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TAKÁCS M'ENYHÉRT EMLÉKEZETE
Amit elvesztettünk csak szemünk elöl vész el, de rnegöríz
te emlékezetünk (Szent Ágoston: Vallomások).

Ötven esztendeje annak, hogy Takács Menyhért jászóvári prépost-prelátus, megyés apát
elhunyt. Öt évtized távlatából emlékezünk vissza, az ezt rncgelozó fél évszázadban kifejtett
egyházi és közéleti tevékenységére. .

A XII. században alapított premontrei kanonokrend jászói, leleszi és váradhegyfok i apát
ságának egyesítéséból keletkezett a jászói prépostság. A jászóvári premontrei rend közjogi
je lentöségét mutatja, hogy Jászó és Lelesz is úgynevezett "hiteles helyek" voltak, s a jászó
vári prépost "közjogi méltósága alapján" a főrendiház tagja volt. A rend a pasztorációs
munka mellett - korunkban már - elsödlegesen tanítással foglalkozott. Régi földművelési

tevékenysége és adományai révén jelentős birtokokkal is rendelkezett. A jászói premont
reieknek rangos gimnáziÍlmai.ésnevelőintézeteivoltak Kassán, Rozsnyón és Nagyváradon,
késöbb Gödőllön, majd Budafokon is.

Ennek a tekintélyes rendnek a főnöke lett 38 éves korában Takács Menyhért. Sok idös és
fiatal rendtársának szeretete és bizalma nyilvánult meg ebben a választásban. Az egyszerű

kassai polgári családból származó pap-tanárt Istenbe vetett mélységes hite és az emberré
nevelés kettos hivatása indította el és vezette életútján. .

A szintézis-alkotásra való hajlama és képessége egyéniségének megnyilatkozásait harmo
nikussá és egésszé tette. Az emberi közösség egyetemességének felismerése, rendjének és
hivatásának rné ltóságérzctc, ugyanakkor egyh~zának és hazájának alázatos szolgálata, a
tisztelet és szeretet összhangja, az országos érdekek és nagyobb közösségek javáért folyta
tott harc egyaránt jellemezték öt. Irodalmi munkássága magas szintú és közérthető egyszer
re. Nem volt számára megoldhatatlan feladat, hogy rendje felvirágoztatása érdekében a
gazdálkodás eredményességére törekedjen. mert egyensúlyba tudta hozni azt szociális el
gondolásaival. Nem törte le a legnagyobb veszteség sem, mert megvolt benne - Pilinszky
Jánostól kölcsönözve a kifejezést - az újrakezdés alázata.

Igazi nagy egyéniség, klasszikus értelemben vett magyar főpap volt. Szorgalmazta a pre
montrei tanítórend tagjainak elmélyültebb egyházi életét és emelni kívánta múvcltségi
szintjét, újjászervezte a teológiai oktatást és tanarképzést. az egyetemre járó rendi fiatalság
számára megalapította a budapesti Norbertinuinot. Renováltatta a kegyuraságához tartozó
valamennyi templomot és plébániát, de ugyanakkor korszerűvé tette, vízvezetékkel és vil
lanyvilágítással látta el az Ősi jászói monostort. A rend egyes birtokrészeiben kápolnákat
létesített és ezzel egyidejűleg modernizálta a gimnáziumokat. Kassa, Nagyvárad és Rozsnyó
fógimnáziumai és a kassai flCvelöintézet színvonalas, megbecsült intézmények voltak.

Csak látszatra volt ellentmondásos hivatásának tudatos érvényesítése, a tisztelet-igénye
és a szolgálat alázata. Szerotetet várt, de tiszteletet és szerétetet adott. Igényesnek mutatko
zott a tudás, a rnuveltség vonatkozásában, de rendkívül szerény saját magára. Nem hárítot
ta el munkájának elismeréseit. de átérezte és érvényesítette az ezekkel járó felelösséget.
Pascal mondja, hogy "az ékesszólás a gondolatról készült festmény". Egyházi és közéleti
beszédei a gondolatok gazdagságának festményei voltak. Magas polgári kitüntetései között
szerepelt a Szeritistvan Rend középkeresztje és kommendátorsaga, valamint az I. oszt. pol
gári érdemkereszt. A pápa 1917-ben püspöki jelvényekkel: a lila színú pileolusszal és a cap
pa magnával tüntette ki; 1922-ben a Szeritszék a megvés apátságot adományozta a jászói
prépostságnak. Ez munkájának és rendjének nagy elismerését jelentette, noha egyház
megyéjének megszerzésére az akkori viszonyok közőrt nem került sor.

Tevékenven kőzrcrnuködou II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalában, és az ebből

az alkalom"ból Kassán rendezett kiállításon megnyitó beszédet tartott. Kedves városa érde-.
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kében szorgalmazta az egyetem visszaállítását. Sokat tett a magyar kultúráért. Munkáját itt
is hálával és elismeréssel fogadták. Beválasztották a város törvényhatósági bizottságába, és
utóbb a legszebb társadalmi elismeréssel, a város díszpolgárságával tüntették ki. Kulturális
tevékenysége nagyon sokoldalú volt. Hosszu éveken át elnöke az Abaúj-Torna vármegyei és
a Kassa városi Közmuvclödési Egyesületnek meg a Kazinczy Körnek.

