnie azt is elárulja, hogy erre
az élet tanította meg: ez pedig a bölcsesség érzését adja - az élet a mély dolgokra szokott
megtanítani. Mint annak tudására. hogya dolgoknak életük van. Igazán kár, hogy az
embert elhagyják a klasszikusok.
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Elhagyná Winnie-t az értelme is? Mondja, hogy nem. Elhagyná, mert a zajokat a
fejében létezőknek vélte? Non non. ~a c'était la logique. La raison. Je n 'ai pas perdu la
raison. Pas encore. Pas toute. Il m'en reste. Des bruits. (Régebben úgy gondoltam, hogy
a zajok a fejemben vannak. De nem. Nem, nem. Nem, ez csak logika volt. Józan ész.
A józan eszemet nem vesztettem el. Még nem. Nem egészen. Valami megmaradt belőle.

Zajok.) Abba, hogy így visszatér az indító gondolathoz, azt is bele lehetne érteni, hogy
az értelemből csak a zajok maradtak.

Ha nemcsak a lét hívságos, hanem a gondolat is, amely mindent elgondol, akkor
érdemes következetesnek lenni. Magára veheti ezt a néző is: banalitások sűrűségéből

bölcsesség és metafizikus mélység lesz - abszurddá lesz az abszurd. S ezáltal a néző már
teljesen belekerül a darab világába, és a sivatag mindenki áldott fénye, a hívság mindenki
létének és gondolatának szövete. A néző saját létére, annak értelem elől szökő mélységei
re, lelkének félelmességeire ismer az abszurdban, hogy e névvel és fogalommal tegye a
darabot képzeletének tőle elváló valóságává. Létének legrejtettebb világaiból építi a
színjátékot, hogya mű által a világot tegye általánossággá. Nevével az emberi valóságot
akarja megnevezni: közösnek fogja fel azt. Mert közösként teremtette meg úgy, hogy e
teremtés közös voltában az valóban közössé vált. Tapasztalatainak és érzelmeinek
képzeletet és testet adva teszi őket elviselhetővé, mert ezáltal osztja meg gondolatait és
érzelmeit másokkal. Amit pedig még nem tud megnevezni, azt az abszurd fogalma vonja
glóriába. A stílussal jellemzi önmagát. '

Így kerekedik ki az élmény és az értelmezés: egymás által. Megvilágosodhat az abszurd
érzése is, mert képzeletté lényegül. Képzeletként pedig már lehet értelme is. Így az, ami
a darabot valósággá tette, hitelesíti azt, amivé tette.

Ennek révén teremt a darab élménye azonosságot a néző számára - mert olyan
harmonizálást kínál, amely önmagát mint értelmezést indokolja. Ha a néző eleve magára
vállalta ai abszurdot, csak akkor válhatott annak eredeti kimondatlan valósága a
színdarab által kimondottá. Mégpedig úgy, hogy mindjárt konklúzióvá is nemesedett.

3. Ebből az értelmezési körből nehéz kilépni, viszont könnyű nem belekerülni. Ha az ember
nem vállalja a kör értelmezését. Ha magát a darabot nézi. Mert akkor megérti, hogy ez
adarabbeli ellentétnek csak egyik lehetséges értelmezése, Lehet nem a helyzetből a
szöveget, hanem a szövegből a helyzetet értelmezni. Ugy is lehet a darabnak valóságot
teremteni, hogy a néző belülről érti Winnie-t. Más így a darab valósága és ez is jogos
- legalább annyira igaz, mint az a felfogás, amely a Winnie szövegének érvényét az
abszurd jegyében tagadta.

Az ellentét ilyen - megfordított - értelmezésében a szöveg részei és motívumai adják
az elsődleges fogódzókat. Ekkor is Istené az első szó, de már lsten legfontosabb is lett
- a hozzá való viszonyt jelző fogalmak által. Istennek ez az állandó motívuma e darabban
leginkább a hála formájában testesül meg. Winnie a napért és mindenért ami (még) van,
hálát érez és köszönetet mond.

Éppen erre vonatkozott az abszurd: a világ abszurd voltának állítása nem lsten létének
tagadásából ered; ez csak az ésszerűségben való teremtést és a gondviselést tagadja.
Hogyan lenne Isten híján a világ abszurd?

Akiknek Godot várása messiási reményt sugallt, az A szép napok-at folytatás nak látja,
amely a jelenbe hozza át azt, ami a Godot-ban a jövőre szól. És a köszönet jelenti a
megfordítást. A hála a múltra vonatkozik - azért mert van valami, ami abból még
megmaradt. Azért, hogy a múlt emléke a sivataggal való szembeszegülés erőforrása

lehessen. A megfosztottsággal, a Semmivelkűzdő ember létében - az emberi létben - való
kitartása, ennek a kitartásnak az akarata: ez az Isten.

Brownie - a revolver - jó barát, akit dajkálni is lehet: ő laz önkéntes végetvetés
lehetősége. Jelenléte így maga a szabadság. Altala lehet a végakarat elutasítása az - elemi
szintre csökkentett - élet tudatos és szabad vállalásává. Azzá lesz akkor is, ha a néző arra
gondol, hogy Winnie a végső menekvést minden bizonnyal addig fogja halasztani, amíg
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- szellemi vagy testi degradáció miatt -lehetetlenné válik. Mert ekkor is és így is: Winnie
maga a mindenkori élet vállalása és vallása.

De ha így van, akkor számára lsten mégiscsak másodlagos - a hálában mindenképpen.
Winnie nem azért imádkozik, mert lsten létezik, hanem azért, hogy saját létét köszönje.
Azért, hogy továbblétét kérje - s hogyatovábbléthez erőt merítsen. A mindentől

megfosztott lét miatt hálás, mert az mégis: lét. Winnie önmagával tölti be a létet amikor
kitölti az időt, a két csengetés közötti napot. Vele van tele a nap. A képzelet maga a lét
tehát s a puszta lét a képzelet valóságától gazdag..

Hálás Winnie ezért a puszta létért. mert az mindent tartalmaz, és így mindent jelent:
omnia mecum porto. .

Aki így értelmezi a darabot, az már nem abszurdot és nem annak ellentétét éli, hanem
dicsőítő himnuszt mond az életre. A minden jelző nélküli életre. Arra, hogy az a
legnagyobb nyomorúságban is emberi. Arra, hogy értelmében az élet végül is a legfőbb

jó .: hiszen önmagában Iétezve is érték.

4. A darab két értelmezése nem pusztán ellentétes egymással, ezek más szintű és jellegű
alanyi munkát jelentenek. Az abszurd ugyanis inkább (többé-kevésbé) rejtőzködő

élményanyagot alakít képzeletté, az élet dicsérete inkább racionális, gondolati cselekvés
bői alakul értelmezéssé. A közvetlen élményanyag. amely a darabban testet ölthet,
önmagábóli is elégséges súllyal adhatja az említett érzést. Ebből merít a darab közélete.
A másik viszont egy létező hitre támaszkodik, amely ennek az értelmezésnek feltétele és
hitelességének záloga. A darab több részlete közvetlenül is segíti ezt a második értelme
zést - olyan részletek, amelyeket az abszurd élmény legfeljebb zárójelbe tehet; s amelyek
től a figyelemnek egyszerűen el kell fordulnia. A csengő, amely a darabot, a napot indítja
- és majd zárni fogja -, Winnie fölött álló rendező erőt, Valakit sugall. Ez még beleférne
az abszurdba. De ha az ima nem puszta szó, és a hála ahhoz szól, akit a csengő sejtet
- talán akkor a leginkább, amikor hangja hasító és fáj -, úgy ez a Valaki nem puszta
viszonyítási pont.

Igaz, adódik ellenérv az élet dicséretére is. Winnie szövegéből is: Quelle bénédiction que
rien ne pousse, imagine-toi si toute cette saloperie se remettrait IIpousser. (Micsoda áldás,
hogy semmi sem nő, képzeld el, ha mindez a disznóság újrakihajtana.) Márpedig az,
aminek itt disznóság a neve, annak valósága az élet.

Csak hát semmilyen ellenérv sem tart vissza senkit attól, hogy úgy élje át a darabot,
ahogyan azt a lelke diktálja. Valami mindig zárójelekben marad azért, mert minden
megelevenítésnek az az alapja, ami közös a nézők és az író kőzőtt, Ami ebből a közösből

a nézőben is létezik, az adja számára a darab valóságát. Ami nem közös, vagy ami a
közösből nem az övé, az mind kimarad a megelevenítésből. Az értelmezés sem veheti
figyelembe. Lehet ez a megelevenített közöshöz viszonyítva közömbös, akkor zárójelben
marad, és lehet ennél több, akkor mint megmagyarázatlan - vagy éppen megmagyaráz
hatatlan - van és lesz jelen. Mint azok a szővegbeli passzusok is, amelyek nem magyaráz
hatók a darabból, hanem csak az író személyiségéből - többnyire abból, ami őt a mű
megírására késztette. Ezek adják az alkotó személyes jelenlétének érzését - azon belül,
amit a darab létének ténye a tudat számára jelent.

Minden mű képzeletbeli élményét az egyén saját alanyi világa szerint építi fel és ezért
valamit mindig félrehagy abból, ami kőzős, U gy, ahogy saját világának is csak egyik
lehetőségét fogalmazza meg a közös által. Párhuzamosan ezzel, az, ami az élményben
megvalósul, a közösnek is - és a darabnak is - mindig csak egyik lehetősége. Ez is sok
tényező összhatásából alakul ki: a mű-értelmezés játékuk során az egészet átfogó és
részleteket kibontó tevékenységek kölcsönösségében mqzog. A közvetlen élményvaló
ságban ez további összefonódásokat alakít, amelyekben az egyéniség magatartása és a
közértelmezés jellege együtt érvényesül.

Az élményekből, tapasztalatokból érzések útján munkálkodó darabélmény építése
általában összefogó megelevenítés szerint működik és átfogó értelmezésként érvényesíti
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magát. A részletekre támaszkodó élmény- és értelemkialakítás viszont inkább a raciona
lizálás szerint munkálkodik. Ennek a jellegnek megfelelően az egyik inkább spontán, a
másik tudatosabb, vagy legalábbis több tudatosságot tartalmazó képzeletmunka. Van
ilyen különbség az abszurd és az élet dicséretét kínáló értelmezések között is, noha
mindkettő az egészet egészként éli a képzeleti tevékenységben. A különbség abból
adódik, hogy a kettő ezt másból és másként valósítja meg. '

A darab szövege azonban, ha jobban figyel az ember, egy harmadik értelmezést is
kínál. Különösen a nyelvezete, a stílusa által.

5. A hatvanas évek derekán sokan ráismerhettek Winnie stílusára. Ráismerhettek adames
des bonnes auvres - a jótékonysági asszonyok - beszédére. Mert ezzel a stílussal rokon
Winnie szövege. Ilyen a gondolkodága is, cselekvése is: minden. Akár a .felsö-közép
polgárságra" is lehetett volna hivatkozni - az akkoriban divatos rétegkategorizálási
módok szerint. Persze nem meggyőzőbben, mint amilyen a divat - bármilyen - lehet.

Winnie jellemző szavai: divine, exquise, merveilleux, bénédiction, doux, inoubliab/e, de
grandes bontées, je bénis (isteni, kiválóságos, csodás, áldás, szelíd, feledhetetlen, nagy
jóságok, áldom azt) - és a sort nem nehéz folytatni. Isteninek mondja a napot, mindig
az istenire áll a szája, újra és újra nosztalgiák öntik el.

A sok azonban kevés: amikor emelkedett jelzők állandó sort adnak, akkor már
mindenre és bármire vonatkozhatnak. Mert ez annyit tesz, hogy már semmire sem
vonatkoznak. Ami mindenre érvényes, az elveszíti megkülönböztető erejét. Ha minden
legfelső fokú, akkor már nincs semmi között különbség: a szónak nincs ereje, a fokozás
nak nincs értelme. Amikor elvész a megkülönböztetés, akkor a szavak csak egyvalamiről

szólnak: önmagukról. Csak a beszédre igazak, mert a nyelvezet önmegjelölései lettek:
annak megkülönböztetését szolgálják. De amikor a nyelvet felsőfokúvá akarják tenni,
akkor modorrá teszik. így vehetik azt jómodornak. Mint a szokásos francia udvariasság
is, amelyben minden mondás olyan könnyű, hogy elvész a valóságos kedvesség - vagy
kimondhatatlanná válik.

Olyan stílusa ez a nyelvnek, amely ilyen megkülönböztető voltában egy magatartásvi-
lág stílusát sejteti. .

Don mervei/leux. Que ne l'eussé-je! - mondja Winnie, amikor Willie felé csap az
ernyővel. Hasonló nyelvtani alak másszor is van: dűt sa vie en dépendre. (Mindkét
esetben különben prózai a cselekvési - vagy beszédbeli - környezet.) .

Hasonló színezete van annak is, hogy Winnie az ernyőt nem kinyitotta, hanem
felvonta. Es nem arra unszolja Willie-tkhogy köpjön ki valamit: éjeete, de gráce éjeete
- vesd ki, az isten szerelmére, vesd ki. U nem emlékszik valamire, hanem: As-tu souve
nance, Wi/tie - van-e emlékezésed, Willie; a pezsgőspoharak pedig: verresjfutes. Ezek és
más hasonló nyelvi fordulatok állandó hangok, és ezért hangulattá válnak. Különösen
hogy ugyanezt a stílust adja Winnie mondatfüzése is - vagy inkább a szövegek sorjázási
módja - és beszédmodorának sok más eleme. Winnie szövege egységes stílus.

Ajótékonysági asszonyok világa, ez túl kis céltábla: értelmezéshez nem is elég. Inkább
egy stílus, egy életmód hamisságból kedveskedő, negédes, udvarias, de érzés nélküli, a
jóindulattal lekezelőmagatartás persziftázsa lesz a néző számára a darab. Nem metafizi
ka szerint létezik, hanem Daumier szellemében él.

A darabbeli férfi és nő tulajdonképpen egy rendes polgári család életét - reggelét - éli.
Előbb az asszony kel fel és kezd tevékenykedni, aztán mintha a reggelinél ülnének: a férj
közben olvassa az újságot, a nő matat és tesz-vesz; a férj okító és érdekes szövegeket olvas
fel nejének, ezen kívül viszont nem figyel rá - később is csak unszolásra teszi. A nej
gyermekként dajkálgatja a szövege szerint tehetetlennek beállítottférjet - biztonságának
zálogát. És kellő alávetettséggel mondja: Parancsolj rám, hogy vonjam fel az ernyőt,
parancsolj és tüstént engedelmeskedem - comme je l'ai toujours fait (ahogy mindig is
megtettem).
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A tárgyakhoz való viszony is ilyen világot elevenít meg. Legtisztábban, amikor Winnie
a fogkefét forgatva ábrándozni kezd a nyelébe nyomott szöveg felett. Valódi, tiszta,
ünnepélyesen és tudományosan garantált: ez a fogkefenyél-szöveg Winnie egész maga
tartását reklamírozhatná. Ugyanolyan tiszta és valódi Ő, ugyanúgy garantált - minden
bizonnyal tudományosan és főleg ünnepélyesen. Mármint hogya fogkefe szőréhez

hasonlóan: a legbanálisabb disznósörtéből van.
Valódi és tiszta - ilyen a Winnie stílusa: le bon vieuxstyle, le doux style - a régi jó stílus,

a kedves stílus ez. A régi világ stílusának zenéje pedig a Víg özvegy-ből való: "Csodás
az óra" - Winnie hálás is érte.

Persze ez is csak disznósörte: disznóság. Winnie választékos beszédéből újra és újra
kitör a vulgaritás - sokkal nyíltabban mint a bölcselkedésekből tr banalitás. Néha
közvetlenül, többnyire a képzelet közvetítésével. Legteljesebb abban a kitörésében, ahol
a nyerseség mindent befog: mintha káromkodássá pattanna szét Winnie egész világa.
A legjellemzőbb fordulat pedig az, amikor Winnie felkiált: véritable pure ordure- a tiszta
szemét a valódi, ésez a legvalódibb valódiság.

Végeredményben a darab egész stílusa az, ami a gúnyrajz szerinti értelmezést indokol
ja. Amely legszélesebben véve egy egész kultúra elmúlását sűríti darabélménnyé.

A régi polgári kültúra nem éppen dicsőséges elmúlása lehetett a hatvanas években a
darab értelme, mármint azok számára, akiknek az ipari és fogyasztási társadalom által
kiüresített értékek elmúlása eszmei-társadalmi valóság volt. Számukra egy életstílus, egy
életmód vált hamissá és ezt élték meg a darabban. Főleg akkor, ha hittek is ezeknek az
értékeknek.

6. Ha egy danibból három egymással homlokegyenest ellenkező értelmezést lehet építeni,
ha egy darabot három ilyen ellentétes módon lehet átélni, akkor kell legyen legalább még
egy - negyedik - értelmezési mód is. Ha más nem, akkor az, amely mind a háromfélét
- legalább részlegesen - összefogja.

Valóban gúnyrajz és fintor ez a darab. De Winnie küzdelme az üresség, az elmúlás,
a Semmi ellen; védekezése és magát fenntartani akarása, a kifosztottságnak való nekisze
gülése, erőfeszítése, hogy lelkét együtt tartsa és ne hulljon semmivé: ez is igazság.
Kiérezhető akár a fintor mögül is.

SŐt: ez a mélyebb igazság teszi a fintort valóban élessé, a fintor pedig Winnie igazságát
még keserübbé. Es nemcsak keserübbé, hanem még igazabbá. A keserűség olyan közös
igazság, amely éppen a fintort áttörve találkozhat a másik közös igazsággal, a keserűség

feletti a fintorral. Igen, nevetséges, üres, nosztalgiás és olcsó ez a Winnie, minden, ami
tetszik - ez mind így igaz. Csak éppen aki ezt éli és aki így él, az mégis ember. Sőt éppen
ilyen nevetséges voltában ember. Ezzel lesz mindenkihez hasonlatos, mindenkihez, aki
más és aki másként él, mint Ő. És ebben van egy mélyebb közös igazság. Amely összefogja
az értelmezéseket akkor, amikor összefoghatja az értelmezőket.