Irodalmi munkásságat a klasszikusok szcretctc és a hétköznapok problematikája, az el
mélyült tudomanyosság és a közvctlcnül haló, olykor népszerű ismeretterjesztés jellemez
ték. Szaklapokban cs tolvoiratokban pub likalt tanulmányainak. valamint önállóan kiadott
muveinck szaina igen nagy -, Közöttük cm lujuk: "Az cicusisi mvsteriumok" (1889), "A római
elegikusok" (I 891), "A római nevelés'{ l ~LJ2), "Az egyetemi oktatás decentralizációja" (1901),
"Tanulmányok" (1909), "A mit rasz ku ltu sz" (1909), "A múvészct hazája" (I913), "Az evangé
lium bölcsclctc" (1914), "Dante Divina Conuucdiaja" (1922), "Madách Imre" (1923), "Aeso
pus" d923), "La Fontaine mcséi" (1924), "Mi a bölcselet" (1927). Több német és francia élet
rajz-fordítása jelent meg.

Az elso vilagháború sebesültjei számára kórhaznak engedte át a rend míndhárom fó
gimnáziumát cs a kassai konviktust. A jászói es a kassai rendházban üdülőházat létesített a
lábadozó katonák részére. 'Bár rendjének érdekeit rnindcnekelött valónak tartotta, gondja
volt egyenkeru minden rendtársam is. Foglalkoztatottságuk kiválasztásában sajátos tulaj
donságaikat vcucfigvclembc. Plebaniát adott azoknak, akik szegény rokonaikat nem tud
ták volna máskent eltartani es lakashoz juttatni. Szociális érzésének legnagyobb bizonyíté
ka. hogy az országban elsoként és pc ldamutatóan nyugdíjintézményt kezdeményezett.
mcllyel a rend mintcgv 3000 alkalmazoltjanak eletfeltételeit kívánta biztosítani.

Az első világhaború utan a három apátsagból egyesített jászói premontrei rend egysége
megbomlott, Jaszo, Lelesz cs Kassa Csehszlovákiahoz került. ezzel a rend számára elveszett
a rozsnyói és a kassai gimnázium is a konviktussal együtt. Nagyvárad Románia része lett,s
az ottani gimnázium is mcgszuru. Ami Trianon után Magyarországon maradt, az csak a sze
rény pasztoracios munkat telte lchctovc. s a kivalo tanítórend elsődleges feladata meghiú
sult. Takács Mcnvhert keresére d ncrnzctgvulés egvhangú határozattal Gödöllön, a korona
uradalom erdejeboi 88 holdat adomanyozott premontrei gimnázium. nevelőintézetés rend
ház létesítésere. A kormanyzat támogatasaval és a rendi birtokok jövedelmének lekötésé
vel, kultöldi kölcsönök igénybevételével cpuettek meg a tervezett intézményeket. Ezáltal
ismét legfőbb hivatásanak tehetett eleget ajászói premontrei tanítórend.

Takács Menyhért élete ben a legnagyobb ellentmondás az volt, hogy alkotó készsége és a
kulso kotőttscgek kénvszere vcgu l is clvisc lhetctlen helyzetet teremtett számára. A három
ország tertileterc szetszort javak es intczmcnyck egységes vezetése megoldhatatlanná vált.
Nagy felelósséggel próbalt eleget lenni-ennek akkor is, amikor a teste már gyengült. A gon
dok es nehézségek megviseltek a szívet. Ebben az idŐben már nem szerepelt a közéletben.
Emberi nagysagának csak közvellen koruvezete. rendtársai, hozzátartozói és barátai voltak
a tanúi.

Halálakor a magyar sajto melcgen méltatta. "Vele a régi Magyarország kulturális életé
nek egyik vezető egyénisege dőlt ki az dok sorából" (Pesti napló, 1933. nov. 30.). "Hatalmas
egyeniség volt ... varázsa alol nem tudott szabadulni senki, aki közelébe került, akár tanít
vánv, akár rendtárs, akar a közeletben vele egvünrnuködó volt az ... Magyarország nem
csak nagy pcdagógusát, hanem kiváló közéleti vezérférfiát is gyászolja ... " (Nemzeti Újság,
1933. nov. 30.1. A kormany részveltávirata Igy meltut tar ; ... munkás és érdemekben gazdag
életeben kiváló képességeit nundeukor önzetlen odaadással és fáradhatatlan munkakész
séggel alhtoua hazájának s egyhazanak szolgalataba", A Pesti Hirlap ekképp búcsúztatta:
" ... halala nemcsak az orszagban, hanem az prszágon kívül is általános részvétet keltett,
ahol a jeles pedagógust rendkivül szerottek ... " (1933. nov. 30.). A fővárosban -és Kassán is
utcát neveztek cl emlékének megörökuescre. Gödöllon temették el. A kis, papi temetőben
egy Fadrusz-Icszület jelzi. hogy itt nyugodott rnindaddig, amíg a rend ősi székhelyén,
Jászón a sze p, barokk mucmlék templom kriptajában, a rend kiemelkedő apátjai között,
örök nyugalomra helyezték.

Ezcrkilencszazharmincharorn november 29-en hunyt el. T. J.
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IRODALOM
Rába György:

Babits Mihály
... jajongnak a gyermeki kert
pusztuló, öreg fái s akik ember
sége nevelt: Babits és Koszto
lánvi.

- Rába György: Hazám helyett

Szigorúan tudományos, az objektív igazság
nak elkötelezett könyvet írni a költöról, akit
nagyon szeretünk, aki mesterünk volt, nem
csak" a költészetben, hanem emberségben

is: nem könnyu dolog. Nem mintha az ob
jektív igazságban bármi titkolni, tagadni
vagy szégyellni való volna, épp ellenkező

leg: a védelmező, bántalmakat és rágalma
kat visszautasító, szubjektív indulat hevét
kell hűteni. korlátok közé szorítani, a meg
győzés erejének fokozása érdekében.

Nem kell Babitsot "mentegetni", soha
nem is kellett: ez az ige méltatlan volt min
dig, alanyához és tárgyához egyaránt. Túl
vagyunk, hála Istennek, azon az időszakon,

amikor talán jobb lett volna hallgatni is ar
ról, akit meg akartunk óvni az elfogult tá
madásoktól; "jobb lett volna", de mivel tud
juk, hogy "vétkesek közt cinkos aki néma",
akkor is szót ejtett, aki tehette. Rába köny
vének bibliográfiájából megtudjuk, hogy
ketten ejtettek Babitsról szót 1947 és 1956
között: Illyés Gyula és Belia György. Azután
az ötvenes évek második felében mintegy
felszakadt a gát, egymást követték a kiad
ványok, cikkek, <tanulmányok, esszék. Mind
a mai napig, amikor - a költő századik szű

letésnapját ünnepelve - beírhatjuk vademe
cumunkba a meghatározást, amivel Rába a
könvvét zárja: Babits Mihály "a magyar iro
dal~m legnagyszerűbb lehetoségcit megtes
tesítő mester",

Rába monógráfiajanak egyik kritikusa
nehéz olvasmánynak" minósitette Babits
~űveit; valljuk meg őszintén, nem Babits,
hanem a róla írt könyv nehéz, tömör olvas
mány. Tisztafejű odafigyelést kíván, elsősor

ban 'azért, mert egyik fő forrása a filozófia,

legfőbb viszonyítási pontjai a babitsi mú
épülésének vizsgálata során a költő egy-egy
kedvelt bölcselojének elméletei, vagy meg
állapitásai. Ha nem a filozófiai képzettségű,

csupán az egyszerű, érdeklödö olvasó alap
állásából nézzük, mindnyájan sokat tanulha
tunk Rábától, Babits örvén, Schopenhauer
rói, Bergsonról, Nietzschéról és Kantról:
megtudhatjuk például, hogy a manapság
kedvelt "objektív líra" terminus épp Kant
és Schopenhauer nyomán jutott el a Nyugat
költöncmzedékéhez, s hogya pszichológiá
ban Wundt és William James igazította a
fiatal Babitsot útba, vagy hogy kőltönk elég
gé ifjan került Szerit Ágoston hatása alá. ,,~z

ágostoni etika", mely .Jfrájának később IS
éltető forrása marad, olyan lételméletbe
torkollik <Imely Babits szemében a logikai
világrend kiteljesült érvényességével azo
nos" -.Babits katolicizmusának egyik meg
határozása ez.

Rába tudománvos módszcréből követke
zik, hogy nem kíséri végig Babitsot isten
kereső útján, nem az objektíve létező Isten
szemszogébol nézi "az elbocsátott vad" csa
tangolásait; viszont tényként fogadja el Ba
bits egyre mélyülö katolikus világszemléle
tét, a költő igazságkeresését és vérontás
iszonvat. lelkiismeretének magába forduló
érzékenységet és közösségi Iclclósségérze
tét. Gyakran idézi, fogadja el Rába más
Babits-kutatók véleményét, Schöpflinét
éppúgy, mint Rónayét, Illés Endréét és Ke
reszturvct, mint Németh G. Béláét; csak rit
kán, visszafogottan polemizál, ahol "nem te
het egyebet", például Lukács Györggyel,
iparkedván az első adandó alkalommal okát
keresni Lukács Babits-ellenszenvének is.
Meg akarja értetni a költöt. megértetni 01
vasóival, hogy .mindcnki olyan, amilyen", s
ezért ő maga is igyekszik megérteni a más
képp gondolkodókat; erre az emelkedett
nézőpontjárajellemző, ahogya "van-c külön
erdélyi lélek?" - vita ismertetésekor Felfel
teszi -a szónoki kérdést: "mit is mondhatna
mást?" ~ az egyik fél, s "tehettek'e más
képp?" - amazok.

Ilyen tárgyilagossággal közelit Rába a
"politikailag kényes" kérdésekhez is, ~.e

lvek oly könnyen és gyakran kavartak VItat,
idéztek fel akár támadásokat, felháborodást
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és szidalmakat Babits körül, életében épp
úgy, mint utóéletében. Babits soha nem
mondhatott mást, mint amit erkölcsi érzé
ke, lelkiismerete diktált, nem tehetett más
képp, mint ahogyan tennie kellett, bár a te
vékenység legbensőbb alkatától távol állt,
szívesebben futott volna el Jónásként a Fel
adat elől. S bizonyára igaza van Rábának,
amikor Babits "ágoston.i etikáját" tartja a
mindenkori állandónak, amitől nem térít
hették el ifjúkora kétségei, s melyből An
teusként mindig újból erőt merített külsö
küzdelmeihez és belső vívódásaihoz.

Végigkíséri Rába - az elefántcsonttorony
elméletet cáfolandó - Babits közösségi kap
csolatainak alakulását, s tiltakozik a jószán
dékból fakadó politikai előjelű leszúkítések
ellen is; például az Intelem vezeklésre címu
költeményelemzésekor szögezi le: " ... épp
ez az elsődlegesen vallásos vers tanúsítja,
hogy amit Babits »szellemi baloldaliságá«
nak szokás nevezni, és ami a fasizmus elöre
törése idején mind szenvedélyesebb kiállás
a csoportérdekek fölötti csorbítatlan igaz
ság mellett, annak az ő meggyőződése sze
rint az emberiség egyetemes hitének tudott
katolicizmusa adott hol lelkierőt, hol világ
nézeti indítékot." És ahogyan visszautasítja
a katolicizmus beskatulyázását az "elmara
dottság" rekeszeibe, ugyanúgy áll ki Rába a
;,hagyományőrzés" pozitív érték-kategóriája
mellett, hiszen Babits is jó latintanárként
magyarázta az értetleneknek, hogy a "kon
zervatív" melléknév az "óvni, őrizni" igébö]
származik, márpedig költészet értékőrzés

nélkül elképzelhetetlen. "A költő hagyo
mányőrzése nem politikai állásfoglalás - ír
ja Rába -, hanem az erkölcs oltalmazása egy
etikátlan társadalmi környezetben", és: "Ez
az a tudatosan hagyományőrző, egyeteme
sen humánus erkölcs, mely a rendi vagy
osztálytagozódásori alapuló ideológiáknál
ma is haladóbbnak rninösíthetö."