Diszharmóniából él ez a közös, ellentétekből és tagadásokból áll. Olyannyira, hogy
belőlük ismerhető fel az, ami éppen ebben és éppen ezért közös. Igy teremt magának az
olvasó másfajta, általánosabb közösséget Winnie-vel. A konkrét hamisságokat és gyen
geségeket, hazug és lapos stílusát, üressé lett kultúráját semmiben sem vállalja, de látja
- és tudja -, hogy az ember sokféleképpen lehet lapos és hazug, gyenge és megalkuvó.
Nemcsak egyféle beletörődés van: lehet dicséretben és lehet tagadásban is valóságos.
Az ember - a szelíd és önámító stílus szerint - gyengeségek és esendőségek gyűjteménye.

Ennek érzésében és tudásában a közös a különbségek által létezik. S a különbségek
egyenértékűek. az emberi lehetőségek és a gyarlóságbeli condition humaine sorsai által.
Egyik gyatraság elvetése ritkán hoz valami jobbat, inkább csak valami más gyarlóságot.

A három értelmezést nemcsak azért lehet egy negyedikbe összefogni, mert részleges
voltukban kiegészítik egymást, hanem mert rokonságot alkotnak. Az első kettő általános
emberi valóságként teremti meg a darab világát, hogy így legyenek részleges valóságok
ká, a harmadik részleges valóság szerint építkezik - ebből bontja aztán ki a negyediket,
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az általánost. A harmadik változat a darab nyelvezetének sajátosságát érzi meg úgy,
hogy abból a közvetlen stílust (vagyis a Winniét) tekinti részlegesnek- azt nem nyelvnek,
hanem nyelvezetnek látja. Ebből indul ki a negyedik értelmezés, mert úgy találja, hogy
ez kettős: az a darab szövege is és Winnie szövegé is. Tehát olyan nyelv, amely önmagát
értelmezi nyelvezetté.

A darab stílusa így bonyolultabb játékot teremt: önmagán belül teremti meg a Winnie
stílusához való viszonyt is. Csak ez a több szintű bonyolultság tesz érthetővé általáno
sabb életvalóságot. Mert a darabot a benne megteremtett magatartáshoz, életmódhoz
és gondolkodásmódhoz való magatartásként valósítja meg. Es a szerzői stílus mint
önmagához való viszony lesza nézők önmagukhoz való viszonya által átfogó megértéssé.

Az utolsó két értelmezésben a darab és Winnie stílusa két különböző valóságot és
magatartást jelent - szemben az előző kettővel, amelyek azonosságot éreznek közöttük.
A két utolsó változat egyike ebből halad a részleges, a másik pedig az általánosabb felé,
és ezért lehet az utóbbi az összes többi összefogása.

A különbségek tulajdonképpen abból adódnak, hogy az első két értelmezésben a néző

nem a darab, hanem Winnie stílusával azonosítja magát: ekként nem törődik igazán a
szerző magatartásának egészével - tehát a darab átfogó valóságával. Amit azért tehet,
mert a darab szövegét egészében Winnie beszéde adja - Willie csak ennek alárendelt
szerepet játszik. És így ebből az egy beszédből kell a szöveg kettősségét megérezni és
megvalósítani. Ez pedig olyan kettős szerkezet, amely által a néző különböző kölcsönös
vonatkozásokban lehetőségeket érez, de amelyeknek csak egyikét veszi magára. Vagyis
kiemeli azt az egészből, hogy így építse fel a darabból a maga képzeletbeli valóságát.
Ebben az esetben azonban nem valósítja meg a szöveg önmagához való viszonyát. Csak
egy belső viszony szerint és csak a darabban megteremtett belső és közvetlen valósággal
azonosul. A harmadik változat viszont csak a visszaható viszonnyal vállal közösséget.
így tulajdonképpen mind a három értelmezés részleges marad: a darab valóságához
viszonyítva is.

Mindez azt mutatja, hogya stílus és nézőpont összefüggenek. Ami érthető is, hiszen
a stílus egy magatartás folyamatosságának és átfogóan rendező jellegének megnyilvánu
lása. Az írás, a gondolkodás és az élet módja csak kívülről nézve stílus, belülről nem
annak látszik, hanem általános módnak, vagyis egyszerűen élésnek, beszédnek.

Amikor egy stílus átfog egy egész kultúrát, akkor azt senki sem érzékeli stílusnak. Az
ilyenkor a művészi alkotás módja, a kultúra maga. Csak akkor érződik a stílus, amikor
a kultúra többszörösen összetett, amikor abban többféle mód létezik - egymás mellett,
vagy egymás után. Mert így léteznek különböző megvalósulási módok és így lehet őket
- mert különbözőek - stílusnak látni.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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Zelk Zoltán

NAGY LAJOSRÓL A RÁDIÓBAN

Hetvenegy éves

Néhány perc rácsai közé szorított mondatokkal kell szólanom arról az íróról, akiről ha
hosszú tanulmányt írnék, akkor is úgy érezném, hogy keveset mondtam róla, hogy nem
jutott időm nagyszerű életművénekjellemzésére. Mégis örömmel vállalkoztam e rövid
bevezetőre, örömmel vállalkoztam arra, hogy Nagy Lajosról szólhassak, mert sok írótár
sammal együtt úgy érzem, hogy minden méltató szó, amit róla mondunk: törlesztés, ha
mégoly kicsiny a részlettőrlesztése is a nagy adósságnak, amellyel Nagy Lajos írói
munkásságának tartozunk. Örömmel vállalkoztam e bevezetőre, hogy elmondhassam a
rádió hallgatóinak mély meggyőződésemet: Nagy Lajos nem egyik legkiválóbb írónk,
ahogyan azt néha bírálatokban olvashatjuk, hanem legjelentősebb, legnagyobb élő

elbeszélőnk.

Az író ott kezdődik, amikor a maga sajátos egyéni módján, de mindenki számára
elhitető érvénnyel ábrázolja világunkat. Nos, Nagy Lajosnál egyénibb, sajátosabb hangú
írónk nincs. Nyelve annyira egyszeru, oly sugárzóan világos, hogy ezért szokás rámonda
ni: eszköztelen. Micsoda tévedés! Az igazság éppen az, hogy ennyire eszköztelennek csak
az olyan író műve tűnhet fel, aki birtokában van az írás minden eszközének, ha úgy
tetszik, fortélyának is.

Kevésbé árnyalatos, kevésbé színes talán az ő nyelve, mint az úgynevezett stílusművé
szeké? Ellenkezőleg. Míg az úgynevezett stilusművész árnyalatai, színei nem árnyalatok
és színek valójában, hanem görcsös erőlködési trükkök, addig a legnagyobbak egyszerü
ségében, Nagy Lajos írásaiban is benne lüktet a nyelv minden színe és árnyalata. És
sohasem önmagáért, hanem mindig azért, hogy kifejezze az igazi írói szándékot, a
mondanivalót.

Sugárzóan világos - mondtam az előbb. Valóban, minden mondata egy-egyfénysugár,
amely rávetül az életnek arra a jelenségére, az emberi léleknek arra a zugára, amelyet az
író megmutatni kíván.'S ha nem fénysugarat, hanem lámpát mondanék hasonlatként,
akkor ezt is mondanám: ennek a lámpának olaja a bölcsesség és a humor. Bölcsesség és
humor abban az értelemben, ahogyan az évszázadok tapasztalatait tömörségbe gyűjtő

közmondás bölcs és humoros.
Ez a nagy író hetvenegy éves. Közel öt évtizede jelentek·meg első írásai, s nincs talán

egyetlen olyan ifjúkori munkája sem, amelyet kikezdett volna az idő. Egy fél évszázad
a prózában próbaköve a maradandóságnak. Ezért mondhatjuk a bizonyosság tudatával,
hogy nincs egyetlen élő írónk, akire annyira igaz lenne a klasszikus jelző, mint őrá. Ha
a múlt társadalmi rendszerben, amelynek kevés olyan kemény és hatásos bírálója volt
irodalmunkban, mint ő, nem szerették, az érthető. Illetve érthető, ha nem szerétték a
múlt rendszer kiadói, szerkesztői, bírálói s polgári olvasói. De szeressük mi, legyünk
büszkék reá, örüljünk annak, hogy a mi irodalmunk ilyen nagy élő íróval kérkedhet.

(1954)

,
Zelk Zoltán két, még publikálatlan írásával emlékezünk meg az idén száz éve született nagy magyar
prózaíróról, Nagy Lajosról.
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Nagy Lajos hangja

Torkom szorító érzéssel mentem be a rádióhoz, ahová azért hívtak, hogy egy Nagy
Lajossal készített felvételt meghallgassak. Istenem! Novemberben lesz tizennyolc éve,
hogy utoljára hallottam a hangját! Eppen arról beszéltünk, hogy másnap meglátogatom,
de azon a másnapon hajnalban ébresztett a telefon, Juhász Ferenc mondta a hírt, s úgy,
hogy szinte láttam, szájába csurognak a könnyei: Nagy Lajos meghalt. .. S most,
tizennyolc év után megint hallani fogom, vajon ismerős-emég, vagy elmúlt már fülemben
ismerős zengése?

Dehogyis múlt el, dehogyis múlt! Megindul a gép, épp csak hogy sisteregni kezd a
hangszalag, épp csak hogy az első mondatot hallom, s már nem a rádió stúdiójában
vagyok, hanem az ő Házmán utcai lakásán, már int is fáradt, de szíves mozdulatával,
már mutatja a széket, üljek asztalához. Ülök mellette, mint tíz éven át szinte minden este,
s hallgatom mintha élő szájjal, élő szavakkal mondaná el a Nagymező utcai könyvesbolt
történetét. Történetét a sötét egű éveknek is, amikor a magyar próza egyik legnagyobb
mestere egy könyvüzlet pultja mögé állott, hogy megkeresse az albérleti szoba lakbérét,
a délutáni feketekávé árát.

Azt hittem, megindultan,' talán könnyezve hallgatom szalagtekercs őrizte szavait, de
nem! Azon kapom magam, hogy mosolygok. Azon, hogy néha már nevetek is - szégyen
kezve nézek hát a rádió körülöttem ülő munkatársaira, hiszen ők nem érthetik nevetése
met, talán még azon is csodálkoznak, ha csak mosolygok, s úgy hallgatom a tizennyolc
éve halott író szavait. De mi mást tehetek, ha ugyanaz a varázslat csap rám, mint
tizennyolc, huszonnyolc; harmincnyolc évvel ezelőtt, amikor a földkerekség legkeserűbb

embere derűbe, tréfálkozásba öltöztette gyógyíthatatlan keserűségét.Fekete derű, fekete
tréfálkozás volt az övé, de csak az ilyen nagyon mély humor tud megnevettetni a
túlvilágról is. S így tud múlhatatlanul földi, evilági maradni. Tudtam én ezt eddig is,
remek elbeszéléseit és nagyszerű életrajzát olvasva. Most már tudom, hogy hangszalagon
őrzött szavai is értik e varázslatot.

Ezért hogy nem szomorú, hanem lélekvidító találkozás volt a mostani, tizennyolc év
utáni találkozásunk. Megköszönöm hát a felejthetetlen írónak, a felejthetetlen atyai
barátnak, hogy nem felejtett el: hogy megint asztalához ültetett, hogy megint szólott
hozzám.

~ r: ." (1972)
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NAPLÓ
Várkonyi Imre (1916-1983)

Várkonyi Imre kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, a magyar katolikus
püspöki kar külügyi bizottságának főtitkára, a Vigilia felelős kiadója, országgyűlési

képviselő életének 67., áldozópapságának 42. évében 1983. április 25-én elhunyt.
Tagja volt a Béke-világtanácsnak, az Országos Béketanácsnak, az Országos Béketa

nács Katolikus Bizottsága titkárságának, az Európai Katolikusok Berlini Konferenciája
elnökségének. Közéleti és társadalmi tevékenységéért a kormányzat több magas kitünte
tésben részesítette. Legutóbb 1974-ben a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét kapta
meg.

Várkonyi Imre 1916.december l3-án született Budapesten. Gimnáziumi tanulmányait
1927-től 1932-ig a fővárosban, 1932 és 1936 között pedig a kalocsai jezsuita intézetben
végezte. Teológiát a Pázmány Péter Tudományegyetem teológiai karán hallgatott 1936
tól 1942-iga kalocsai főegyházmegye kispapjaként. Budapesten szentelték pappá 1941.
november l-én, a teológiai doktorátust 1942-ben szerezte meg. Kápláni évei során
Homokmégyen, Horgoson és Topolyán teljesített szolgálatot. l946-ban hittanár Bácsal
máson, majd hitoktató káplán Jánoshalmán. 1947-ben a kalocsai hittudományi főiskola
tanára, szakterülete az egyházjog. 1951-ben megbízott irodaigazgató Kalocsán, címzetes
prépost. Még ebben az évben Szegeden folytatja tanári munkáját, 1953-ban a szegedi
szeminárium rektora. 1958-ban kinevezik az Actio Catholica' országos igazgatójává,
mely tisztét haláláig betölti. 1965-től a kalocsai Főszékesegyházi Káptalan tagja, 1969
től az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója is.

1983.május 3-án kísértük utolsó útjára a Farkasréti temetőben. Az egyházi szertartást
Ijjas Józsefpápai trónálló, kalocsai érsek végezte két újmisés pap közreműködésével. A
beszentelés után Biró Imre kanonok, az OBKB főtitkára búcsúzott tőle az Opus Pacis
és az Országos Béketanács katolikus bizottsága nevében. Az Európai Katolikusok
Berlini Konferenciája részéről Otto Hartmut Fuchs, a mozgalom elnöke méltatta az
elhunyt érdemeit.

Pethő Tibor, 'az Országos Béketanács alelnöke, a Magyar Nemzet ny. főszerkesztője

az állami és társadalmi szervek képviseletében emlékezett meg az elhunyt munkásságáról.
Az alábbiakban beszédéből idézünk.

"Nehéz időkben, meg nem értés közepette vállalta a nehéz szolgálatot, hogy az egyház
tevékenyeri bekapcsolódjon az új társadalmat építő nép munkájába, erkölcsi erejével és
a hivők felvilágosításával segítse az állam és az egyházak jó együttműködésének kialakí
tását. Meggyőződése volt, hogy az egyház megtalálhatja helyét a szocialista társadalom
ban s a néppel együtt vállalhat sorsközösséget a jövőért, az országépítés felelősségéért.

Így segítette elő a népi-nemzeti egység létrehozását, a szövetségi politikát, amelyben
kűlönböző világnézetű emberek, vallásosak és materialisták a fő célokban egyetértve
dolgoznak az ország gyarapításán, a nép szellemi és anyagi jólétének emelésén. Vallotta
és hirdette, hogy vélekedhetünk különbözőképpen az erkölcsi értékek forrásáról, de ez
nem zárja ki, hogy a vallásos és a nem vallásos emberek evilági feladataik tekintetében
megegyezhessenek mindazokban a kérdésekben, amelyeknek megoldását a nemzet bol
dogulása, a társadalmi fejlődés érdekébén szükségesnek tartunk.

Magával ragadó erővel hirdette, hogya II. vatikáni zsinatban megújult egyház kész
a dialógusra, mert küldetése tudatában szükségesnek tartja és keresi azt. A dialógus
követelménye a korforduló parancsa és megfelel a keresztény ember erkölcsi magatartá
sának, a boldogabb emberi jövő iránti elkötelezettségének. Jelentős szerepe volt abban,
hogy katolikus lapjaink eredményesen hirdetik az együttműködés eszméit, és hogy
mindenekelőtt a Vigilia valóban színvonalas folyóirattá fejlődött, amely nemcsak kultu
rális hivatását tölti be, hanem fontos orgánuma lett a párbeszédnek is."
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IRODALOM

Béládi Miklós:
Az értelem-alapító

Kevés huszadik századi irónk van, aki nagyobb
hatást gyakorolna utókorára, mint Németh
László. Baljós sejtelemmel tekintett végig élet
művén, s abban a meggyőződésben fejezte be
írói működését, hogy amit alkotott, azon túllép
az utókor. A valóság azonban mást bizonyít:
mert amikor tájékozódni akarunk a világban,
eszményeket és életalakító ideálokat keresünk,
újra meg újra hozzá térünk vissza. Lehet vitat
kozni azon, vajon regényei, tanulmányai vagy
éppen drámai művei az igazán maradandók-e,
fel lehet fedezni bizonyos mértékű feszültséget,
egymással is feleselő tendenciákat egyes korsza
kain belül, Németh László mégis az időszerűsé

géből mit sem veszítő minőségeszmény jelképe
lett, az az író, aki éppen a mi korunknak tud
fontosat mondani.

Nem lehet véletlen, hogy az utóbbi évben
több értékes tanulmány és könyv jelent meg
személyéről, alkotásairól. Grezsa Ferenc felderí
tette hódmezővásárhelyiéveinek történetét, s az
ott született műveket elemezve, nem feledkezett
meg azokról sem, melyeket a fellobbant nevelői

szándék ihletett. Sándor Iván könyvben foglal
kozott Németh László üdvtaná-val. Kocsis Rózsa
monográfiában idézte fel a szépíró,Németh mű

alkotásaiban megfogalmazott minőségesz

ményt. Lackó Miklós harmincas évekkel foglal
kozó tanulmányainak fókuszában Németh
László szerepelt. Király István szuggesztív képet
rajzolt a gondolkodóról, aki Gandhi nézetei ből
is merítve, sajátos magatartás-modellt terem
tett. A felsoroltak mellett egyre-másra jelennek
meg írások, melyek meggyőzően tanúsítják,
hogy az élettől búcsúzó, magát "agydiétára"
fogó író sötét sejtelmei végül is nem váltak való
ra.

Nem váltak valóra - ami műveinek utókorát
illeti. 'De - és ezért olvassuk megkülönböztetett
figyelemmel Béládi Miklós négy Németh László
tanulmányt összefoglaló kis könyvecskéjét, Az
értelem-alapító-t, mely a békéscsabai Új Auróra
Füzetek között jelent meg - az írónak az a
véleménye, hogy a rohamosan fejlődő technikai
civilizáció, a technikai fejlődésre orientált embe
ri szemléletmód komoly, sőt jóvátehetetlen ká
rokat okozhat a kultúra ügyének, halálosan
megsebezheti az értékekre nyi\ott emberi maga
tartást; nos, ez a sok változatban, egyre szenve-

délyesebben hangoztatott nézete mit sem veszí
tett időszerűségéből.S ha Németh Lászlót kor
szerű íróként olvassuk itt és most, annak az a
magyarázata, hogy részben az ő figyelmeztetései
nyomán kell megpróbáikoznunk az értékterem
tés és értékőrzés megbízható kialakításával.