944

Rába György könyvét nem lehet ismer
tetni, csak elolvasni lehet. Hatalmas anya
got dolgoz fel páratlan alapossággal, a vers
elemzéseket és a költői korszakok jellem
zését a prózai művek: a regények, novellák
esszék, és a műfordítások elemzésével vál
togatja, s csak annyit mond el a költő mű

vek mögötti személyéről, amennyit a költő

sem venne rossz néven. Nagy diszkréció,
finomság és mértéktartás jellemzi, amikor
Babits magánéletéröl, szerelmeiröl, házas
ságáról ír, meg amikor a betegségéröl, ha
láláról kell beszámolnia; szinte többet mon
danak minderről a könyvet illusztráló fény
képek, a versekkel összevetve. Mert kelle
nek a versek ehhez a "nehéz olvasmány
hoz"; Rába könyvének egyik nagy érdeme
éppen az, hogy ismét elővéteti velünk
Babits-köteteinket. Hogy felfrissítsük, amit
régóta tudunk, és fölfedezzük. amin egykor,
fiatalon, átsiklott a szemünk, a figyelmünk.

Azokban a napokban, amikor e sorokat
írom, érem el a haldokló Babits életkorát, s
fokozott figyelemmel kísérem verseiben
esztergomi kertjének rezdüléseit saját ker
tem növekvő fái közül. Újraismerkedem
- Rába kalauzolásával - a babitsi életművel.

s nem a halott rnestert idézem magam elé,
akit sose láttam, hanem a hajdani, huszon
három éves Rába Györgyöt, amint a Páz
mány Péter Tudományegyetem Múzeum
körúti bölcsészkarának ötös termében, a
Waldapfel József vezette stílusgyakorlato
kon - a hajdani, Babitsot és társait megszó
laltató Négyessy-féle stílusgyakorlatok e jó
szándékú felújításán - verseit mondja, s a
gyermeki kert pusztuló öreg fáit siratva vall
azokról, akik mesterei voltak az emberség
ben: Babitsról és Kosztolányiről. Méltó ta
nítványuk, az lett és maradt: költőként, em
berként egyaránt.

KERÉNYI GRÁCIA
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TUDOMANY

Kis magyar
egyháztörténet
A 33 kötettel teljessé vált Teológiai Kis
könyvtár, Alszeghy Zoltán (Róma), Nagy
Ferenc (Hamilton), Szabó Ferenc (Róma) és
Weissmahr Béla (München) magyar jezsui
ták szerkesztésében a dolog természetéből

következöen különbözö színvonalú, mégis
nagyon hasznos, értékes és hézagpótló szin
tézisét nyújtotta a zsinati teológiai tájékozó
dásnak. A szerkcsztök minden kötet elején
felhívták a figyelmet arra, hogy az egyes
szerzók kűlönbözó teológiai irányokat kö
vetnek, de éppen az eltérő szemléletmódok
egymást kiegészítő harmóniája adja meg a
mai katolikus hittudomány hű képét. Az
eredeti tervben, témafelosztásban nem sze
replö magyar egyháztörténeti vázlat a kiegé
szítő füzetek második köteteként látott nap
világot tavaly Rómában, Szilas László SJ tol
lából. Szilas László 1927-es születésú és a
Jézus Társasága Történeti Intézetének fo
Ivóiratát. az Archivum Historicum S. 1.-t
;zerkeszti 1981-től. Az 1965-ben a müncheni
egyetemen doktorátust szerzett történesz
1974 és 1981 között az innsbrucki egyetem
egyháztörténésze volt.· Történészi munkás
sága elsősorban nem a magyar egyháztörté
nethez kapcsolódott. Amikor azonban a
Vatikáni Rádió magyar műsorának szer
kcsztöségc 1981-82-ben lehetőségeihezmér
ten meg kívánt felelni a növekvő hazai egy
háztörténeti igénynek, őt kerte fel ilyen tár
gyú eloadássorozat megtartására. Ezt a so
rozatot dolgozta át és egészítette ki némileg,
hogy vázlatát most már kis kötetben is az
érdcklödök kezébe adja.

Kétszeresen nehéz feladatra vállalkozott
Szilas László. 146 lapon felvázolni a magyar
egyház történetét önmagában is hálátlan
feladat, hiszen ilyen kis terjedelemben alig
ha lehet differenciált történeti képet nyuj
tani. Ráadásul negyedszázad óta külföldön
élő kutatóként kellett e feladatra vállalkoz
nia, akinek kutatási területe rendjének tör
ténete, egyetemi előadói feladata pedig az
egyetemes egyház történetének tárgyalása.
A kötetben közreadott "válogatott iroda-

lom" jegyzék mindenesetre arról tanúsko
dik, hogy a szerzö igyekezett felhasználni
munkájában a számára hozzáférhető ma
gyarországi történeti irodalmat. Az is az
igazsághoz tartozik, hogy a hazai történeti
irodalom egyháztörténeti vonatkozású mű

vekkel - gondolok itt a hazai katolikus egy
háztörténetírásra - nem halmozta el az ér
deklődőket. Éppen ez tette indokolttá, hogy
egy külföldön élő szakíró vállalkozzék en
nek az összefoglalásnak elkészítésére.