Béládi Miklósról tudjuk, hogy sok egyéb mel
lett Németh László életművének legszakavatot
tabb ismerője, s szemrehányást legfeljebb azért
tehetünk neki, mert mind ez ideig nem készítette
el az iróról összefoglaló munkáját. Ez a szerény,
címével mégis sokat sejtető könyv azonban pon
tosan rnutatja, hogy szerzője az egyetlen lehetsé
ges irányba tájékozódva közelít Németh László
életművéhez. Az utóbbi években készült tanul
mányok közül jó néhány ugyanis belevész olyan
részletekbe, melyek filológiai vonatkozásokban
érdekesek lehetnek ugyan, mégis eltérítenek Né
meth László eredeti s legfontosabb szándékai
tól. Németh László számára ugyanis másodla
gos volt maga az irodalmiság, bár igen érzéke
nyen és sok szempontból méltatta a modern
regényirodalom újító törekvéseit. Ám -mint ezt
Béládi Miklós meggyőzőenelemzi - elhatárolta
magát azoktól a szélsőséges vélekedésektől is,
melyek szoros kölcsönhatást tételeztek föl poli
tika és irodalom között, azt állítván, hogy az
írónak minden műalkotásávalpozitív és közvet
len hatást kell gyakorolnia kora történelmi ese
ményeire. Németh László a józan és járható
középút eszményét választva azt az elvet vallot
ta, hogy az irodalomnak erkölcsnemesítőnek

kell lennie, hogy az olvasó magatartásmintát,
életszemléletet és életalakító erőt meríthessen
olvasmányaiból.

Olyan időszakban élünk, mely korántsem
mondhatja el magáról, hogy megnyugtató mó
don sikerült megformálnia erkölcsi világképét.
Meglehet, Németh László nem mindig a leghe
lyesebb és legegyszerűbben járható utakat ja val
lotta, bizonyára voltak súlyos tévedései is, me
lyeket csak egy érett, a kellő történeti távlat
birtokába jutott nemzedék dolgozhat fel a maga
számára (gondoljunk például a Kisebbségben
torz nemzetkoncepciójára), de morális emelke
dettsége, az a törekvése, hogy igen következete
sen egy szivós önnevelés által kiküzdhető,minő
ségre orientált emberképet állított tájékozódása
középpontjába, ma is eligazítónkká teheti.

Béládi Miklós tanulmányainak egyik fontos
fölismerése, hogybár fel kell használnunk Né
meth László sűrű és sebzett lélekről árulkodó
őnkommentárjait,ám ezt csak tapintatosan te
hetjük, és nem szabad ezekből kiindulnunk,
amikor műveinek egészét akarjuk hasznosítani.
Mert ha e nagyon sok esetben félrevivő meg-
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jegyzéseknek, az egyéni sértettséget és megbán
tottságot makacsul ismételgető széljegyzeteknek
meghatározó jelentőséget tulajdonítunk, nem
ismerhetjük fel az életmű kohézióját, belső,

megszenvedett igazságát, melyet Béládi Miklós
így fogalmaz meg: .Letöréseí, a pálya abbaha
gyásával fenyegetőző elhatározásai, kivonulásai
és neurózisai ellenére sem adta fől a kiút keresé
sének igényét. Ahogy elhatalmasodott gondo
latvilágában a sarokba szorítottság, a kiúttalan
ság és az összeomlás tudata, ugyanolyan erővel

támadt föl benne a megoldás keresésének sürge
tése." S idézi Németh egyik legfontosabb, szán
dékaira talán leginkább jellemző gondolatát:
"Egész más érzés szorul persze a mellre, ha en
nek az európainak, aki a mai válság-tébolyban
is Európa nagy tartalékait érzi, eszébe jut, hogy
ő is magyar. Magyarnak lenni, Isten látja, nem
mulatságos dolog. Az ember hallja a század
hívásait, s egy burokban hallja, amelyből nincs
mód szabadulni. A népek nyújtóznak, kiegyene
sednek, s Magyarország nem mozdul." (1934)

Vajon nem időszerűek-e egyben-másban Né
meth László régi gondolatai? A technicista fejlő

dést oly elkötelezetten valló korban nem
kellene-e még érzékenyebben figyelnünk arra,

VILÁGPOLC

Karol Wojtyla versei
Karol Wojtyla: Weaster \' igil and other pocms.
London, Hutcinson, 1979.

A kötetbe gyűjtött harminchét verset, íIIetve
verstöredéket 1950és 1966között két katolikus
folyóirat, a Tygodnik Powszechny és a Znak
közölte először lengyelül, Krakkóban. Az áldo
zópapból kardinálissá lett költőt időközben pá
pává választották. A kötet angol nyelvű fordító
ja, Jerzy Petcrkiewic: szcrint a pápa magánbe
szélgetésben úgy nyilatkozott, hogyegyházfői

gondjai nem hagynak számára több időt olyan
személyes önvizsgálatnak, mely költemények
írásához vezethetne. Következésképpen a kötet
anyaga - mely tudomásunk szerint zömében
olaszul is napvilágot látott - az első és utolsó
költeményes könyv, mely Karol Wojtylától
megjelenhetett.

Középkori annalesekbe kell visszalapoznunk,
hogy verselő pápával találkozzunk, például a
nagy humanista Aeneas Sylvius, azaz II. Pius
pápa személyében. Vershez értő bíboros igen
sok volt és van, Pietro Bebbo talán csak primus
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ahogy az "egész ember" kimunkálását szorgal
mazta, s szembeszállt a "tiszta ész" ügye mellett
kardoskodókkal? Nem épp a korszellem válto
zása okozta-e, hogy az Utolsó széttekintés oly
csüggedt mű? Hiszen a betegségeinek elhatalma
sodásával viaskodó írónak azzal a látomással
kellett számot vetnie, hogy az irodalom - leg
alábbis az irodalomnak az a képe, melyet ő és
nemzedékének legjobbjai alakítottak ki - vál
ságba jutott s lassan hanyatlik. Az utókornak 
és ez Béládi Miklós tanulmánygyűjteményének

egyik alapvető jelentőségű megállapítása - még
sem ezt a végső és keserű tanítást kell kiolvasnia
Németh László szellemi hagyatékából. "Né
meth László halála - hogy az Egy korszak alko
nya című írás poétikusan szép befejezését idéz
zük - Ííjólag lezárta egy fejezetét annak az iro
dalmi korszaknak, amelyről már csak múlt idő

ben beszélhetünk, és amelyet a mi XX. száza
dunk irodalmi aranykorának nevezhetünk. Et-

. től a korszaktól búcsúzik a posztumusz kötet
írója, és tekint idegenkedve arra, amiben halála
előtt élnie kellett. Bár úgy lenne, hogy a holnap
megcáfolja majd szorongó jövőképeit. .."

RÓNAY LÁSZLÓ

inter pares lehetne közöttük. Mégis, a legújabb
időkben, az egyházi méltóságot viselők mintha
úgy gondolnák, a költészet világi tevékenysége
elvonhatja idejüket a pásztorkodástól, vagy, ha
néhányuknak költői mondanivalója lenne, azt
inkább prózában, mint versben mondanák el.
Magyar példákkal élve: Pázmány Péterben leg
alább akkora költöt ismerhetünk meg, mint
amekkorát Balassa Bálintban, és Prohászka
egyes "prózában elmondott" szentbeszédei
olyan erős költőiséggel átitatottak, hogy próza
verseknek is nevezhetnénk őket.

Wojtyla nem prózaverseket, hanem szabad
verseket írt. A lengyel eredetiben több ritmikus
kötöttséggel rendelkező költemények angolban,
íIIetve magyarban az értelmi hűségre törekvés
következtében verstanilag még lazábban érvé
nyesülnek. Ez azonban nem baj, mert Wojtyla
költészetének jellegét nem ritmikai fogások,
verstaní bravúrok vagy kifejezésbeli brillírozá
sok adják. Verseiben sajátos látásmód jelentke
zik, amely filozófiai alapozottságú és egyéni ta
pasztalatokkal színezett. A költőre fel kellene
figyelnünk akkor is, ha nem lenne egyházi mél
tóság viselője.

A verseket nyolc ciklusból szemelte ki a kötet
fordító-szerkesztője, Jerzy Peterkiéwiez ismert
regényíró, Londonban a lengyel nyelv tanára.



Az Anya ciklusból 'származó kötetnyitó "Cso
dálkozik egyetlen gyermekén" cimű vers egyike
a legszebbeknek. Rezdűl bennűk a csoda; fény
járja át a verset, fény a betlehemi napokat, fény
az olvasót. A víz fényének éneke a második cik
lus címe. Mindegyik darabjában csillog a víz,
mely egyben dekoráció, a tisztaság szimbóluma,
tükör, valamint a szemjoltás médiuma is. Az
asszony a kútnál, a szamaritánus meditál, Si
char kútjába néz az utas.

Megfeszültél ahogyelültettél
egy magvat bennem. Tudom:
terhem, melyet leakasztottál.
nem lóg a semmi vál/án.

A Gondolat - különös űr ciklust mindössze há
rom rövid vers képviseli. Problémaköre: hogyan
lehetne a gondolat hangtalan központját elérni,
s e munkálat közben miként állnak elébünk
néha a szavak, néha a látomás helyett falként
tornyosuló sötétség. A Kőfejtö három részre
osztott füzére az embemek az anyaggal folyta
tott küzdelmét foglalja össze. A négy rész címe:
Anyag, Inspiráció, Részvétel és Egy munkatárs
emléke felidézi a mindenkori, a lélekkel áthatott
mupkafolyamatot.

E durva deszka fénye
mit nemrég vágtak ki a rönkből

a határtalan munka
méreteit terjeszti tenyeredbe.
A feszülő kéz megnyugszik a Tetten
mely áthat minden emberi cselekedetet.

A Cvreneai Simon arca ciklus a címadó vers
mellett még tizenhárom verset tartalmaz, a leg
hosszabb és a legtöbb rétegű. Wojtyla foglalko
zott fenomenológiával, doktorátusát is ebből

írta, Husserl és követőinek filozófiai munkássá
gát alaposan tanulmányozta. Ez az arc: arckép
sorozat, mely a fenomenológia látásmódjának
birtokában készült. Mint amikor egy fényké
pész megszerez és használ valamilyen különleges
érzékenységű filmet, úgy készíti portréit a költő.

A Vak, a Skizoid, a Színész új dimenziókat nyer
nek. Korunk egyik nagy dilemmáját tükrözi a
Fegyvergyári munkás monológja:

Én csak hegesztek, csavarokat
csavarok, részem van
a megsemmisités részecskéiben,
anélkül, hogy az egészet érteném.
vagy az emberi részt.

Az egyház című ciklus, melynek első verse a
Szent Péter bazilikában íródott 1962 őszén (a
Vigilia 1983. januári számában közölte részlete
it), már a nagyobb nyájat vigyázó főpásztor

féltő szorongását is kifejezi. Megejtőek, mélyek,
aggódóak ezek a versek. Nem keresik a napos
oldalt, nem elégednek meg a külsőségek leírásá
val, nem ringatnak ál-nyugalomba - ám minden
élük ellenére sohasem vágják el a remény fona
lát. Költőnél az absztraháló képesség a múzsa
egyik ajándéka. Az űr című versben így jelentke
zik:

Figyeld meg most az űrt,

mely a szem tükrében csillámlik.
Mindannyiunkéban.
Ahol emberek gyűlnek össze,
úgy viszik vál/ukon az űrt

együtt, mint egy csónakot.

A gyóntatók szűletése két részből áll. Az első:

Egy püspök gondolatai egy hegyifaluban bérmá
lás közben, a második: Egy hegyifalu lakójának
gondolatai a bérmálás szentségének fogadása
közben. A könyv záró része a kötet címét adó
Húsvéti vigilia három verssel fejeződik be: Pár
beszéd az Istennel, Párbeszéd kezdete az ember
rel és Invokáció az emberhez. Az első eszkatolo
gikus gondolatot hangsúlyoz; a második a törté
nehni szemléletből indul az univerzalitás felé, a
harmadik himnusz az emberhez.

Hívlak és kereslek téged, kiben
az emberi történet öntestére lel.
Feléd megyek és nem mondod "gyere",
csak egyszerűen "légy".

Fölmerül a kérdés, kivel lehet Karol Wojtylát,
a költőt rokonítani? A fenomenológiai filozófu
sokon és Simone Weil emberközpontú vallásos
ságán, szereteten és szenvedésen alapuló költői

prózáján túl legközelebb a francia katolikus
írókhoz és a nem katolikus humanista gondol
kodókhoz áll. Mauriac, Peguy és Camus bizo
nyos értelemben rokonítható írók. Ugyanakkor
kétségtelen az is, hogy ez a költészet jobbára
papi költészet, mely - korunk szabadosságához
viszonyítva - kifejezésbeli óvatossággal bir.
Nem éri el Gerard Manley Hopkins zsenialitá
sát, Juan Ruiz v,irgoncságát, de szemléleti erede
tiségét, kifejezés- és gondolkodásbeli harmóniá
ját tekintve elsőosztályú költészet.

KABDEBÓ TAMÁS
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ZENE
Népdalzsoltárok

Kerekes Károly teológiatanár értékes gyűjte
ményt állított össze munkatársaival. A 150 bib
liai zsoltárból 67-nek készítette el parafrázisát
ismert magyar 'népdalok zenéjére. A hosszabb
zsoltárokat, mint például a 119. számút, több
dalra bontotta. A tetszetős füzet - Kákonyi
Asztrik fészítette népművészetí motívumokkal
díszített borítóját és belső illusztrációit - a bécsi
Eola könyv-, művészeti és zeneműkiadó gondo
zásában jelent meg, de Budapesten nyom ták
tízezer példányban. A Szent István Társulat
könyvesboltjában árusitják.

Kerekes Károly bevezetője szerint a népdal
zsoltárok kis csokra "ugyanabból az ihletből

született, mint amivel a régi századok embere
magától értetődő természetességgel alkalmazta
az egy tőről sarjadt dal1amokat hol templomi,
hol fonóházi szövegre", Ezzel élét vette annak
a kifogásnak, miszerint népdalra nem való
szentének, Inkább úgy kellene mondani: a nép
dalok nemes dallamaira nem való nemtelen rig
mus. De e gyűjteményben szép, tartalmas szöve
gek vannak, hibátlan prozódiával. A Bach
korálok és hazai történelmi példák igazolják az
ilyen szintű adaptációk létjogosultságát.

Ezek a népdalzsoltárok, ha megszereti őket a
keresztény kőzösség, színesebbé tehetik egyházi
népének-kincsünket, melyben nagy kár volna
úgy "rendet teremteni", hogy egysíkúvá váljék.
Legyen abban helye a közismert Szent Vagy
Uraml-énekeknek éppúgy, mint a gregorián ih
letésű és az immár hagyományos" veretes éne
keknek, de a népdalzsoltároknak is. Ezek a
zsoltár-parafrázisok szélesebb hivő rétegekkel
ismertethetik meg a zsoltárok világát, a zsoltá
rok "embert megigazító, közösségformáló, egy
házépítő, népet békítő" hatását, és így gazdagít
hatják imádságos életünket.

R.P.
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Műemlék orgonák
szlovákiában

Otmár Gergelyi-Karol Wurm:
Historieké organy na Slovensku I
Historische Orgeln in der Slowakei
Dratislava, Opus Kiadó 1982

A pozsonyi Opus Könyvkiadónál jelent meg az
a zenetörténetileg és képzőművészetileg egy
aránt figyelemreméltó könyv, amelyet Otmár
Gergelyi. Nyitrán élő történelem-latin szakos
tanár, muzeológus és Karol Wurm liptószent
miklósi főorvos állitott össze. Mindketten nem
zetközileg ismert orgonaszakértők. Általában
együtt jelentetik meg tanulmányaikat a Nemzet
közi Orgonabarátok Társaságának kiadványá
ban, az Acta Organologica-ban.

Kötetük évtizedek adatgyűjtésének. levéltári
kutatásainak gyümölcse. Az orgonák Szlová
kiában való megjelenésének kezdeteitől, a rene
szánsztól a zenei romantikáig kalauzolnak ben
nünket. Egy szerény előszó után a lőcsei Szent

\ Jakab templom XVII. századi orgonája nyitja
meg és a komáromi Szent András templom
XIX. századi orgonája zárja a kronológiai sor
rendben bemutatott mintegy 170 legszebb szlo
vák orgona leírását. A fényképek mellett megta
láljuk az illető hangszer diszpozicióját és törté
netének rövid ismertetését is.

A szlovák és a magyar nép századokra vissza
'nyúló kapcsolata ismert. Tudjuk azt is, milyen
nagy kölcsönhatásban élt egymással a két nép.
A hatások az orgonaépítészetben is érezhetők,

különösen a két etnikum határvidékén. A gaz-
o dag, fejlett iparral és kultúrával rendelkező fer
vidéki városokban virágzott az orgonaépítészet.
Az egyházközségek és plébániák éltek a lehető

séggel: helybeli mesteremberekkel készíttettek
orgonákat. A mesterség és a műhely apáról fiú
ra, mesterről tanítványra szállt. A Podkonicky,
a Pazicky, a Kiszely, a Kolbay és a Saskó család
működése jó példa erre.

A magyar orgonatörténeti kutatás szempont
jából is nagy segítség a könyv', mert a mesterek
jelentős hányada Magyarországon is épített or
gonát. Munkásságuk szerves része a magyar
orgonatörténetnek. így dolgozott például Ki
szely Károly Vácott és Sámsonházán, Klöckner
Károly a szatmári székesegyházban, fr. E. Petz
nik a tokaji evangélikus templomban és Saskó
Márton Békésen a reformátusok, Mezőberény
ben az evangélikusok meghívására.



A kötet végén a szerzők összeállítottak egy
diszkográfiát is, ebben azok az orgonalemezek
szerepelnek, amelyeken az ismertetett műemlék
orgonák hangja van megörökítve.

ifj. FEKETE KÁROLY

•
Hanglemezek

Antonin Dvorák: IX. (e-moU) szimfónia
Magyar Állami Hangversenyzenekar
vezényel: Giuseppe Patané
Hungaroton, SLPD 12501

l 892-t írunk, az egyik New Yorkba érkező hajó
fedélzetéről zömök, bajuszos-szakállas és kissé
kopaszodó úr kászálódik le. Az amerikai cse
hek, akik a New York-i Nemzeti Konzervatóri
um élére nyerték meg, lelkendezve köszöntik
személyében Antonin Dvorákot, a méltán híres
zeneszerzőt. Az Újvilág valóban új világ lehetett
az ő európai szeme s füle számára. A sok újdon
ság, váratlan élmény megfelelő inspirációs for
rásul szolgált új művek írásához. Erről tanúsko
dik c-moll szimfóniája is, melynek - kivételesen
- a szerző adta a jelzőt: "Az Újvilágból", nyu
godtan nevezhetőDvorák legismertebb, legnép
szerűbb művének. Negyedik tételének fő témá
ját például még az is ismeri, aki úgy gondolja,
hogy nem ismeri. Vannak ilyen esetek a zeneiro
dalomban: Beethoven .Kílencedik't-je,
"Ötödik"-je és a példákat folytathatnánk. Két
eset lehetséges: vagy olyan zseniális - esetleg
ügyes - a szerző, hogy a nagyszerűt és a népsze
rűt együtt képes megfogalmazni, vagy pedig a
zenemű nem is attól népszerű amitől nagyszerű

- ha egyáltalán az. Vannak közhelyek a zeneiro
dalomban, s vannak zenei témák, zeneművek,

amelyek a népszerűség "áldozataivá" válnak.
Dvorák kilencedik szimfóniája a hagyomá

nyos négytételes rendet követi. Nyelvezetében a
kor hangjához képest felfedezhető egy-két szo
katlan, "egzotikus" vonás: egyfelől a cseh nem
zeti zene felhangjai, másfelől az amerikai kör
nyezet, élet beszűrődéseí. Mindez azonban csak
fűszer, amely megízesíti a kor általános európai
stilusát. A IX. szimfóniát melódiagazdagság, a
karakterek pontos kidolgozása, a túlzó forma
bontástói való óvakodás, változatos hangszere
lés jellemzi. Olyan "komolyzene" ez, mely nem
fekszi meg a hallgató gyomrát, nem teszi próba
ra koncentráló képességét, s így számíthat a
szélesebb közönség szimpátiájára. Vendégkar
mester hívása pedig eleve "csalétek" a lemezpia-

con. Ezek után már csak "korhű" lemezborító
kell, a narancssárga különböző színárnyalafai
val, divatos betűtípussal,cowboyos patentokkal
- s a lemezvásárló azt hiszi, poplemezt vesz:
Dvofák szimfóniájának beates feldolgozását. ..

Hindel: F-dúr concerto, op. 4., no. 5.,
szonáták op. I. no. 2,4,7.
Czidra László - barokk furulya
Hungaroton, SLPX 12375

Handel szonátáiból ezúttal furulyára írottakat
hallhatunk Czidra László előadásában, a Liszt
Ferenc Kamarazenekar (hangversenymester:
Rolla János), valamint Pertis Zsuzsa, Sárközy
Gergely és Vajda József közreműködésével.

Voltak s lesznek hangszerek, melyek fölött-bizo
nyos értelemben eljár az idő. Így történt ez a
furulya esetében is: felváltotta a ma is általáno
san használt fuvola. A csembalót is lassari kiszo
rította a zeneéletből a pianínó és a zongora.
(Más kérdés, hogy ezek a hangszerek azután
korunkban új életre kelnek.) Éppen ezért, ha
meghallunk olyan hangvételű zenét, mint e le
mez bármely műve vagy tétele - egyéb stiláris
ismérvek mellett - a hangszerek, a hangszínek
varázsa rögtön megragad és egy régvolt korba
röpít bennünket.

A lemezen szereplő első művet, az F-dúr
concertó-tCzidra László a Liszt Ferenc Kama
razenekar kíséretében játssza: orgonaverseny
átiratról van szó, melyben a jobb kéz szólama
a furulyáé, míg a balé a csembalóé s a basszus
szólamé, A hagyományos négytételes (lassú
gyors-lassú-gyors) mű tételei közúl a záró Pres
to virtuóz furulyaszólama érdemel külön emlí
tést. A következő, Asmoll szonátá-ban egy igen
ritkán hallható hangszer, a viola bastarda kiséri
a furulyát - nem is akárhogyan. Sárkőzy Ger
gely remekül játssza az igen nehéz vonó szóla
mot, s így Czidra egyenlő partnerévé nő. A C
dúr szonátá-ban a furulyaszólamot csembaló és
fagott kíséri. Pertis Zsuzsa csembaló- és Vajda
József fagott-szólama mindvégig nagyszerű

egyensúlyban marad a furulyáéval. Végül a G
mollszonátakísérő számozott basszusát is Pertis
Zsuzsa játssza, ezúttal orgonán. Különös hang
zás. A második, Andante tétel furulyadallamai
gyönyörűen szólnak az orgona manuál
szólamai mellett. Handel muzsikáját csiszolt,
érett előadásban kapjuk. A legfőbb érdem Czid
ra Lászlóé, aki mindvégig kiválóan uralja a ze
nei folyamatokat, helyenként virtuózitását is
megvillantja, tónusa a lassú tételekben különő

sen szép.
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~lemperer Budapest - 4.
Richard Wagner: Lohengrin
A Magyar Állami Operaház ének- és zenekara
vezényel: Otto Klemperer
Hungaroton, LPX 12436

Amikor Handeit hallgatjuk, a zeneművészet

történetének egyik emlékezetes korszakát vagy
művét varázsoljuk élővé. A Klemperer-Iemez
azonban már az előadóművészet és a zenei köz
élet történetéhez is szolgál adalékul. (Előbbit az
írásbeliség, utóbbiakata hangrögzítés tette lehe
tővé.) Ennek a lemeznek már több rétegét kell
hallásunkban tudatosítanunk. Először is volt
maga a mű. Wagner és a Lohengrin. Megszok
tam, hogy műcentrikusan hallgassam lemezei
met, ezért nem is szeretem az "X. Y. énekel"
című áriagyűjteményeket. vagy - ami egy fokkal
jobb - a "rés~letek" feliratú hanglemezeket.
A teljes műről teljes képet alkotni, ez a norma.
Ez volt a norma. Mert most föltettem magam
nak a kérdést: ha elutazhatnék például egy
XVII. századi velencei operaelőadásra, akkor is
a rnűre figyelnék elsősorban? Aligha..Nézném
például a köröttern ülő hölgyeket. Hallgatnám
a korabeli olasz nyelv dallamosságát. Ámulnék
a selymeken, brokátokon. Lesném a hegedűsö

ket. Magával ragadná figyelmemet az elénk lépő

tenor vagy szoprán. Mindenre figyelnék. A mű

re' is. De talán nem ez volna a legfontosabb.
A műcentrikusság talán csak egy "klasszikus
német" találmány a polgárság fénykorából!? Az
opusz mellett mindig ott van maga az előadás,

az előadóművészek, a ceremónia, ami a művet,

a mű előadását körülveszi. A közönség, a közvé
lemény, a sajtó és az öltözök izzadtságszaga
egyaránt. S van a dolognak még egy vizuális
oldala. A színpadkép, a jelmezek, az arcok. (Ezt
a vizuális oldalt nagyszerűen közvetíti a hangle
mez borítója. Éppen ezért nagyon Hl lemezborí
tó ez, olyan információkkal szolgál, melyeket
csak auditiv úton nem foghatnánk fel, s melyek
a korról, az atmoszféráról igen sokat el tudnak
mondani.) Csak látszólag mellékesdolgok ezek.
Nézzük meg alaposan ci" színpadképet, s rögtön
jobban el tudjuk képzelni nemcsak az előadást,

hanem a közízlést is. Aztán vessünk egy pillan
tást Jámbor László arc- és kézmozdulatára vagy
Simándy jelmezére. Rigó Magda arca, sminkje,
haja s öltözete pedig egyértelműen egy végleg
letűnt korszakot juttat eszünkbe. Köztársaság
tisztes polgárokkal és adott esetben pfujozni
kész operarajongókkal. Lehetséges volna ma,
hogy "botrány" törjön ki az Operában?! Az
1948.október 24-i előadás azon részével fejező
dik be ugyanis e hanglemez, amikor "összetű

zésre került sor Klemperer és az opera hallgató-
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sága között". (A korabeli sajtó erre vonatkozó
írásaiból is olvashatunk a lemezborítón.) Kurió
zum? Csemege azoknak az operabarátoknak.
akik a jólértesültségért, a külsőségekért, a büfé
zésért váltanak operabérletet? Az is. Ugyanak
kor azbnban nagyszerű zenei élmény, mely min
den technikai tökéletlensége ellenére is egy nagy

.karmester és kiváló szólisták (Rigó, Némethy,
Simándy, Losonczy, Jámbor, Reményi) utánoz
hatatlan produkciója marad, a zeneélet, az in
terpretáció és a kor történetének dokumentu
ma.

vÁcz/ TAMÁS

•
Melódia-felvételek

A barokk kor egyik legnagyobb művésze, Han
del időnként súlyos depresszióva1 küszködött.
Így lehetett ez 1745-ben is, ami nr az angol
közőnség szembefordulása mia t egy meghirde
tett oratórium-sorozatát már be scm tudta fejez
ni, s csődöt jelentett. Még az év nyarán is úgy
látszott, hogy e robusztus ember nem tud meg
birkózni az őt ért csapásokkal. S aztán 1745
vége felé, látszólag egészen váratlanul, hatalmas
műalkotásokkerültek ki tolla alól: igazi nemzeti
himnuszok. Mindenekelőtt hadd hivatkozzunk
a Júdás Makkabeus-ra, mely mindmáig a zene
költő legnépszerűbb művei közé tartozik. A
visszatérni szándékozó Stuartok fölött győze

delmeskedő Cumberland hercegének dicsőítésé

re írt oratóriumnak aktuális célzata volt, de
mindmáig úgy hallgatjuk - sajnálatosan ritka
előadásban -, mint a szabadság és az erő nagy
szabású magasztalását. Bár a zeneköltő - nem
először és nem is utoljáras- csapnivaló szőveg

könyvet kapott, felülemelkedett az író ügyetlen
ségein, s elsősorban a kartételekben sikerült
megéreztetnie korának fellángoló nemzeti érzé
sét.

A Júdás Makkabeus-nak kevés lemezfelvétele
van, s ezekre sem lehet mondani, hogy minden
vonatkozásban kielégítőek lennének. Már csak
ezért is örömmel vettük kezünkbe a Meládia
újdonságát, amelyen az oratórium legszebb kó
rusrészleteit - tehát legdrámaibb és legszebb
epizódjait - hallhatjuk német nyelven. Kűlőnős
érdekességet kölcsönöz a lemeznek, hogy nyil
vános előadás felvétele: a zárótétel után felcsat
tanó taps életszerűvé, elevenné teszi a hatást.
Nálunk alig ismert együttesek, a Litván Filhar
mónia Szimfonikus Zenekara és a vilniusi fiúkó
rus tolmácsolásában szólal meg, melyet egy ki
tűnő, drámai vénával megáldott karmester vezé
nyel: Juozas Domarkas. Felfogása meröben el-



tér a mai divattól: megszoktuk már, hogya
barokk művek "korhűmódon", utólag rekonst
ruált törvényszerűségekszerint, kicsit objektivi
zált hangzásvilággal szólaljanak meg. A szá
munkra ismeretlen karmester viszont mindenes
től romantikus, mélyen drámai előadást produ
kált. Nyilvánvaló, hogy egy-egy ilyen felvételt
minden hallgató másként közelít meg, s aligha
beszélhetünk egyetlen és "ideális" karmesteri
értelmezésről, mégis el kell mondanunk, hogy ez
a frisseség, lendület, ez a váratlan tempóválasz
tás azoknak is meglepetést szerezhet, akiknek

SZíNHÁZ

Mezei Mária színmüvésznő,a Magyar Nép
köztársaság Kiváló müvésze 1983. április 20
án 73 éves korában, hosszan tartó, súlyos
betegség után elhunyt. A nagy, magyar szí
nésznő a Vigilia hűséges barátja, munkatársa
volt. Szívböl, megrendülten gyászoljuk. Ápri
lts 27-én temfUék Budakeszin a református
egyház szertartása szerínt,

Bulla Elma, Mezei Mária
és a halál

Mind a hárman halottak már, és ifjúságomban
együvé tartoztak. Bárdos Artúr Reinhardt
színésznőként Bécsben ismerte meg Bullát és
Miskolcon Mezei Máriát. De ő volt felfedezője

sok elhunyt és sok nia is élő színészi nagyság
nak, Básti Lajosnak, Fényes Alice-nak, Kállai
Ferencnek, Páger Antalnak, és ő hozta először

Pestre Kiss Manyit és Dayka Margitot. Bárdos
néhány éve halt meg Amerikában, és egy ma
gyar verskötetével búcsúzott hazájától.

Bárdos Artúr senkitől.sem támogatott színi
gazgató volt, a tehetségek felfedezésébőlélt és
tartotta fenn színházát, a mai Katona József
Színházat. Három legragyogóbb felfedezése
Bulla Elma, Mezei Mária és Páger Antal volt.
Bulla első kirobbanó sikerét a Vallomás-ban,
Meller Rózsi darabjában aratta, majd a Szent
Johanna feledhetetlen ifjúkori és húsz év múlva
megismételt alakításával. tetőzte be pályáját.
Partnere az akkor országos hírűvé váló Páger
Antal, akárcsak Mezeinél, aki első pesti fellépte
kor A: esemvos k irály-; játszotta vele.

módjukban állt az oratóriumot legutóbb a kö
rülbelül két évtizede forgalomba került Eterna
felvételről meghallgatni. Ez a kiadvány ismét
bebizonyíthatja - újabban megjelent Melódia
társaival, kivált Monteverdi Magnijicat-jának
ugyancsak érdekes előadásával együtt -r-, hogy
nemcsak az "éteri" körülmények között készült
felvételek lehetnek megragadóak. Néha éppen a
kendőzetlenül vállalt és következetesen megva
lósított szubjektivitás lehet az igazi siker titka (C
10-08597-98).

R. L.

A nagybeteg Mezei Mária ágya mellett ültem
a kórházban. és ő a kezemet simogatta. Most
nem lihegett annyira, mint Az esernyős király
han minden este háromszor is megismételtetett
.ergeteges kánkán-mutatványa után. Philippe'
l.galité, az esernyős király éppen ezért, a drámai
-zínésznő tánc-produkciójáért bocsátja meg a
-zökött szerelmesek bűnét. Mezeí Mária pesti
hirnevét ez a tánc éppúgy megalapozta, mint
Bulláét a Vallomás és a Szent Johanna. Emlékez
tettern őt erre a táncra és későbbi nagy szerepei
re, az Egy pohár víz intrikus hercegnöjére, a
Három nővér Másájára, Wilder Hosszú út-jának
Szabinájára, de ő csak legyintett, a hálóinge alól
előhúzta nyakán függő arany keresztjét, s csak
annyit mondott: - Ez fontosabb...

Scribe Egy pohár víz-ével színházat mentett.
Bárdos Artúr a Beöthy-rezsim alatt kiszorult kis
színházából-ésa Nagymező utcai, mai Fővárosi

Operettszínház helyén próbált prózai színházat
teremteni. G. B. Shaw Barbara őrnagy-ával,

Molnár Li/iom-ával nem volt ígazi sikere, és
akkor tíz-tízenöt előadásra segédrendezőjével

próbáltatni kezdte az Egy pohár víz-et, ezt a
gyengének tartott, de mesteri szővésű francía
vígjátékot. A darab százötvenszer ment telt há
zakkal. Az előadás motorja a csodálatos beszéd
képességű Góth Sándor és Mezei Máría kettőse

volt. Majdnem négy évtized múlva a Katona
József Színházban Tennessee Wíllíamstől Az if
júság édes madará-t játssza Mezei Máría. Furcsa
előrevetülésea sorsnak, hogy egy idősödő, néha
már-már oxigénpalaokra szoruló, és egy fiata
lember szerelmébe kapaszkodó drámai alakot
oly hűséggel elevenít meg, amilyet csak az igazi
nagyok tudnak elhitetni velünk a színpadról.
Erről is beszéltünk Mezei Máriával halála előtt

egy héttel, ő pedig azzal dicsekedett, hogy bár
a férje jóval fiatalabb nála, mekkora szeretettel, .
gondossággal veszi őt körül.

Mezei Mária annyira átszellemült élete utolsó
napjaiban, hogy minden smink és kikészítés nél-

627



kül egy fiatal nő sima arcvonásaival, ragyogó
szemével nézett rám. Olvasóink tudják, hogya
művésznő önéletrajzát, a Bujdosó lány-t a Vigi
lia közölte, könyve, Vallomástöredékek eimmel
három kiadást ért meg. Nem mintha Mezei Má
ria író akart volna lenni, de hite átsugárzott
minden során. És mikor szokásához híven 
mondhatni csapongva - hirtelen az egész embe
riség megértéséről szólt s az őt elárasztó szeretet
hullámaiban enyhítve - rejtve fájdalmát, való
ban egy minden salak tól megtisztult ökumeni
kus krisztusi szeretet áradt belőle. Velem csak a
Krisztus-hivők egyetemességéről beszélt, azt
idézve az evangéliumból: "Ahol ketten-hárman
összejöttök az én nevemben, ott köztetek va
gyok".

*

Bárdos Artúr haláláról csak magyar versesköte
te kézbesítése után értesültem. Mezei Máriával
halála előtt két nappal találkoztam utoljára. De
volt egy harmadik megrendítő halálesetem is.

Bulla Elma sem panaszkodott betegségéről,

csak arra kért bennünket, férjét és legjobb bará
tait, hogy ne engedjék őt a Kútvölgyi kórházba
vinni, ahol nevesebb embereink meghaltak, s ne
engedjük operáltatni a torkát, mert nem akar
sípolva beszélni.

EI lehet gondolkozni azon, hogy az istenál
dotta tehetségeknek milyen földi bajokkal kell
megküzdenie. Beethoven teljesen megsüketült,
és csak lelkében visszhangzottak a wienerwaldi
madarak énekei; Szántó György, a festő utolsó,
Gauguin színeit idéző kiállítását még láttam a
nagyváradi kereskedelmi csarnok kiállító termé
ben, később megvakult és érdemes történelmi
regények írójává vált; Bulla Elma a hangját,
Mezei Mária a lélegzőképességet veszítette el. A
siker ormán levőket néha ilyen furcsán neveli a
halálra a Gondviselés. Egy-egy nagy aktor a
hiúság vásárából hirtelen magábaszállásra
kényszerül, mikor a felszíni csillogás után egy
másféle fény, másféle világosság felé kell halad
nia.