Szilas László egy kérdésben cseppet sem
tekinthető .Jcülhoninak", mégpedig a kato
likus egyháztörténetírás modern, Zsinat utá
ni szemléletének és módszerének ismereté
ben. Egyhdejonenelmi meggondolásai-ban, a
kis kötet bevezetésében ezt kiegyensúlyo
zottan mutatja be: "A mélypontokat is vál
lalnunk kell az egyház életében, s nem sza
bad megkísérelnünk, hogy ezeket »kima
gyarazzuk« vagy »clapologizáljuk«. Nem" sza
bad, hogy olyan egyháztörténelem-tanítás
kapjon helyet, amilyet magam is megértem
diákkoror'nban. .. Az igazságot, a történel
mi tényt vállalnunk kell, bármennyire szé
gyenletes legyen is .. , Az egyháznak mindig
megvolt az ereje, hogy mélypontjain előbb

utóbb túljusson." Nagyon fontos; amit váz
latában is érvényesíteni igyekezett, és be
vezető megfontolásaiban így fogalmazott
meg: "Főleg Közép-Europa egyháztörténel
mi kutatásaiban hosszú ideig elhanyagolt
terület volt a lelkiség, a keresztények vallá
sos életének története. Pedig ez igen fontos
szernpont." Századunkban a francia egyház
történetírás tett ezen a téren talán a legtöb
bet. "Csak a hit maga változhatatlan és örök
- hangsúlyozza -. Megnyilvánulásiformái a
liturgiában, a hívek vallásos életében válto
zó jellegűek. Az egyház lelkiségének törté
nete mutatja nekünk, hogy ezek a lelki gya
korlatok k~rhoz" kötöttek, s ha elmúlóban
vannak, nem lehet öket mcstcrségesen új
életre támasztani."

A kötetke erénye éppen ez: jelentős teret
szentel a középkori hitélet (lelkipásztorko
dás, zarándoklatok stb.) tárgyalásának, is
merteti a barokk lelkiséget, a XX. század
elso felének hitéletét. De egyes fejezetekben
- főleg a századunkkal foglalkozónál - vitat-
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ható, mennyire helyesek az arányok. A je
zsuita rendtörténész ugyanis helyenként el
túlozza a jezsuiták lelkipásztori szerepét és
hatását.

Igen hasznos az időrendi tábla, mely a
szerzö célkitüzésének megfelelöen nemcsak
egyházszervezési, egyházpolitikai dátumo
kat tüntet fel, hanem arra törekszik, hogya
hitélet formáira is tekintettel legyen: "Ezért
jeleztünk az ilyen tárgyú idörnutatókhoz vi
szonyítva aránylag sok egyházi zsinatot",
Előszavában az időrendi táblával kapcsolat
ban megjegyzi: "segíteni akar a részletkuta
tásokban is".

Amikor az ember elolvasása után leteszi

HONISMERET

Szeritgotthárd
emlékezete

Szentgotthárd idén, 1983-ban ünnepli 800
éves fennállását. Az itteni apátságot a kozép
kori ciszterci apátságjegyzekek szerint
1184-ben alapították a Champagne-i Trois
Fontaines-hől III. Béla királyunk kezdemé
nyezésére idejött szerzetesek. A királyi alapító
levél nem maradt fenn, de az alapító fia, II.
Endre 1213. évi oklevelébol világosan kitű

nik, hogy atyja volt az alapító. Tekintve, hogy
'a ciszterciek minden monostorukat a Bol
dogságos .Szü: tiszteletére szentelték, la Szent
gotthárd név csak onnan eredhet, hogy itt, a
s.tájer földről Magyarországra vezető fontos
kereskedelmi út mentén német kereskedők

már kordbban telepet vagy állomást rendeztek
be a Szent Gotthárd tiszteletére emelt kápol
nával.

A ciszterci monostor alapításának króniká
ját írta meg évekkel ezelőtt a rend magyar
országi történetének alapos ismerője, az azóta
elhunyt ciszterci tanár, Kalász Elek. Az egy
korú tollforgató barát stílusát utánzó írásá
ból közöljük az alábbi részletet.

Az apátság két évszázadig virágzott. Zsig
mond királya kegyuraságát a Srécsi család
nak adományozta, s ezzel elkezdődött 
majd a török megszállás alatt folytatódott -
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ezt a kis kötetet. első gondolata az, hogy
ösztönzést kaptunk vele a hazai egyháztör
téneti kutatás fellendítésére és egy korszerű

hazai szintézis mielőbbi megalkotására. Ez
az ösztönzés szerencsére találkozik saját igé
nyeinkkel. Nemcsak egyházi részről, hanem
a hazai történetírás és rnüvelödéspolitika
részéről is történtek kezdeményező lépések
e téren. Nemzeti történelmünk nem tárható
fel és nem érthető meg az egyháztörténet
nélkül, az egyháztörténet forrásainak feltá
rása pedig nem lehetséges az egészséges és
tudományos párbeszéd és együttműködés

nélkül.
ROSDYPÁL

huuvatlása. Az ősi apátsági templomot
/"60S-ben Tieffenbach császári kapitány fel
robbantotta. Mai barokk temploma az auszt
riai Heiligenkreuzból 1734-ben idetelepített
ciszterciek buzgóságából épült fel 1779-re. Az
apátsággal együu :a magyarországi barokk
nnivészet egyik jeles emléke.