Bulla Elma nem úgy volt vallásos, mint Mezei
Mária, aki templomi szószékről is hirdette az
evangélium igéit. Bulla nem járt misére, mert
közismertsége folytán úgy érezte, hogya rá irá
nyuló kiváncsi szemekkel elveszi a bámulók áhí
tatának mélységét. Hajnali misékre azonban,
rorátés vénasszonyok közé, néha elment. Isme-

rem azt az esetét, amikor egy vidéki vendégsze
replésekor, az ötvenes évek elején Pécsett, elha
tározta, hogy hajnalban misét hallgat. A zsinat
előtt voltunk, és ő még a régi rítus szerint az
éjféltől való koplalást és a víztől való tartózko
dást is kötelezőnek tartotta. A szállodában hely
szűke miatt egy ateista kolIégájával került egy
szobába, és a központi fűtés száraz levegőjétől

kiszáradt torokkal és szájpadlással nehezen bír
ta ki reggel öt óráig az áldozás előtti önmegtar
tóztatást, amíg kioson hatott - társnője előtt is
meretlencéllal - a kétágyas szállodai.szobából.

Halála előtt, tizenhárom órával jöttem el tő

lük. Az előre megrendelt taxi fiatal sofőrje föl
gyalogolt a harmadik emeletre, és becsengetett.
Kissé ingerülten közölte. hogy ő csak a Bulla
név tisztelete miatt gyalogolt fel, amire nem
köteles. A lépcsőházban, ahonnan a házfelügye
lőt próbáltuk felkiabálni a lift miatt, halIottam
utoljára rekedtes hangját, amint reám mutatva
megnyugtatta a sofőrt: - Az úr majd meghálálja
a fáradságát.

Énel, virrasztás közben, karszékben ülve vé
römlés fulIasztotta el a torkát, majd a reggel
kihívott orvos mégiscsak beutalta a Kútvölgyi
úti kórházba. Nem akarta az operációt, s talán
csodálatos akaratereje is hozzájárult ahhoz,
hogy el is kerülte. Mikor az ápolónő jelentette,
hogy a műtőben az előkészületek megtörténtek,
távozott a világ színpadáról.

Áprilisban a Széher úti kórházban ért a Mezei
Máriáéval szomszédos szobába a hír, hogy Ily
IyésGyula meghalt. Eszembe jutott, ho.gyIllyés,«
aki egy évvel volt idősebb nálam, egykor azzal
lépett a Centrál kávéházbeli Vigilia
törzsasztalunkhoz, a belső terem harmadik pá
holyához. hogy: - Lacikám, csak egyet irigylek
tőled, a hitedet. - Most ő is elment. Egyre szegé
nyedünk...

Bulla Elma azt mondta nekem, mikor har
minchét éves koromban megalapítottam Balla
Borisz és Aradi Zsolt társaságában a Vigiliát: 
Gefáhrliches Zeitalter für einem Propheten.
(Veszedelmes életkor egy ő általa profetikus haj
Iamúnak érzett férfiú számára, aki a színházi
kőrök öltözőiben is szívesen forgolódott.)

Mezei Mária ezzel szemben ágyából áldását
adta rám és a ma is élő, mindannyiunkat túlélő

Vigiliára. Emlékük legyen áldott mindazok
előtt, akik szerették őket.

POSSONYI LÁSZLÓ

SIMONE WEIL: AMI SZEMÉLYES, ÉS AMI SZENT

Felhívjuk kedves Olvasónk figyelmet, hogya Vigilia-Könyvek sorozatunk második kötete,
Simone Weil Ami személyes. és ami szent cimü munkája előre láthatólag 1983 karácsonyá
ra jelenik meg. A Vigilia Kiadóhivatala a kiadványra előjegyzéseket felvesz.



TUDOMÁNY
Gergely Jenő:

Apápaság története

A karácsonyi könyvvásár egyik sikere volt Ger
gely Jenő egyetemi docens szép kiállítású mun
kája A pápaság története (Kossuth Kiadó, Bu
dapest, 1982). A közönség érdeklődését már az
a tény is indokolta, hogy a szerzö kötete évtize
des hiányt póto!. Marxista inditású kézikönyv
sem állt eddig rendelkezésre e témában, a katoli
kus egyháztörténetírás pedig utoljára Ijjas Antal
Húsz évszázad viharában című összefoglalásával
jelentkezett, 1948-ban. Közben nemzedékek
nőttek fel, és a mai olvasóközönség csak nehe
zen hozzáférhető külföldi művekből tájékozód
hatott. Márpedig nincs történetirás és nincs he
lyes történelmi tudat az egyház, illetve a pápa
ság történetének ismerete nélkü!. Gergely Jenő

egyik érdeme éppen az, hogy könyvével ezt bizo
nyitani akarja, rámutatva a pápaság intézmé
nyének világtörténelmi szerepére, az egyetemes
történettel és a művelődéstörténettel való szer
ves összefonódására.

A marxista szerző további érdeme, hogy mű

ve megírásakor nemcsak az apologetikus célza
tú katolikus egyháztörténeti munkák gyakran
.megszépítö" állításaitól tekintett el, hanem az
elfogultan felekezeti protestáns történetszemlé
letet és az ortodox történeti irodalom torzításait
is figyelmen kivül hagyta. De nem fogadta ~I a
polgári történetírás előítéleteit és értékítéleteit
sem, legalábbis kritikával kezelte őket. "A mar
xista történetírás más szempontok szerint fogott
a pápaság történetének vizsgálatához - írja töb
bek közt -, ám végső soron a marxisták nagy
része is magáévá tette a hagyományos polgári
előítéleteket." Gergely Jenő arra törekedett,
hogy a szélsőséges álláspontokat elkerülje, és a
meggyőződését senkinek se sértse. Természete
sen a pápaság intézményének politikai és világ
történelmi szerepével foglalkozik, szinte kizáró
lagosan. Marxista szemléletének megfelelően

igyekszik mindenütt rámutatni a gazdasági és
társadalmi fejlődés mozzanataira, mint e törté
nelmi szerep alapjaira, körülményeire és feltéte-
leire. .

Ez a törekvés a katolikus olvasó elismerését
is joggal kiválthatja, jóllehet a hivő katolikus
számára a pápaság nem csak és nem is elsősor

ban politikai és történelmi tényező. Minden tör
ténelmi átalakulás, a pápaság intézményeinek
fejlődese és hanyatlása, a világra gyakorolt be
folyásának változandósága mel)ett és fölött a

pápa "Péter utóda", akire Krisztus egyházát
építeni akarta, akinek alaphivatása, hogy "szik
la" legyen, a hit sziklája, "testvéreinek megerősí

tője", Krisztus helytartója. A pápaság "örök
arcáról" beszélünk, de ez az örök arc igazi voná
saiban csak a hivő számára válik felismerhetővé.

Az egyház és benne - nem pedig fölötte - a pápa
ilyen értelemben a hit misztériuma. Elsösorban
nem tapasztalni, hanem hinni lehet azt, hogy "a
pokol kapui nem vesznek erőt rajta". Gergely
Jenő ezt a természetfölötti távlatot nem vallja,
ám őszintén értékeli a pápaság intézményének
rugalmasságát, a történelmi körülményekhez al
kalmazkodó képességét, intézményi és jogrend
szerének időtálló voltát. Ahol a történet megér
tése megköveteli, megvilágít még tanbeli kérdé
seket is; például pontosan meghatározza, mit
szögezett le a pápai tévedhetetlenség dogmája,
s éppen ezzel kapcsolatban figyelemre méltó,
amit VI. Sándorról mond, hogy "rovására sem
miféle dogmatikai tévedés, herezis vagy elhajlás
nem írható".-

Általában azonban érdeklődési körén kívül
esnek a teológia fejlődésére gyakorolt hatások,
a pápák tanító tevékenysége, lelkipásztori intéz
kedéseik, bár mindezek történeti és művelődés

történeti szempontból sem érdektelenek. Két
ségtelen, hogy számbavételük már túlfeszítené a
könyv terjedelmét, és feldolgozásuk teológiai
felkészültséget igényelt volna.

Pontosan ez teszi szükségessé egy korszerű

katolikus pápaság- és egyháztörténeti munka
mielőbbi megjelentetését. A Gergely Jenő által
felhasznált modernebb külföldi összefoglalások
egyikének magyar kiadása is betöltené a hiányt.
Nem azért van .erre igényünk és e művek nem
attól nevezhetőkkatolikusnak, mert más adato
kat tartalmaznak, vagy mert a negativ jelensé
gekről is elhitetni akarják, nem is voltak oly
negatívok - persze ilyen is akad -, hanem mert
szempontjaik sokrétűbbek, a hivő katolikus ér
deklődését szélesebben és teljesebben elégítik ki.

Nem a történetírás közvetlen feladata, hanem
történetfilozófiai téma már, vajon elégséges
magyarázata-e a pápaság - a szerző által is meg
csodált - megújulási képességének a politikai,
gazdasági és társadalmi változásokhoz való al
kalmazkodás - különősen ha tudjuk, hogy mint
minden intézmény, a pápaság is voltaképp ha
gyományőrző, konzervatív hajlamú és szinte
mindig elkésik az alkalmazkodással? Vajon nem
sejthetö-e meg éppen a folytonos megújulási
képesség mögött a misztérium, az a bizonyos
"örök Péter"?

Gergely Jenő könyvének leginkább megkér
dőjelezhető fejezete Az episzkopális egyház kia-
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/aku/ása a: I-III. században·dmű.Nem az von
ható kétségbe, hogy a mai érte/emben vett egy
ház, hierarchia, és vele a pápaság kialakulását
a II. század végére, a III. század elejére teszi,
hanem hogy Pétert és az első egyházfőket nem
tekinti pápáknak, mert a pápaságot a monarchi
kus jellegű, III. században kialakult pápasággal
azonosítja. A katolikus közvélemény vajmi ke
veset tudott erről a fejlődésről a Zsinat előtt,

jobban szerettük egyszerüen és statikusan be
mutatni az egyház alapítását. Lényegét tekintve
azonban ez sem volt hamisítás, csak egyszerűsí

tés, a történeti látásmód hiánya. A katolikus
olvasók egy része tehát biztosan meghökken
Gergely Jenő okfejtéseit olvasva.

Ugyanakkor a szerző ebben a kérdésben ke
rült az ellentétes katolikus, protestáns és marxis
ta vélemények kereszttüzébe. De a fejezet sem
maradt mentes némi ellentmondástó!. Elso
mondatában mindjárt megállapítja, hogy "a
történet kezdete a legendák homályába vész"
(10. Iap). Ez nem látszik indokoltnak még saját
további fejtegetéseinek tükrében sem, hisz "Jé
zust ma már a marxista irodalom nagy része is
történeti személynek tekinti" (12. lap). Azt he
lyesen közli, hogy Máté, Márk és Lukács evan
géliuma i. sz. 70 után keletkezett, tehát negyven
évvel a jézusi esemény után, és mindezek a mű

vek, valamint az I. század végén íródott János
evangélium szerinte is tartalmazza a keresztény
ség legalapvetőbbdogmatikai tételeit. Az evan
géliumok tudósítanak a "Jézus-csoport" magját
képező 'apostoli kollégium létrejöttéről, és be
szélnek Péterről, a "szikláról", melyre Jézus épí
teni akarta egyházát. A mai szentírástudomány
érdekesen elemzi az újszövetségi könyvek egy
házképét. Nyomon követhetőbennük a jeruzsá
lemi anyaegyház és a Szent Pál-i közösségek
egymástól eltérő, de konvergáló fejlődési foka,
a hierarchia és a hit egységének őrzője, lényegé
ben a pápai szolgálat tudatosítási folyamata.
Nem tudni, miért nevezi később a szerző "legen
dás" apostoloknak azokat, akik a püspökök
őseinek tekinthetők.A monarchikus típusú püs
pök és pápa valóban a III. században jelentke
zik először. De a mai, jogi értelemben is megha
tározott egyház elképzelhető volna-e evangéliu
mi "fogantatás" nélkül? Úgy érezzük, hogy Ger
gely Jenő erősen kisarkítja ezt a fejlődést és úgy
állítja be, mintha a rnonarchikusjellegű pápaság
merőbcn "új"' jelenség volna. melynek szinte
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semmi köze a Péternek adott jézusi megbizatás
hoz. Még Luther és Kálvin scm látták elvben a
Szentírással ellentmondona k, hog) cg) puspök
bizonyos szolgálati primátust gyakoroljon' az
egyházban. A pápai primátusról szóló tan az V.
századra teljesedik ki. de evangéliumi gyökerei
nem utólag konstruált tények, hanem r. századi
ak.

A katolikus egyháztörténetírás feladata, hogy
ezt a fejlődést a maga történetiségében árnyal
tan bemutassa. Ma már megértek a feltételek
erre, hiszen az egyház a Il. vatikáni zsinaton
elvileg szakított azzal a középkori, statikus vi
lágszemléletből eredő törekvéssel, hogy mindent
úgy igyekezzék bemutatni, mint ami ősidőktől

fogva változatlan. A történeti fejlődés ábrázolá
sa nem ingatja meg az egyház jézusi alapításába
vetett meggyőződésünket, legfeljebb jobban tu
datosodik bennünk, hogy ezt az alapítást - mint
nem egy dolgot az evangéliumban - nem "jogi
értelemben" kell vennünk. A pápai szolgálat
lényegér tekintve nem lett kisebb az egyházi
kollégialitás újrafelfedezésével, és akkor sem
lesz, ha ez a kollégialitás még jobban áthatja
majd tevékenységét s esetleg további szervezeti
kereteket kap.

Gergely Jenő szemléletével- mint a fenti pél
da is érzékelteti-nem mindenben tud egyetérte
ni a katolikus olvasó. Mégis elismerés illeti:
tényszerűen, az adatokhoz híven, erőltetett egy
házellenesség nélkül írta meg a pápaság történe
tét. Történeti szempontból jó módszert válasz
tott, mikor az "oldás és kötés", a világ fejlődésé

hez való alkalmazkodás, a megújulás mozzana
tait tette hatalmas történeti anyagának vázává.
Különösen kiegyensúlyozott, rokonszenves ké
pet ad az utolsó század pápáiról. Itt is vannak
számunkra indokolatlannak és furcsának tűnő

jelzői (pl. X. Pius bigottságáról), de a megrajzolt
kép egészében tanúsítja, amit a könyv bevezető

jében hangsúlyozott: a pápaság iránt- korunk
ban megnövekedett az érdeklődés.

E mögött az érdeklődés mögött a pápaság
tekintélyének világméretű megerősödése áll.
Oka viszont jóval több, mint a pápák egyénisé
gének értékei, vagy politikai vonalvezetésük. A
pápaság ugyanis megszabadult a pápai államtól.
a világpolitikai kötöttségektől. s egy új "oldás és
kötés" révén alapvető emberi. evangéliumi érté
kek hitelesebb hirdetőjévé vúli.

R. P.



·Tal/ózás
a Pedagógiai Lexikonban

Mintegy tizévi előkészítő munka után
1976-1979 között jelent meg ez a négykötetes,
régi hiányt betöltő kiadvány. A csaknem 8000
címszó a pedagógia minden területét felöleli,
beleértve a határ- és rokontudományokat is. A
neveléseIméIet, a didaktika, a metodika, a neve
léstörténet, a közművelődés, a pedagógiai pszi
chológia, az összehasonlító pedagógia, a gyógy
pedagógia, a szakoktatás, a felsőoktatás, a fel
nőttoktatás témakörei mind szerepelnek a lexi
konban.

A különböző szócikkek bemutatják a komp
lex nevelési folyamatok és az oktatási kérdések
kapcsolódó pontjait a hazai és a külföldi neve
léstudomány korszerűmegállapitásaira támasz
kodva. Természetesen számos magyar és külho
ni szakember, az egyetemes neveléstörténet sok
kiváló képviselőjének a neve is megtalálható a
lexikonban.

A magyar közoktatásügyrőlés a közművelö

dési intézményekről is találunk részletes szócik
keket, külön-külön tárgyalva az óvodai, az alsó
és középfokú, valamint a felsőfokúoktatási fa
kultásokat, Értékesek a világ országainak köz
oktatásügyéről - táblázatokkal kiegészített 
tájékoztatók. Számos szócikk végén a reprezen-·
táns magyar és külföldi szakirodalmat is meglel
jük. A négy kötetet sok fénykép illusztrálja.

Hazánkben a marxi sta pedagógia meghatáro
zott jellegű, s az egyházi - ha úgy tetszik a
katolikus és a protestáns - pedagógia nem mu
tat fel olyan szakirodalmat, amelyet összeveté
sünkben használhatnánk. A lexikon munkatár
sai között híába keresünk olyan vagy hasonló
személyíségeket - kiket az 1933-as kiadású Ma
gyar Pedagógiai Lexikon szerzői között megta-.
lálunk -, mint például Sík Sándort, Takács
Menyhértet, Zimányi Gyulát, Balassa Brunót,
Bognár CeciJt. Ez annak ellenére így van, hogy
az egyházi iskolák sajátos nevelési eszközöket
alkalmaznak, beépítve iskolai gyakorlatukba
mind az egyházi iskolázás értékes hagyománya
it, mind a mai egyház korszerű áramlatait, mind

· pedig a hazai szocialista pedagógia hasznos
megállapitásait.

Az egyházi közreműkődők hiánya azonban
általában nem szembeötlő, mert aszócikkek
hangvétele, tárgyilagosságá s korrektsége - né
hányesettől eltekintve - kétségtelen.

Szerkesztésbeli egyenetlenségekre és követke
zetlenségekre va1l,hogy a lexikon utaló rendsze-

· rének használatakor nincs kellő összhang az

egyes szócikkek tartalma és a hivatkozások kö
Zött. Néhány példa bemutatásával érzékeltetni
tudjuk, hogy az utaló rendszer fogyatékosságai
milyen félreértéseket okozhatnak. Ez az olvasó
ban azt a benyomást keltheti, mintha nem tör
ténne említés egy-egy témáról vagy személyről.

István királyt nem találjuk sem a Sz[ent], sem
az 1[stván], sem pedig az E[lső István] betűnél.