K. Á.

•
Az frankok országában lévő Trium Fontium
- Háromkút monostorának alázatos író
deákja köszönti ez írás olvasóját.

Írószerszámot nem kis okból fogtam ke
zembe ez napon, születet után 1184. eszten
dőben. Megjelenék ugyanis néminemű fé
nyes sereg néhány napoknak előtte az mo
nostor kapujánál, és vezetőjük nagy tisztes
séggel mondá, hogy ő a magyari király úr
nak, Bélának követje lenne. Bevezették te
hát Péter apátúrhoz, ahol imigyen szóla: "Az
én uram, az magyari király mestereket ke
res, akik az ő népét jó erkölcsökre szoktat
nák, az áldott magyari föld szeretetére és
mivelésére oktatnák. Imhol pecsétes levele
ez ügyben király uramnak." Felelé Péter
apátúr, elolvasván a levelet: .Kérése jókor
jöve király uradnak. Mert Isten irgal
mából bévségesen betelék ötször tizenkét
száma az én fiaimnak, amikor is szerit regu
lánk szava szerént új rajzás repülhet ki mo-



nostort fundálni. És valamiképpen Jézus
Urunk apostolainak száma tizenkettő vala,
azonképpen tizenkét testvéreket küldök Bé
la király úr kérelmére a'z magyarok orszá
gába."

És kijclclé Péter apátúr a messze útra
Róbert testvért, hogy lenne majd perjel és
kódexíró könyvtáros, Rajnáld testvért, hogy
lenne alperjcl és a magyarok oktató meste
re. És rendre következtek a többi misés pa
pok: a monostor gondozója és étek készítő

je, a gazda és a magtáros, egyben a magyari
testvérek tanítója .az föld megmivelésében,
azután az énektanító és a templom örc.
Majd a konverzusok, vagyis a szerzetesi
életre megtért munkálkodó testvérek: mol
nár és sütőmester, kőfaragó és kórakó mes
ter, kerékgyártó és kovács, takács és szabó,
aki egyben a porta őrzője lenne; továbbá
timár és lábbeli készítő mester, valamint
két testvér az nyájbéli jószágok gondviselé
sere. Végezetül mondá Péter apátúr: "Az
tizenkét testvérek atyjául. Háromkút leány
monostorának apátjául rendelem pedig az
én kedves fiamat, Pál testvért, aki is jócse
lekedeteinek szövétnekével világoskodni
fog tesivéreinek és a magyaroknak."

Azután Miklós ispán úr - mert ez nevezeti
a királyi követnek - átadá Béla király úr
ajándékait, úgymint szeritegyházi drágamí
vű arany és ezüst marhákat, posztókat és
bőröket, majd így mindcnt végezvén né
hány hetekig megpihent vitézeivel a ven
dégszálláson. Ezen hetek alatt olyan boly
dulás támadt monostorunkban, miképp a
rnéhck köpüjében, ha bottal ráütnek. Az mi
ráérésünk al isteni szolgálaton túl marada,
mind percig az készülödésre fordítottuk. Az
bognárok és kovácsok ' megkészíték az
hosszú útra való szekereket, és az takácsok
erős ponyvákat szörtck fölébük. A szekerek
re aztán felrakodtuk az útra való eleséget,
az testi gúnyára való holmit, meg a külőnb

különb mesterségek készségeit. Szekérre
került sok oltógally, szölövesszö és az vetés
re való magvak különféle fajtája. Legna
gyobb gonddal tettük fel a szentegyházi
készségeket, úgymint misemondó kelyhet,
oltárra való szerit ereklyéket, sóltáros és
egyéb szent könyveket. Mikor aztán min
dennel rendjén elkészültünk. öszvegyüleke
zett mindenki a szeritegyházban. Itt Péter
apátúr sinóron lógó silány fakeresztet
akaszta Pál apátúrnak nyakába, hogy ez len-

ne jele hivatalának. Ahétatos szívvel elimád
koztuk az útra indulók imádságát, hogy
arkangyal Ráfael legyen kisérönk az hosszú
úton. Aztán a szcntegyház elott elbúcsúzva
megmaradó testvéreinktől lóra ültünk meg
szekerekre helyezkedtünk, és szent csend
hallgatásban követénk Miklós ispánurat
meg vitézeit ...

Igyekezetünk mindenkor azon vala, hogy
pirkadatkor indulván az déli hévségig jó
utat tegyünk. Délben pihentünk, lovainkat
legeltettük, elvégeztük az szent imádságo
kat, végezetül magunkat is felerősítettük

néminemű eleségge]. Az magyari vitézekkel
az úton jól összeesmérkedtünk, többjük érti
az latin nyelvet. Miklós ispánúr és helyet
tese az frank idiómát is jól beszéli, mivel
hogy már többször voltanak a mi orszá
gunkban, még a párizsi universitáson is.
Szívbéli örömmel vettük vala az magyari vi
tézek jámborságát, kik is elbeszélék, minö
nagy tisztelete vagyon országunkban Jézus
Urunk boldogságos anyjának, kit is ők Bol
dogasszonynak neveznek. Ez vala az első

szó, amit az magyari nyelvből mindnyájan
megtanulánk. Délebédnek utána is men
tünk még, azon igyekezve. hogy setétedés
előtt elérjünk egy monostort, holott éjjelre
megpihenhetnénk. Nemegyszer azonban
forrásnak -vagy pataknak mellette táboroz
tunk le szabad ég alatt. Urunk vasárnapjain
valamely egyháznál az mise áldozatjára betér
tünk, utána pedig egész napon át nyugtat
tuk magunkat ...