Több helyen való keresés után a "Katolikus
iskolaügy Magyarországon" szócikkben bukka
nunk néhány sorra a nagy király iskolaszervező

tevékenységéről. Ennél többet érdemelt volna. 
Bethlen Gábor nevével csak a "Református isko
laügy Magyarországon" szócikkben találko
zunk. -ll. Szilveszter pápa oktató tevékenységé
ről eredeti - Gerbert - neve alatt találunk ismer
tetést, de az Sz betűnél hiába keresünk utalást.
II. Pius pápa öná1ló címszó ként nem szerepel, de
ugyanakkor igen részletes és alapos leírást ol
vashatunk róla Aeneas Silvius Piccolomini neve
alatt, aki neves humanista volt és az 1450-ben
készült pedagógiai útmutatót állította össze V..
László, illetve nevelője számára.

Az utaló rendszerrel kapcsolatos utolsó pél
dánk azt mutatja, milyen sokféleképpen közelít
hetünk meg egy-egy témát, s nem biztos, hogy
a saját logikánk alapján, vagy a közhasznála
túbb, közismertebb elnevezés alatt találjuk meg
a keresett szócikket.

Keressük például az egyházifelsőoktatást, de
ez a címszó nem szerepel. Az "egyház, á1lam és
iskolá"-nál utalás történik az "á1lam és egyház"
címszóra, de e helyütt sem találj uk. Az "egyházi
tanintézetek" utal az "á1lam és iskolá"-ra. Ott
sem található. Végül a "hittudományi főisko

lák" címszó tartalmaz utalást a .vallésí
felsőoktatás"-ra, keresett szócikkünkre.

A katolikus iskolázással egyébként több szó
cikk is foglalkozik. Így a "katolikus iskolaügy
Magyarországon", a "szerzetesrendek", a ."kö
zépkori nevelés", a "székesegyházi iskolázás", a
"kolostori iskolák" és még számos irás. Ebből

a felsorolásból is kitetszik, hogy a lexikon sokol
dalú megvilágításban dolgozza fel a katolikus
iskolaügyet. Tartalmilag is igen változatosan és
értékesen. Akad azonban néhány szócikk,
amely azt bizonyítja, hogy az utaló rendszer
összeállításánál a sok szempont egyeztetése
szinte megoldhatatlan.

Mind il "katolikus iskolaügy", mind a "szer
zetesrendek" címszó foglalkozik a különböző

szerzetesrendekkel más-más megközelítésben.
Egyúttal utalás történik arra, ha külön szócikk
is tárgyalja valamelyik tanítórendet. Míg azon
ban a piaristák és a jezsuiták iskolaügyére talá
lunk, addig az angolkisasszonyok, a bencések,
a szaléziánusok, a dominikánusok oktatásügyé-
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re nem találunk utalást, bár más helyütt a tárgy
nak megfelelő külön szócikk foglalkozik azok
kal.

A lexikon a következő szerzetesrendeket
gyűjtőcímszavakban csak érintőlegesen tárgyal
ja, tehát külön szócikk nem foglalkozik velük:
ferences, minorita, cisztercita, pálos, premont
rei, orsolya, szegény iskolanővérek és végül az
apácarendek. Ezeket csakis a gyűjtőcímszavak

nál találjuk. A "tanítórendek" külön címszót
sem találjuk, helyette más szócikkben történik
róluk említés (pl. "katolikus iskolaügy Magyar
országon"). Ebben a szócikkben találhatók meg
mint jelentös katolikus személyiségek: Marczell
Miháíy, Tóth Tihamér, Kosztertszitz József.

A lexikonjelentős művelődéstőrténeti ismere
teket hordoz, s ezek kellőképp érzékeltetik a
katolíkus iskoláztatás kiemelkedően fontos sze
repét az elmúlt évezredben. Tévedés lenne azon
ban azt hinni, hogy más felekezetek oktatás
ügyének kisebb teret szentel. Jelentöségüknek
megfelelően hosszabb-rövidebb terjedelemben.
megtaláljuk a református, az evangélikus, a gö
rögkeleti, az unitárius és az izraelita iskolaügy
Magyarországon szócikkeket is. Olvashatunk
még az iszlám nevelésről és a különféle vallási
áramlatokról: a puritanizmus, a pietista peda
gógia, a janzenizmus mibenlétéről.

Tanulságos a lexikonban szereplő személyek
vázlatos bemutatása. Régi és ma élő neves hazai
és külfőldi pedagógusok, világi és egyházi sze
mélyek hosszú sorával találkozunk, ideológiai
felfogásuktól függetlenül. E sokszínű együttes
bői mi most csak a katolikus személyiségeket
vesszük számba.

Két pápát már említettünk, II. Piust és II.
Szilvesztert. Az egyházatyákat Szent Ágoston,
Aquinói Szent Tamás, a filozófusokat Albertus
Magnus (Nagy Szent Albert), Abélard, Szent
Anselmus és Jacques Maritain képviselik. Hu
manista állambölcselőként Morus Tamás szere
pel. A rendalapítók közül Kalazanci Szent Jó
zsef (piarista), Nursiai Szent Benedek (bencés),
Loyolai Szent Ignác (jezsuita), Don Bosco (sza
leziánus). Ward Mária neve pedig közvetve ösz
szefügg az angolkisasszonyok rendjének meg
alapításával.

A magyar egyházi személyek közül elsősor

ban Oláh Miklósnak, az ellenreformáció megin
dítójának és a katolikus népoktatás újjászerve
zőjének, Pázmány Péternek, a nagyszombati
egyetem alapítójának, továbbá Pyrker János
László egri érseknek, az egri - első magyar nyel
vű - tanítóképző megalapítójának, Horváth M i
hály csanádi püspöknek - aki egyben a Szemere
kormány közoktatásügyi minisztere volt - és
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Ranolder János veszprémi püspök iskolaalapító
nak a nevét rögzíthetjük.
Kiemelkedő paptanárok, irók, költők is he

lyet kaptak e panteonban a magyar művelődés

jelentős képviselőiként. Itt csak Benyák Bemát,
Dugonics András, Horváth Cyrill, Jedlík
Ányos, Révai Miklós, Rónay Jácint és Sík Sán
dor munkásságának ismertetésére hivatkozunk.
A magyar neveléstörténet kiváló kutatói közül
Békefi Remig (ciszter), Fraknói Vilmos (c. püs
pök) és Takáts Sándor (piarista) nevére hívjuk
fel a figyelmet.

A neveléstudomány reprezentánsaként meg
kell említeni azokat, akik a nemzeti tudat, az
érték- és kultúrfilozófia művelésében játszottak
kiemelkedő szerepet: Lubrich Ágoston, Fináczy
Ernő, Mázy Engelbert, Komis Gyula, Weszely
Ödön, Prohászka Lajos. Természetesen nem
hiányoznak azok sem, akik papként indultak
(pl. Horárik János), és később radikálisan szakí
tottak múltjukkal, avagy az ateista filozófia je
lentős szószólóivá váltak.

E gazdag bemutatás azonban nem feledtetheti
azt a tényt, hogy a katolikus egyház néhány
jelesebb kéviselője, mint Barkóczy Ferenc
(l71~1765), Prohászka Ottokár, Vaszary Ko
los, és a maiak közül például a Pázmány Péter
Hittudományi Akadémia nevesebb oktatói ki
maradtak alexikonból.

Akár az új ismeretekre, akár a rendszerezet
tebb, egységesebb interpretálásra gondolunk. az
eddigi anyagok az 1933-as pedagógiai lexikon
hoz képest nem kis szemléletbeli fejlődést mu
tatnak. Igen nagy érdemnek tartjuk, oogy az
ismertetett munka a magyar művelődés - peda- .
gógia - történetét az egyetemes történetből nem
kiszakítva, hanem avval összefüggésben tár
gyalja. Arra viszont nem találunk elegendő ada
tot az új Pedagógiai Lexikonban, hogy milyen
társulatok, egyletek, szövetségek működtek a
múltban. Szükség van tehát a régi lexikon hasz-
nálatára is. .

A katolikus nevelésűgyi folyóiratok is szere
pelnek az új lexikonban. Igya Religió és Nevelés
(1841-1849), az első magyar nyeívű hazai neve
lésügyi lap, melyet a régi pedagógiai lexikonba
nem vettek fel. Az újat viszont kiegészíthetjük
azzal, hogya Religio és Nevelés folytatása a
Religió című lap volt (I 930-ig). Ide tartozik még
a Katholikus Nevelés (1907-1944) a katolikus
hittanárok közlönye, valamint a Magyar Kö
zépiskola (1908-1944), a Katolikus Középisko
lai Tanáregyesület folyóirata, melynek mellékle
te volt a Juventus (1944-ig) című, a gimnazista
ifjúság számára készített latin nyelvű újság.

Európa -kevés felekezeti egyeteméből csak



egyet ismertet a lexikon, mégpedig az l348-as
alapítású Löweni Katolikus Tudományegyete
met. (L. Université Catholique de Louvain, tehát
nem az egyetemek, felsőoktatás avagy a katoli
kus egyetemek címszavai, hanem az idegen elne
vezés szerinti U betű alatt.)

Méltatásunk befejező részében olyan szócik
kekkel foglalkozunk, melyek egy-egy elvont fo
galom megközelítésére vállalkoznak. Ezek a
gondolati tartalmú, érzelmi töltésű szócikkek
már hangulatukban is különbö'znek az előző
pedagógiai lexikon közleményeitől. Magyaráz
ható egyrészt a laicizálódással, másrészt azzal,
hogy az új lexikon mindenekelőtt a szocialista
pedagógia megállapításait ismerteti, magába ol
vasztva a neveléstudomány egész eddigi érték
rendszerének átvehető hagyományait, ha néhol
hiányosan is. így a nevelés egyes területein né
hány fogalom kifejtésénél hiányoljuk a téma
történeti megközelítését és a szocialista pedagó-

. gia felfogásával történő összevetését.
Kiválasztottunk néhány szócikket, de a ren

delkezésre álló terjedelem miatt csak részletek
kel kívánjuk illusztrálni a régi és az új Pedagó
giai Lexikon címszavainak tárgyilagosságát, il
letve hangulati beállítottságát. Nem utolsósor
ban az érzelmi nevelés egyre fokozódó jelentősé

gére kívánjuk felhívni a figyelmet, mely gyakor
lati pedagógiánknak nem 'éppen legerősebb ol
dala.

Bosszú [1933. I. köt. 251. h.] A - valódi vagy
képzelt sérelmeknek könyörület nélkül való
megtorlására törekszik. Minthogy a harag és a
gyűlölködés táplálja, azért a nevelésnek az a
feladata, hogy kifejlődését már csírájában elfojt
sa. Ennek az a módja, hogy egyrészt lehetetlen
né tesszük azt, hogy a növendékek sérelmeiket
maguk torolják meg, másrészt pedig, hogy kez
dettől fogva békülékenységre és megbocsátásra
neveljük őket.

Bosszú, bosszúállás {I976. I. köt. 177. p.] olyan
cselekvés, amellyel az ember megtorólja a rajta
esett sérelmeket. Nemkívánatos érzelmek és er
kölcsi nézetek táplálják. A kommunista erkölcs
elítéli a bosszúállást és kirekeszti azt az emberek
egymás közti viszonyából, a társadalom életé
ből. Mivel a szocialista társadalom magára vál-

, lalja az egyes ember érdekeinek védelmét, ezért
az egyéni - -t úgy tekinti, mint a társadalom
erkölcsi és jogi funkcióinak az egyén által való
kisajátítását, és éppen ezért megengedhetetlen
nek tartja. Ebből következően a nevélőmunka

során is fontos a gyermekeknél megnyilvánuló
bosszúállási törekvések és a bosszúvágy ellen
küzdeni. Nem szabad megengedni egyéni sérel
meik önhatalmú megtorlását. Hozzá kell szok-

tatnunk őket, hogy sérelmeik orvoslása céljából
a közösség szerveihez forduljanak, s tudatosíta
nunk kell előttük, hogy az egyén - -i szabadsága
a közösségben és a társadalomban egyaránt
anarchiához vezetne.

Szeretet [1933. 2. köt. 692-693. h.] A lélek akti
vitásának legősibb, valóban elsődleges, a maga
megnyilvánulásaiban mindemellett egyik legbo
nyolultabb formája [...] a - -ről való felfogás
b,G) majd a vallásos, majd az esztétikai oldal
részesült erősebb (sokszor kizárólagos) hang
súlyban: új szempontot csak a kereszténység
hozott a - -ben való közösség gondolatával [...]
Nevelői hatások elérése csak akkor lehetséges,
ha a pedagógiai szeretetnek [...] három mozza
nata {szubjektív tetszésmozzanat, objektív moz
zanat, szociális mozzanat] egyformán jelenvaló
és kifejlődésében harmonikus. Ahol azonban az
egyik, vagy a másik mozzanat túlteng, vagy
elhatalmasodik (pl. a szülői - mindig hajlamos
a szubjektív oldal túlbecsülésére) ott a nevelői

hatások is szükségképpen aránytalanná válnak.

Szeretet [1979. 4. köt. 170-171. p.] pozitív érzés,
amely az emberek közötti ragaszkodásban,
gyöngédségben. a mások javának őszinte kívá
násában, a saját érdekeknek a másokénak való
alárendelésében nyilvánul meg. Alapja lehet
többféle emberi kapcsolatnak: a rokonszenv
nek: barátságnak, szerelemnek. Megnyilvánul
hat még az embemek a megismerés és a gyakor
lati tevékenység folytán bizonyos eszmékhez,
dolgokhoz való kapcsolatában is (a természet
szeretete, az igazság szeretete, a munka szeretete
stb.). rg~ ben ~ii/ii'<·gl~r.:rnli; aii f<:'a/;·!tl. há
zasság. hazaszéretet stb.) A nevelői szcrctet
nem csupán a gyermekhez fűződő pozitiv érzel
mi kapcsolat, hanem követelőés fejlesztő hatású
igényesség és tevékenységre való ösztönzés is.
("Követelek tőled, mert tisztellek" - A. Sz. Ma
karenko.) [...] A szeretetre nevelés egyrészt a
megfelelő érzelmi kapcsolatok felkeltését és
ápolását, másrészt az ennek megfelelőmagatar
tás (cselekvő szeretet) kialakítását jelenti [...] A
szeretetre nevelésnek elsősorban a növendék tet
teiben, érzelmeik hatékonyságában kell tükrö
ződnie...

Nem véletlenül választottuk a "bosszú" után a
"szeretet" clmszót, mint annak egyik lehetséges
ellentétpárját, s a keresztény nevelés fő tartópil
lérét. Haalaposan elemezzük a régi és új lexikon
alapján e fogalmat. érzékeljük a különbséget a
fél évszázaddal korábbi és a mai címszó között.

HORÁNSZKY NÁNDOR
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HONISMERET

Kol/er József, a historikus

Több mint százötven éve annak, hogy 1832.
szeptember 2-án Pécsett elhunyt korának egyik
kiváló historikusa, Koller József. A pécsi egy
házmegye történetéről írt nyolckötetes munkája
ma is kitűnő forrásanyaga mindazoknak, akik
a délvidék múltját kutatják.

Kétszáz évvel ezelőtt, I782-ben jelentette meg
Pozsonyban a pécsi püspökség történetérőlszó
ló munkájának első kötetét Historiaepiscopatus
Quinqueecciestarum címmel. A hetedik kötet
csak harminc év múlva, 1812·ben látott napvilá
got, míg a nyolcadiknak mondható Prolegome
na (Előszó) is megkésve. 1804-ben került a nyil
vánosság elé.

E nyolckötetes munkáján kivül más müvek is
fémjelzik kvalitásait, Ezek jó része még életében
megjelent'l de több kéziratban maradt könyvét
és Horvát Istvánhoz írt latin nyelvű levelét a
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának kéz
irattára őrzi.

Koller a püspökök működését időrendben

követi, részletesen beszámol egy-egy egyházfő

tevékenységéről, s közben a kor társadalmi éle
tét is pontosan felméri a rendelkezésre álló ada
tok alapján: Pécs város nevének kérdésével épp
úgy foglalkozik, mint például - a IV. kötetben
- Janus Pannonius költészetének részletes is
mertetésével. Pécsre és a pécsi egyházmegyére
vonatkozó forrásértékűközléseinemcsak a mai
történészek, hanem a földrajzi neveket elemzők,
a nyelvészek és irodalmárok számára is nélkü
lözhetetlenek.

Koller József pécsi nagyprépost 1745. decem
ber Ié-án Huszton született. Mivel szülei rövide
sen Pozsonyba költöztek, itt járt gimnáziumba,
bölcsészeti és jogi tanulmányait Nagyszombat
ban végezte. 1762-ben lépett a pécsi papnöven
dékek közé, de a teológiai tanulmányok befeje
zése után Klimó György püspök még fiatalnak
találta arra, hogy áldozópappá szentelje, ezért
további képzésre először Bécsbe, majd Olaszor
szágba küldte. Pisában I766-ban teológiai dok
torrá avatták. Rómában pedig püspöke biztatá
sára adatokat gyűjtött a pécsi püspökség törté
netének megirásához.

1767-ben tért vissza Rómából Pozsonyba,
ahol az éppen ott tartózkodó Klimó püspök
pappá szemelte, s mindjárt magával is vitte a
pécsi püspöki udvarba káplánjának. Koller itt
lassan emelkedett a hierarchikus lépcsőn fölfelé
egészen anagypréposti címig.
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Mintegy tíi;- nyelven írt, olvasott. A magyar
nyelvet oly alaposan ismerte, hogy műveiben

régi magyar szavakat, helyneveket fejteget, ma
gyaráz. Koller nyelvtudását Klimó püspök fel
használta kiterjedt levelezéseinek intézésére is.
Jelentős Garampi bécsi nunciussal folytatott le
velezése; aki megküldte Klimónak a Bél Mátyás
művében a pécsi egyházmegyére vonatkozó
adatokat. Klimó gyakran nevezi őt "KolIer
meus"-nak (az-én Kolleremnek). Később ő lett
a Klimó-könyvtár első felügyelője és rendszere
zője.

Milyen ember volt Koller József? A pécsi püs
pöki épület folyosóján látható festménybőlés az
egykorú iratokból megállapithatóan alacsony
növésű, törékeny, betegségre hajlamos, de rend
kivüli munkabírású tudós pap. Igazának birto
kában érzékenyen reagált a körülötte történtek
re. Nagy pártfogója, Klimó György püspök ha
lála után Petheő káptalani helynök néhány do
log miatt kánoni megintésben részesítette. Kol
ler a királyhoz fordult neve reputációjának vé
delmére. Az ügyet a király Kollonich László
kalocsai érsekre bízta, aki Kollemek elégtételt is
szolgáltatott, s döntését a helynöki tanácsban,
az egyházmegyei papság előtt, sőt a városi elöl
járóságnál is közzé kellett tenni.

Kollernek köszönhetö az 1790-es években Ba- ,
ranya, Tolna ésPozsega megyék fölmérése, tör
téneti és földrajzi adatainak összegyűjtése.

Rendkívül értékesek a Prolegomená-ban közölt
rézmetszetű, gyakran színezett táblák, amelyek
a pécsi római festett sírkamra freskóira, a régi
római sírokra, stilizált római oszlopfőkre, térké
pekre stb. vonatkoznak.

A magyar tudományos élet kimagasló egyéni
ségének haláláról Széchenyi lapja, a Jelenkor
1832. szeptember 8-i száma ekként emlékezett
meg: "Tegnap estve, azaz sept, 2-án 10 és II óra

. között csendesen elpihent az urban a pécsi ns
káptalannak, sőt rtLlán az egész keresztyén világ
nak legidősb s így Nestor-kanonokja, néhai
nagys. és főtiszt. Koller József nagyprépost. éle
tének 87-dik skanonokságának-ár-dík évében.
Az ő bő tudományát nyilván hirdetik számos,
részint nyomtatott, részint kéziratban maradt
tudom. Imunkáji. Életében minden vagyonát a
szegényekre osztá, s ugyanezeket tevé holta után
örökösivé. A haza koszorús tudóst, dicső polgá
rát, a magyar Szion egy fenragyogású csillagát,
történeti Musánk példás lelkű gyárnolát veszté
el benne."

TÓTH ISTVÁN
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Pirigyi István:
A görög katolikus
magyarság története

A múlt megbecsüléseés értelmezése minden kö
zösség számára egyenlő a lét vagy nemlét kérdé
sével. Örömmel kell nyugtáznunk, hogy mind
egyházi, mind világi vonatkozásban megnőtt az
érdeklődés a történelmi kérdések iránt. Egyházi
területen ide tartoznak az egyházmegyénként
megjelenő Névtárak-értekezései és adattárai is.

Pirigyi István nem egy egyházmegye történe
tét akarja elénk tárni, hanem az egész keleti
szertartású magyarság történetét. Mindezt
munkájában négy nagy korszakra osztja. Ezek
li korszakok nem különülnek el egymástól, ha
nem folyamatosan, egymásba fonódva a ma
gyar .nép történetének részét alkotják.

Az első korszakban tárgyalja a szerző azt
az időszakot, amely a magyarság és a keresz
ténység kapcsolatainak kezdetétől az Árpád-ko
ri bizánci szertartású kolostori közösségek meg
szűnéséig tart. A második korszak a XIII. szá
zadban megkezdődő keleti szertartású nemzeti
ségek bevándorlásának történelmi folyamatát
öleli fel. Szól az új egyházi központok, többek
között a munkácsi püspökség kialakulásáról is.

. Idörendben a magyarság történetének XIII-
XVII. századait tekinti át. Arányos elosztásával
mégsem feszíti szét a munka egységét.

KÉPZÖMÜVÉSZET

Román György képei

A Műcsarnok három kisebb termében, és egy
negyedikből kiszakított televíziós szegletben, a
technika bravúrjával megvalósított, természe
tüknél fogva harsány plakátok, ügyesen eszter
gályozott, öntött, igazában azonban keveset
mondó fafigurák és fémfigurák, ügyeskedő és
mesterkélt tér-játékok, grafikák tőszomszédsá

gában Román György képei emléknek is, jelnek
is megrázóan maradandók. Maradandók, mint
ahogy az egyik kép előtt - Egy ház és lakói - a
szemlélőben, e sorok írójában váratlanul eleven
né vált egy gyerekkori emlék: öt- vagy hatévesen
rácsodálkozott már egy lakás falán vagy valami
lyen korabeli képes magazin színes nyomatában
- esetleg a Pesti Hírlap egyik vasárnapi számá
ban -, és kitörülhetetlenül rögzítette idegeiben
azt a furcsaságot, hogy egy házba mint színház-

A könyv harmadik része alig másfél század
történetét mondja el. A szerző terjedelemben
majdnem ugyanannyi oldalt szánt ennek, mint
a jóval hosszabb időt átfogó második korszak
nak. Úgy tűnik, érzékeltetni akarta ezzel is,
hogy a magyarországi keleti szertartású katoli
kus püspökök bécsi konferenciája, mely 1773.
március l. és május 6-a között ülésezett, sors
döntő jelentőséggel birt a magyar liturgikus
nyelv meghonosítása és a magyar nyelvű püs
pökség létesítése szempontjából. A negyedik
rész már egészen közeli témát, a jelen század
eseményeit mutatja be napjainkig. így kap he
lyet benne a hajdúdorogi püspökség felállításá
nak története, a magyar nyelv liturgikus nyelv
ként történő elismerése és az új, nyíregyházi
szeminárium megnyitása is.

A pedagógiai tapasztalatokkal gazdag életpá
lya gyümölcseként, Pirigyi István élményszerü
en vezeti végig olvasóit a magyar nép és a görög
szertartású magyarság kapcsolatának évezredes
útján. Ennek a munkának a megjelenéseés érté
ke nemcsak a görög katolikus magyarság szá
mára hasznos és öntudaterősítő, hanem mint
összefoglaló munka a magyar történelem
tudomány számára is. Szerzője nem fél a kényes
kérdések tárgyalásától sem és összegyűjtött, va
lamint felhasznált forrás- és irodalomanyagával
a további kutató munkára is buzdítást ad.

BOROVI JÓZSEF

ba lát, emberekre, mintha álmodna. Talán ál
mában vissza-vissza is tért ez a kép, hangulatá
val, s valamit még meg is határozott benne, élete
része lett.

Ezt a nagyon szubjektív bevezetőt menti talán
- és egyben az első kulcs is műveihez -, hogy
Román György képei elemi erejűek: vagy rezo
nálunk rájuk és elfogadjuk, vagy idegenek tő

lünk, s elutasítjuk. Ez a kiélezett vagy-vagy su
gárzík minden itt látható munkájából, sarkallja
a vele lélegzőt: próbálja meg minél jobban meg
közelíteni, érteni és értelmezni, ugyanakkor azt
is hangsúlyozva, amire Frank János utal Román
Györgyről írott tanulmánykötetében. mindenki
"egészen mást olvas ki a képből, mint amire az
alkotója gondolt", és ebben az idézethez hozzá
tett "mindenki" is fontos. Azt, hogy Román
György utánozhatatlan egyéniség, az író Ro
mán György szavaival- "Azt sem éreztem, hogy
egyszer iskolám lesz, követőim lesznek. Az én
élményeimet nem élheti meg más művész" 
Frank János könyve éppúgy megerősíti, mint a
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kiállításon látható televíziós film, Kende Márta
érzékenyen és pontosan fogalmazott portréja.
Mindez együtt, a festő önéletrajzi regényével és
az író Román György regényeivel, novelláival
arról is beszélnek: élete megszenvedett élet, még
is tele van élniakarással, olyan kemény konok
sággal, ami már a profi bokszoló Román Győr

gyé. Lehet - sőt, bizonyos -, hogyaringben
gyakran kiütötték, de az "életben" soha. Pedig
micsoda álmai lehettek! Tele sötétséggel, kínnal,
szorongással - a kor, amelyben élt, és a sors,
amelybe beleszületett nem tette derűssé egyetlen
évétsem -, mégsem siránkozott, hanem kiveti
tette magából, hogy megszabadulva tőlük, új
tusába kezdjen, másféle kínnal, szorongással és
sötétséggel.

Ezt a fajta örökös küzdelmet - azt is, amiben
a ringben volt része - sűrítette össze a
Bokszolók-ban. Attól, hogy a kép egyszerre
több alakos, ráadásul körülötte házak, mint
valami közönyös szemlélők - egyik-másik olyan
is, akár egy merev emberi arc: kettős ablakai
szemek, a fák szempillák, orrok -, az emberiség
küzdelme is egyben. Talán önkényes asszociá
ció, de a Virágosfalú ház sötét szobájában tizen
ketten ülnek az asztal körül, ráadásul olyan
sajátos rendben, mintha egy már nem lenne kö
zöttük - Júdás -, és a testtartásokban mintha a
leonardói Utolsó vacsora ismétlődne, míg a szo
bán kívül az a taszító mámor, ami Keresztelő

János fejét követelte. Megint másféle, szorongá
sos emlék A régi ház belsejének faoszlopaiban,
emeletes priceset idéző favázában: lágerbarak
kok képe vetődik elénk. A Patkányok ínváziója
a camus-i Pestis-t villantja, ugyanúgy, mint
egyik írásában - A festő két halála - a Nagy úr
bódéjába visszatért "régen elszököttnek vélt
patkányok". Ugyanezt a tartalmat kapja a gye
rekkori emlékből 1947-ben festett A járvány is,
a minden emberin átfolyó sárga, ragadós, fonal
szerű folyam, amit az emberek - az emberiség
egy része páholy-toronyból mozdulatlanul néz.

Akaratlanul is idősíkok - gyerekkori emlék,
álom, a festés idején még eleven, de múlttá váló
jelen - csúsznak össze képein, és ez ismét mun
kái nagy részének jellemzője. Míg a korai Őszi

józsefvárosi álom egyetlen pillanat, a Kis szinpa
dok aciprusligetben szebabelsőinek kiszolgálta
tott szereplőimár túl azon, hogy pillanatképek
ben élnek, egy, az egészet átfogó pillanatban, a
pillanatok egymásutánjában is, hiszen a néző

tekintete vándorol rajtuk, időben halad, és a
befelé vonuló tömeg - a következő órák kiszol
gáltatottjai - mintha a pusztulás felé mennének.
A lovashintók, lovasok promenádja valami
iszonyú, "békebeli" felszín, különösen a festés
idején: 1943-ban. Az I947-es Játékháború, a ké-
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sőbbi Ólomalakok-nál és Ólomkatonák-nál
- amelyek vallomásai szerint legkedvesebb já
tékszerei voltak - erőteljesebben beszél: játék
szerré vált az ember azok kezében, akik a közel
múltat - ismét - páholyból nézték vagy - irányí
tották. Ebben a képben az a dráma feszül, ami
az Ólomalakok-ban már a "bevégeztetett" utáni
emberképet mutatja fel, nem intve, óva, hanem
kiáltva.

"Drámaiság" - újabb közeledés, hiszen a ké
pekben újra és újra ott a dráma. Az új város
meddőhányó-szerű salaktömegében, amelyben
a soktornyú katedrálissal elmerül a múlt, átadva
helyét egy vonalakkal még behálózott, alig em
beri jövő sivárságának. Ez a geometrikus és
embertelen rend, ami A menyasszonyiruhás lány
cimű novellájában is jelen van - "A hegyoldalba
vékony törzsű seprűfákat szúrkáltak, feketés
zöld levelekkel, melyek télen lehullottak, hogy
a fák azután a téli eget merv keménységükkel
keresztezzék, hangsúlyozva a tél hidegségét és
zordságát" - fokozza fel a lépcsős képeket: Csa
vargó a lépcsőn, Oszlopos ház, a kafkai Munka
hely, Lépcsők között és Lépcsős ház, amely szür
realisztikus csúcsa nyugtalanító térhatásainak.
De ilyenek a Bérház-ai és Két uszodája is, a
felborított perspektívájú A pályaudvar, a Bronz
lány bronzkutyával, vagy A titkok háza- mind
egyiken a fekete-fehér mozaikkockás padló vib
rálása.

Ezekben a képekben az egymás ellen feszülő

indulatok áttételesebben fogalmazódnak meg
- a geometriai nyelvén -, mint az Álom-ban vagy
a Drámá-ban. A fekete-fehér négyzetek ezekben
a képekben is jelen vannak - az elsőben fal, a
másodikban folyosópadló - de az elsőben a
távolodó ember magányosságát úgy növeszti
meg, ahogy azt később Bergman A nap végé
ben, olyan elemi erővel hangsúlyozza a láto
mást, a végtelenből végtelenbe tartó polc-sort,
amin az emberek - vagy emberi tárgyak - tár
gyakká lettek, önmaguktól megfosztattak, míg
az előtér a közőnyős fejeké. viaszfiguráké.
A Dráma igazi drámáját is a tér formában fog
lalt csapdája mutatja: a két mezőre osztott kép
jobb felén folyosó, bezárt ajtókkal, egy pirosru
hás alak, aki szeretne bejutni. A bal mezőben

szoba, asztal, ágy, tehát az "otthon", még ha
rideg is, ám ez a két mező mégis úgy függ össze,
hogy az ajtók nem nyílnak sehová, mögöttük is
fal van.

A tér és a térbe sűrített idő fogja át a
Tiszazúg-ot, ahol a halottat siratá férfiak mint
ha döbbent önsorslátók lennének, s furcsa ellen
pontjuk a nyitott polcon katonás rendben álló
cserépedények, szinte a fejekkel azonos, de me
rev paraszti formák. A térbe összetorlódó idő,



mint az álmokban, teszi nyomasztóvá a
Macskaország-ot is, A játékmester-t, aki - úgy
is érezhetem - velem, a kép nézőjével is játszik.
Ennek a világnak még szorongatóbb "lenyoma
ta" a Körhinták ólomszínű objektivitása. Az
Akasztás a cirkuszban Goya-i látomás - még a
színei is mintha őt idéznék - a halálra szánt
emberről, kegyetlen "időmúlás" az önfeledt já
ték és öröm szinterén, a porondon. Ismét más

az Október gyönyörű fája, amely egyszerre áb
rázolja a hónap kezdetét, színesedő faleveleivel,
és a végét, csupasz ágaival. Ez a kép ismét mint
ha összegezne: a Férges gyümölcsfa, a Virágzó
lombos fa és a Téli emlék egy nyári fáról időben
öt-hét év távolságából született egyazzon fa hár
masát fogja egybe, kifejezve, bennük az elkerül
hetetlen elmúlás szépségét is.

TARBAYEDE

BALINT BANK versel·

lsten a sivatagban

Homok, homok, homok.
Egy csepp v.ér.
- Itt járt a fiam.

Csukott szemű a világ

Csukott szemű a világ.
Uram, érzem:
valahol te is itt botorkálsz.

ítélet

Jézus kérdései

Engem szerettek,
vagy a köntöst, aminben megjelentem?
Engem akartok,
vagy a csodát, amit cselekedtem?
Engem imádtok,
vagy a keresztet, amit magamra feszltettem?
Hisztek-e az emberekben,
akiket én teremtettem?

Alázat

Elfogadni egy rozoga házat
a púpos hátat
rozoga háznak és púpos hátnak
És mégis minden nap megteríteni
a korhadt deszkán
puha szalmaágyat vetni a jöldön.
Hátha ma látogat meg az Isten. '

Meghívtak az utolsó vacsorára,
de mégsem terítettek nekem.
Nem tettek elém tányért,
se bort,
se kenyeret.
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RÉSUMÉ

Kornél PATAKY, l'évéque de Győr: .Sois béni, roi Saint Etienne!"
L'hymne en ,vers du roi Saint Ladislas, traduit par Béla CSANÁD
Rózsa IGNACZ: Homme de féte (extrait de roman)
György RÓNAY: Saint Gellért en Pannonie ,
Gyula PRO KOPP: Le "baton de Sainte Elisabeth (l'auteur présente cette piéce conservée dans la

collection de reliques du Trésor de la Basilique d'Esztergom).
Nous pouvons parvenir IIla sérénité. Une entrevue sur la musique avec le poéte János PILINSZKY
László PASSUTH: Alma Mater II Kolozsvár - un écrit post hume de I'auteur présenté par Lajos

Tardy.
Zoltán MENSÁROS: Boumerang (récit).
Zádor TORDAI: Oh, les beaux jours. Beckett et sa piéce de théátre.
Zoltán ZELK: Une émission radiophonique Sur Lajos NAGY

Imre VÁRKONYI (1916-1983) - Adieux d'Imre Várkonyi décédé récemment. (Il fut prélat
chanoine, directeur national de l' Actio Catholica, éditeur de notre journal).

Les poemcs d'Éva STETJt(A, János OLÁH, Ágnes SIMÁNDI ,

Dans la rubrique de critiqueet de tour d'horizon vous trouverez les écrits de László Rónay (du livre
de Miklós Bélády, intitulé: Le fondateur d'esprit), de Pál Rosdy (de l'ouvrage d'inspiration marxiste
de Jenő Gergely, intitulé: L'histoire de la papauté). László Possonyi évoque le souvenir de Mária
Mezei, grande actrice disparue récemment; Józse! Borovi analyse I'ouvrage d'István Pirigyi, traitant
de I'histoire des Hongrois catholiquesgrecs; István Tóth évoque le souvenir de József Koller, célebre
prétre-historien, natif de Pécs; Károly Fekete lejeune rend compte d'un livre présentant les anciennes
orgues classées monuments historiques de la Slovaquie; László Rónay présente II ses lecteurs les
enregistrements baroques de l'éditeur de disques soviétique: Melodia; enfin vous trouverez une
présentation de Ede Tarbay sur I'exposition récente du peintre György Román.

INHALT

Kornél PATAKY, Diözesanbischof von Győr: "Gesegnet sei König Stephan der Heilige!" \
Der Psalm des Königs Ladislaus der Heilige, in Versen, übersetzt von Béla CSANÁD
Rózsa IGNÁCZ: Der Mann der Feier (Auszug aus einem Roman)
György RÓNAY: Der Heilige Gerhard in Pannonien
Gyula PROKOPP: Der "Stock" der Heiligen Elisabeth (Der Autor prásentiert ein Stück aus der

Reliquiensammlung der Schatzkammer der Basi!ika von Esztergom)
"Wir können zur Fröhlichkeit gelangen" ein Rundfunk-Gesprach mit dem Dichter János PILINSZ-

KY über die Musik I .

László PASSUTH: Alma Mater in Kolozsvár (Klausenburg) - eine Postumus-Schrift des Autors,
eingeleitet von Lajos Tardy

Zoltán MENSÁROS: Bumerang (Erzahlung)
Zádor TORDAI: Samuel Beckett und sein Stüc];; "Oh, diese schönen Tage"
Zoltán ZELK: Über Lajos Nagy im Rundfunk
Imre VÁRKONYI (1916-1983): Wir verabschieden uns von dem im Apri! dieses Jahres verstorbe

nen Probst Imre Várkonyi, Landesdirektor der ungarischen Actio Catholica, verantwortlicher
Herausgeber der Vigilia .