Lőn, utazásunk immár ki tudná hányadik
napján, hogy nagy, erős vár magasodott vala
fel előttünk, mely is a magyari vitézek nyel
vén Geur, vagyis Győr várának mondatik.
Az vala ugyanis Miklós ispán szándoka,
hogy innen, ahol is az Duna folyóba torkol
lik az Rába folyó, ennek folyása ellenében
megyünk délnyugatnak. De meghallottuk,
hogy Béla király úr a közelben, Szent Már
ton hegyén mulatja magát, Szent Benedek
atyánk szerzeteseinek igen erős monostorá
ban, amit még boldog emlékezetű Gejza úr
rakatott a három dombok egyikére. Me
nénk tehát inkább Szent Márton hegyére,
ahol is örömmel fogadtak bennünket. Ki
rály úr, ki is az bizánci udvarban nevelke
dett, és ékes ábrázatú, igen magos termetű,

szépszavú, még ifjúdad ember, sok kérdést
tőn Pál apátúrhoz, és másnap így szólt hoz
zánk: ...Menjetek az Rába folyásának ellené-
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ben addig, mígnem a hideg Lapincs folyó
beléje nem ömlik. Onnan számítva napkelet

. felé egészen a régi gyepűhatárig mind az én
vadászó földem, de ez órától kezdve meg
osztom véletek kedves fiaimnak, az vasvári
káptalanbéli kanonokok kiküldöttjének be
járása és kijelölése szerént. Imé, adom nék
tek pecsétes levelem, amelyben megvagyon
írván, hogy kőből monostort és szentegy
házat rakhattok, majorokat építhettek alkal
matosnak ítélt helyen ..."

Esmég több napkon által vive utunk
völgynek fenekén, dombok hátán és mocsa
rakon. Végezetül azon tájt, ahol a teuton ke
reskedők magyari földre szoktak érkezni és
Szent Gotthárd tiszteletére egyházat is emeltek,
'csodaszép völgybe érkezénk, ahonnan igen se
bes folyó szakadt a Rába ölébe. Egy hanggal ki
álták a testvérek: "Im, visszajutánk Hárornkút
hoz! Imhol háromfelé szakad az völgy, akárcsak

VILÁGPOLC

Két nyugtalan
kereső

Mindketten Budapestről indultak a világba,
és mindketten Angliában fejezték be az
életüket. Mindketten a XX. század első év
tizedeinek szellemi áramlataiban merültek
el szívvel-lélekkel. Koestler Arthur - aki így
és nem "ö"-vel írta a nevét - valami
vel fiatalabb volt Menczer Bélánál, tehát az
1918/19-es forradalmak után perbe nem
foghatták. Menczer viszont Illyés Gyula,
Markos György és mások társaságában bör
tönt szenvedett, és szabadulása után rendes
útlevéllel emigrációba vonult. Koestler a
Komintern keretében fontos feladatokat
kapott. Fegyveresen vett részt a spanyol
polgárháborúban, elfogták, halálra ítélték. A
siralomházban - mint többször megírta - lé
pett új útra. Képletesen is: aszigetországba
tette át lakhelyét. Kíméletlenül szembe for
dult korábbi eszméivel és hosszabb évekig a
kommunistaellenes világmozgalmak afféle
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a miénk! Imhol a forrás! Imhol kisded magas
lat, környülölelve ·az folyótól, mily alkalmatos
hely!" Mondá erre Pál apátúr. "Ezt a földet ren
delte nekünk az Úr. Itt építjük meg az rnonos
tort és itt emeljük az szentegyházat Boldog
asszony tiszteletére." Megszólala pedig Miklós
ispán úr is: "Jól választottátok Isten emberei
ezt a helyet, mivel hogy ennél kellemetesebb
és alkalmasabb sehult nincs az Rába rnentén",
És búcsút véve tőlünk indult vissza vité
zeivel.

Mi pedig felakasztottuk a Boldogasszony
képét egy tölgyfára. és elénekeltük a Te
Deumot. Ennek 'végeztével a testvérek egy
szívvel mondák: ,,Amen. Amen. Ut in omni
bus glorificetur Deus." Vagyis hogy minden
ben dicsértessék az Úr Isten.

És letérdelénk és megcsókolánk az ma
gyari földet.

KALÁSZ ELEK

kisebb prófétája. Idővel ezt is abbahagyta,
és életének utolsó évtizedeiben az alkotás
lélektana, az intuíció, a parapszichológia
foglalkoztatta.

Mint ember? Közismerten epés, minden
kibe - főleg akiknek hálával tartozott volna
- belemaró, ellenszenves figura volt. Buda
pestinek és nem magyarnak tartotta magát,
ami a származását illeti. Magyarul nem írt,
de büszke volt arra, hogy ifjúkorában jó vi
szonyba került József Attilával is, akinek te
hetségét azonnal felismerte.

Idén márciusban gyógyíthatatlan beteg
sége miatt, a nála vagy húsz évvel fiatalabb
feleségével "mindent elrendezve", londoni
kis palotájában öngyilkos lett. Közel egymil
lió dolláros vagyonát egy angliai egyetemen
létesítendő parapszichológiai tanszék felál
lítására hagyta. Rövid végrendeletében ar
ról írt, hogy reméli: valamiféle személytelen
és univerzális öröklétbe fog beolvadni, mint
a vízcsepp a tengerbe ...

Hogy voltaképpen mit és miben hitt, an
nak valóban csak a szívek és vesék ismerője

lehet a megmondhatója. Nyugtalan kereső



volt, mint minden ember. Legfeljebb gátlás
talanabbul, szenvedélyesebben és - saját
vallomása szerínt. is - embertelenebbül.
Kommunista korában elvi okokból legjobb
barátnőjét jelentette fel. Később ugyanilyen
hévvel árulta el - más előjellel - egykori
fegyvertársait. Regénye - 'valószínűleg leg
jelentősebb irodalmi alkotása - a Sötétség
délben nem azért aratott világsikert, mert a
koncepciós perekről szólt, hanem azért,
mert a szcrzó hosszú évekig maga is tevé
keny részese volt a harmincas évek tragikus
eseménysorozatának.