Gedichte von Éva STETKA, János OLÁH und Ágnes SIMÁNDI
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In der Kritik- und Referatspalte bespricht László Rónay ein Buch von Miklós Béládi und Pál Rosdy
das Buch des Marxisten Jenő Gergely über die Geschichte des Papsttums; László Possonyi tedenkt
der vor kurzem verstorbenen namhaften Schauspielerin Mária Mezei; Józse! Borovi prásentiert ein
Buch von István Pirigyi, das sich mit der Geschichte der unierten griechisch-katholischen Kirche
in Ungarn befasst; István Tóth gedenkt des namhaften Priester-Historikers von Pécs, József Koller;
Károly Fekete Jun. berichtet über ein Album das die berühmtesten Orgeln der Slowakei priisentiert;
Barockaufnahmen der sowjetischen Schallplatten-Fabrik "Melodia" empfiehlt unseren Lesem
László Rónay; Ede Tarbay führt uns durch die Ausstellung des Malers György Román.

CONTENTS

Kornél PATAKY, Bishop of Győr: "Be blessed King St. Stephen".
Psaltery of St. Ladislaus, translated by Béla CSANAD.
Rózsa IGNÁCZ: Festive Man (chapter from a novel).
György RÓNAY: St. Gilbert in Pannonia. "
Gyula PROKOPP: The walking stick of St. Elizabeth in the Museum of the Basikica of Esztergom.

. Radio-interviwe with János PILINSZKY about spiritual Joy and Music.
László PASSUTH: The Alma Mater in Kolozsvár. A posturnus piece of authobiography, introud-

uced by Lajos Tardy. .
Zoltán MENSÁROS/ Boomerang (A short story).
Zádor TORDAI: The good old time... (on Beckett)
Zoltán ZELK: Lajos Nagy, the writer in the Radio.
Memory ofImre VÁRKONYI (1916-1983) provost, director of Actio Catholica, Publisher of our

magazine who died recently.
Poems of Éva STET KA, János OLÁH and Ágnes SIMÁNDI.

In our Review columns László Rónay writes about the book of Miklós Béládi: The Reason-founder;
Pál Rosdy reviews a Marxist history of Papacy by Jenő Gergely. László Possonyi writes a personal
obituary of the Mária Mezei; József Borovi reviews the book of István Pirigyi on the history of
United Greek Catholics in Hungary; István Tóth on the memory József Koller the noted priest
historian of Pécs; Jun. Károly Fekete reviews a book on the old organs in Slovakia; László Rónay
recommends the new Baroque records of the Soviet "Melodia" Record Company and Ede Terbay
is our guide to the exhibition of the painter György Román. .

SOMMARIO

Kornél PATAKY, veseovo di Győr: .Sií benedetto, re Santo Stefano".
Il salmo in versi del re San Ladislao, tradotto da Béla CSANÁD. .
Rózsa IGNÁCZ: .Uomo festevole" (brano di romanzo).
György RÓNAY: "San Gerardo in Pannonia". .
Gyula PROKOPP: "Il 'bastone' di Santa Elisabetta" (l'autore presental'oggetto che si trova nella

collezione di reliquie della tesoreria della basilica di Esztergom).
.Potremo arrivare alla serenitá" Dialogo radiofonico col poeta János PILINSZKY sulla musica.
László PASSUTH: "Alma Mater di Kolozsvár" - uno scritto postumo dell'autore introdotto da

Lajos Tardy.
Zoltán MENSÁROS: "Bumerang" (novella)
Zádor TORDAY: "Oh, quei bei giorni. .." Beckett e il suo pezzo omonimo.
Zoltán ZELK: "Su Lajos NAGY alla radio".
"Imre VÁRKONYI (1916-1983)". Commiato dal prepo~o-canonico Imre VÁRKONYI, scompar

so di recente, che era stato direttore generale dell' Actio Catholica ungherese eredattore responsa
bile del nostra periodico.

Poesie di Éva STETKA, János OLÁH e Ágnes SIMÁNDI.
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Nella rubrica di eritica e di rassegna László Rónay presenta il libro di Miklós Béládi "Il fondatore
della ragione"; Pál Rosdy l'opera del marxista Jenő Gergely "La storia del Papato"; László Passonyi
rammenta la grande attrice ungherese Maria Mezei, scomparsa da poco; Józse! Borovi recensisce
il volume di István Pirigyi sulla storia della religione greco-cattolica in Ungheria; István Tóth ricorda
József Koller, insigne storico sacerdote di Pécs; Károly Fekete jun. presenta un libro sugli organi
di valore artistico ancora esistenti in Slovacchia; László Rónay consiglia ai lettori le incisioni di
musica barocea della fabbrica di dischi sovietica MELODIA; Ede Tarbay ci guida all'ultima mostra
del pittore György Román.

(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária. DOROMB Y Károly,
NAGY Erzsébet és Brita FRANCHl)

A Vigilia postáíából

KERESZTÉNY-ZSIDÓ PÁRBESZÉD
(1982: novemberi számunk)

Nagyon jó dolognak és feltétlenül kívánatosnak tar
tom a folyóíratuk által kezdeményezettkeresztény-zsi
dó párbeszédet. Egyetértek azzal is, hogy a Vigiliaközli
a hozzászólók leveleit. Vigyázzunk azonban arra, ne
hogy ez az "olvasói párbeszéd" kimerüljön a múlt
felhánytorgatásában. és a ,,vigilia postája" a kölcsö
nös egymásra mutogatás színterévé váljon. Annál ébe
rebben kell erre ügyelni, mert a messze múltban csírá
zó, sok vérrel, könnyel és még több fájdalommal körül
övezett témában kívánjuk megkeresni a kivezető utat.
Nem elég ezért a jó szándék. Roppant óvatossággal és
nagy-nagy tapintattal szabad csak megközelítenia kér
dést. Egy-egykellően meg nem fontolt szó, vagy kitétel
ugyanis az elérni kívánt céllal ellentétes hatást válthat
ki.

A két világháború közötti időszakra visszatekintve,
hiba lenne tagadni, hogy a kérdéseskor társadalmának
jelentős része antiszemita volt. Azt is el kell azonban
ismerni, hogy a magyar nép lelkiségétől mindig is távol
állott a szadizmus, a mások üldözésére irányuló haj
lam. A tárgyilagos szemlélődőnek továbbá látnia kell
azt is, miszerint az antiszemitizmus kialakulásáért nem
csak a keresztény társadalom hibáztatható. Ezért - úgy
vélem - némi túlzás ennek felelősségét majdnem kizá
rólag a keresztényegyházak és azok vezetőinek nyaká
ba varrni, nota bene, az antiszemitizmust a "nagyhét
ceremóniái"-ból eredeztetni. Az utóbbi régi keletű teó
ria, nem viszi előbbre az ügyet. Valóságtartalma
ugyanis megfoghatatlan, miután az abban foglalt állí
tás objektíve se nem bizonyítható, se nem cáfolható. A
keresztény egyházakat illetően elég csak elővenni azo
kat 'a korabeli napilapokat, amelyek a zsidókérdéssel
kapcsolatos főpapi megnyilatkozásokat publikálják.
Ezekből megismerhetjük többek között Glattfelder
Gyula csanádi püspöknek a II. zsidótörvényjavaslat
felsőházi vitájában elmondott beszédét, melynek befe
jező része így hangzott el: "Lelkiismeretes megfontolás
után csak arra az elhatározásra lehet jutni, hogy mivel
a törvényjavaslat életlehetöségét kíván bíztosítani az
ország keresztény társadalmának, azt általánosságban
meg kell szavazni, mert a szükség törvényt bont. Az első

paragrafust azonban. mely eredeti szövegezésben a ke-
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resztség joghatályát megtagadja s gyűlölf!/ ál/al befo
lyásolt elfogultság sugallata. a kormányelnök úrral
szemben érzett minden bizalmam dacára sem fogadha
tom el. Mivel pedíg a zsidó rendszabály emberi és
történelmi kényszerűség, míg a keresztségért helytálla
ni örök érvényű isteni rendelés, a logika és a hit által
megszabott sorrend csak az lehet, hogy ha az első

paragrafus változatlanul elfogadtatnék, akkor harma
dik olvasásban, illetve végső szövegezésnél az egész
törvényjavaslat ellen adnám le szavazatomat egyszerűen
azért, mert sem egyéni rokonszenv. sem - ínég kevésbé
- tömegterror kedvéért nem hagyom cserben a kereszt- .
séget és a keresztényeket s mert a gyűlölet útjáról. mely
szégyenbe és örvénybe vezet, visszatartani kívánom a
nemzetet" (Nemzeti Újság, 1939. IV. L)

Az állásfoglalás jelentőséget növeli, hogy az nem
csak egyéni véleményt fejezett ki. Mint ahogy azt a
Vigilialegut6bbi (február, 142.old.) számából megtud
hattuk, "püspöktársai őt kérték meg, hogy 1938--40
kőzőtt a Felsőházban a Darány-Imrédi-féle zsidótőr

vények taglalásánál az egyház álIáspontját képviselje".
Hallgassuk meg továbbiakban, miként nyilatkozott
erről a kérdésről 1939 legelején a többi keresztyén
egyház vezetője. Ravasz László református püspök: A
zsidókat "szeretettel és példaadással kell körülven
nünk. Szeretettel, mert a zsídót négyezer esztendőn

keresztül nem szerette senki. Mi sem ezért szeretjük,
mert zsidó, hanem mert ember" (Pestí Napló, 1939. I.
3.). Raffay Sándor evangélíkus püspök: "Az ístení igaz
ságot keresemaz emberi életben... Az új zsidótőrvény
javaslatot nem tartom evangélium szelleműnek" (Pesti
Napló, 1939. I. 3.). Révész Imre tiszántúlí református
püspök: ..Igazságtalanságok és embertelenségek (igazá
ban: istentelenségek) elkövetése ellen pedig a magyar
református lelkiismeretnek Krisztus nevében még akkor
is tiltokoznia kell. hogyha azok a Krisztushoz meg nem
tért. de különben az Isten tízparancsolatát becsületesen
megtartó, s a nemzetnek egy vagy más téren hasznos
szolgálatokat teljesített, emberöltök óta jóindulatúlag
asszimilálődni igyekezett zsidó családok tagjain köve/
telnek ef' (Pesti Napló, 1939. I. 3.).

Ezek a főpapok vagy az irányításukkal müködő

lelkészekés papok nevelték volna a hívőkbe, a magyar
népbe az antiszemítizmust? Aligha hihető! Mint ahogy
logikusan az sem feltételezhető, hogyamegidézett egy
házi vezetők nézete, a zsidókérdésben kifejtett vélemé
nye és a társadalom jobbik részében ezek nyomán
kíalakult közfelfogás a későbbiekben visszályára for-



dult volna. A vészterhes körülmények vezette k el oda,
hogy az ország bénultan nézte a dolgok elfajulását, az
eléggé el nem ítélhető tragikus történteket. Éppen úgy,
mint még későbben - az osztályharc kiéleződöttségé

nek légkörében - tehetetlenül szemléltük mindannyian
a kulák nak mínősülő magyar parasztok hátrányos
megkülönbőztetését, nemkülönben a több ezer buda
pesti lakos kitelepítését. Mennyiben hibáztatható eze
kért a magyar nép? Ennek megítélését bízzuk a történe
lem ítélőszékére, végső fokon az egykor majd mind
annyiunk felett itélkező igazságos Istenre. A főIdőn

maradva azonban fogadjuk el azt, hogya mégoly szi
gorú erkölcsi normákat véve alapul, kötelező erővel

nem várható el az egyéntől, még kevésbé a közösségtől,

hogy magára vállalja az esetleges mártíromság kocká
zatát. Dicséretes és fennkölt dolog, ha egyesek megte
szik és életüket is feláldozzák - mint korunk szentje,
Kolbe atya -, hősökké lesznek s kiérdemlik az emberi
ség megkülönböztetett elismerését. Adott esetben azt,
hogy a szentek körében tiszteljük őket. De az emberi
ség döntő többsége vajon hol áll ettől az áldozatos,
hősi szellemiségtől. az életszentségtől?

Bármennyire fájdalmas is ez, mi okosabbat tehetünk
annál, mint hogy bölcs alázatossággal tudomásul véve
az evilági realitásokat, tőlünk telhetően kőzreműkö

dünk a kitüzött cél megvalósításában, egy tisztultabb
társadalom kialakításában. Ennek egyik biztató jele
lenne az a nemes gesztus, ha pontot tudnánk tenni azon
felfogás végére, mely a zsidóság ellen vétő, semmitől

vissza nem riadó, emberségéből kivetkőzött, kegyetlen,
de mindenképpen körülhatárolható réteget a korabeli
társadalom egészével azonositja.

Meggyőződésem, hogy a keresztény-zsidó párbe
széd akkor lesz gyümölcsöző, ha a múltra nézve kől

csőnősen, őszinte és mélyreható önvizsgálatot tartunk,
melynek során megszívleljük Szent János szavait: "Ha
azt állitjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezet
jük félre, és nincs meg bennünk az igazság".

Podlussányi Tibor

MAI KÚDEX
A MOLDVAI CSÁNGÚMAGYAROKRÚL
(1983. februári számunk)

Az idén közölte a Vigilia Beke György cikk ét a moldvai
csángómagyarokról. Ehhez szeretném hozzáfüzni a té
mával kapcsolatos alábbi észrevételeimet.

Mikecs László, a szép jövöt remélő, de a háborúban
fájdalmasan fiatalon meghalt történész huszonnégy
évesen tette le a magyar tudomány asztalára a Csángók
cimű könyvét, melyben a kérdés addigi kutatóinak
eredményeit foglalta össze.

Csikesz Ferencnek a Confessio 1982. évi második
számában megjelent méltató tanulmánya a Mikecs
kőtet külőnlegesen ritka példányára épül, melyben kéz
írással megtalálhatók azok a sorok is, melycket a kora
beli, 1941-es cenzúra törölt. A kihagyott részek jellem
zőek a háborús idők politikai viszonyaira. Így például
nem szerepelhetett a Budapesten kiadott könyvben a
királyi Románia kritikája, mely a tengelyhatalmak ér
zékenységét sértette, kimaradt a moldvai csángók kő

zött negatív szerepet játszó olasz papság birálata
feltehetően a Mussolini-féle Olaszország iránti "figye
lemnek " köszönhetően. És a nacionalista cenzúra meg-

nyirbálta a székelység évszázados kiszolgáltatottságát
említő részeket is.

Mikecs László, aki nagy tárgyismerettel igazodott el
a terjedelmes csángó irodalomban, tárgyilagosságra
törekedett, ez azonban néhány esetben nem sikerült
neki. Emellett pedig nem lehet szó nélkül elmenni, mert
a méltató tanulmány szerzőjeéppen ezt a néhány esetet
emeli ki Mikecs elfogulatlanságának bizonyitékául.
Azt olvashatjuk egy helyütt, hogya magyar katolíkus
egyház és katolikus történészek addig (l941-ig) nem
vettek tudomást a csángók sorsáról. Domokos Pál
Péter Moldvai magyarság cimű könyve, melyre Mikecs
is hivatkozik, feldolgozta a csángómagyar történelmet.
Mikecs állítását cáfolják a magyar alapítású moldvai
püspökségek, valamint a csiksomlyói irányítású bákói
ferences kolostor, melynek XVI. századi névsorát ol
vasva kitűnnek az erdélyi kapcsolatok, de cáfolja az
állítást Batthyány Ignác erdélyi püspöknek a pápához
írott levele is. Emellett intézménye is volt a katolikus
egyháznak, hiszen a Szent László Társulat épp a Kár
pátokon túli magyarok segítését szolgálta. És a múlt
századtól meginduló tudományos kutatásban sem volt
lebecsülendő az egyházi történészek szerepe. Katolikus
pap volt Beke Pál, Zöld Péter, Petrás Ince János, Gegő
Elek, a Veszely-Imets-Kovács kutatócsoport, Rómer
Flóris a szabadságharcos régész, művészettörténész is,
temesvári kanonok volt Auner Károly, aki 1908-ban
könyvet írt a kérdésről, melyet egy temesvári püspök,
Pacha Ágoston ~'ordított magyarra. Az említett romá
nosító olasz papok 1622-től, a "de Propaganda Fide"
nevűmissziós szervezettel jutottak Moldvába. Ezeknek
ismeretében azt állítani, hogy "a janicsármódszer mél
tó koronája a katolikus egyház rnűködésének Romá
niában", legalábbis felületes ítélkezés. A janicsármód
szer jellemző az 1622 utáni Oldvában, de tájékozott
ember nem állithatja ezt sem az 1918 előtti, sem pedig
azutáni, tehát a Romániához került gyulafehérvári,
temesvári, váradi és szatmári egyházmegyékről.

Szintén nem használ Mikecs László emlékének az
olyan, a Csángók-ból kimaradt szöveg közlése, mely
szerint Gegő Elek, Jerney János és Petrás Ince János
magyar nacionalisták lettek volna. Mindhármuk fellé
pésének ideje a magyar reformkor volt, "ami a tisztán
látásnak és a valóság helyes felmérésének itthon sem
kedvezett". Csikesz Ferenc önkényes itéletében csak az
nem világos, mi nem tetszett Mikecsnek a három re
formkori tudós nemzeti érzésében - mely nem volt
több mint nemzeti érzés -, ha az imént még a csángó
kérdés agyonhallgatásáról panaszkodott. Amikor pe
dig a székelységet "az egyik legprimitívebb magyar
népcsoport"-nak nevezi, mert "rettenetes szociális be
tegségek... lelkét, magyarságát, emberségét kikezd
ték", akkor csakis a székely népi kultúra és a család
központú székely társadalom ísmeretének hiányára
gondolhatunk. Az is fölötlik az olvasóban, járt-e Mi
kecs László Székelyföldön. Mert hogy Moldvában nem
járt, azt tudjuk.

Az a szenvedély, mellyel Mikecs László ilyen fiatalon
könyvét megírta, könnyen belevitte néhány felszínes,
ellentmondásos, vagy akár elfogult megállapításba.
Ennek ellenére, Gegő Elek, Petrás, Szarvas Gábor,
Győrffy István, Domokos Pál Péter és Lükő Gábor
munkásságához nagy felkészültséggel felzárkózva,
alapvető munkával gazdagította az egy elfelejtett nép
csoportról szóló irodalmat, még ha munkája levéltári
és könyvtári kutatásokra korlátozódott is.

Virt László
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