Londonban többek kőzött emiatt nem fo
gadták be a liberális-konzervatív körök sem.
Nekünk nehezen érthető, de alapjában véve
nálunk sem - sehol sem - ismeretlen egész
séges morális ösztönnel úgy fogalmaztak:
"Koestler kiábrándulása korábbi hitéből

egy dolog, de az, hogy tehetséges és ezt a
képességét használva dühödten támadja
volt bajtársait - nem »fair«, nem úri eljárás.
Az ilyen ember holnaputá~ megint hitet
változtathat ..."

Koestler mondta el, hogy hírhedett köny
vének megjelenése után addig barátainak
hitt emberek ha a földalatti vasúton talál.'
koztak vele, hidegen köszöntek és átültek a
vagon másik részébe.

Vidéki nyaralójának tűzfala előtt minden
tavasszal napraforgót vetett. Egy szál nö
vényt. Egy újságinterjúban ezt mondotta:
"Magyarországra ez a virág emlékeztet ..."
Ő, aki az interjú idején már kizárólag pszi
chológiával foglalkozott, nem vette észre,
hogy - rejtett módon - nem véletlenül ked
velte meg a mindenkori, éppen a felkelő

Nap mozgását követő növényt.
A minduntalan új fény felé fordulás volt

77 évének jellemző vonása, de miután idő

vel minden fény vagy kialszik, vagy elhomá
lyosul, semelyiknél sem tudott kitartani. Így
volt az írással is. Az áltudományosság tar
tományait érintő szellemi kalandozásai
miatt kiváló népszerűsítő újságírónak tar
tották az akadémiai berkekben, amelyek
azonban nem fogadták be. A sajtónak túl
nehéz volt, és csak időnként - egy újabb
.maprafordulas" idején - számított mint
szenzáció.

Semmiféle formális vallási, egyházi határ
kőhöz nem érkezett el, noha egész életében
elvont eszmék nyugtalanították és azokban
keresett megnyugvást.

Öngyilkosságtik elött Koestlerék udvarias
levelet tűztek ki londoni házuk ajtajára a
tejesembernek és a postásnak: meghaltak,
köszönik eddigi szolgálatukat.

Akik ismerték őt, nem lepödtek meg ezen
az újabb és utolsó metamorfózison. Termé
szetesnek tartották, hogy megint elébe ment
valaminek, amiről semmit sem tudott 
noha köteteket. írt róla -, de úgy sejtette,
hogy van, és a legnagyobb kaland lehet.
Nagyobb mint a spanyol polgárháború.

"

Néhány hónappal később ágyban, párnák
között, a betegek szentségével ellátva, élet
gyónás és áldozás után követte Koestlert
egykori fegyvertársa, Menczer Béla a poli
hisztor, aki a kommunista emigráció párizsi
és más poklait megjárva szintén Londonban
horgonyzott le, és fokozatosan eljutott a
kereszténységhez anélkül, hogy ifjúkori esz
méit megtagadta volna.

Derűs, kiváló előadó, az angol szellemi
élet egy részében már csak a kissé excentri
kus viselkedése miatt is megbecsült magán
tudós lett. Életét sussexi otthona és a Bri
tish Museum könyvtára között ingajáratban
töltötte. Időnként a kontinensen vagy a
tengerentúli országok valamelyikében ven
dégprofesszorként múkődött, konferenciák
elöadója volt.

A hetvenes években - több mint ötven év
után - járt itthon. Megrázó és bölcs nyilat
kozatát a Valóság közölte. Halála után az
Élet és Irodalom hasábjain Vezér Erzsébet
méltatta - ha nem is minden részletre kiter
jedően - Menczer Bélát.

A két neves kereső közül kétségtelen,
hogy Menczer volt a megállapodottabb, aki
szervesen, csöndben, lassan jutott el valami
től valamiig anélkül, hogy élete egységében
törést találnánk, vagy mások ellen bűnösen

vétkezett volna.
Míg Koestler irodalomtörténeti és múló,

mert szúk időhatárok közé szorítható politi
katörténeti jelenség, s egyben nagyon távol
a "magyar Glóbustól", addig Menczer élet
pályájának 80 éve - s ebből hatvan esztendő

nem idehaza - tartós része a kelet-közép
európai s ezen belül a fordulatokban, szel
lemi izgalmakban nem szegény magyar tör
ténelemnek. Önéletrajza előbb-utóbb ideha
za is megjelenik.

949



A londoni The Tablet így emlékezett meg
Menczer Béláról:

"Nagyapja a magyar szabadságharc idején
a komáromi vár orvosa volt. Atyja az al
dunai vasútépítkezés híres mérnöke. A zsi
dó származású, majd református hitre tért
családban Menczer Béla a kor nagypolgári,
kiváló nevelésében részesült. Franciául,
németül, latinul írt, olvasott.iheszélt, amikor
középiskoláit befejezte. Később szinte má
sodik anyanyelve lett az angol. Gimnazista
korában kapcsolódott be a Galilei-körbe ...
1940-ben de Gaulle tábornok csapataival
vett részt a Dakaro elleni sikertelen táma
dásban, majd Csádba menekült. Maláriát
kapott és betegágyában kezdte foglalkoz
tatni a két világvallás: a mohamedanizmus
és a katolicizmus. 1941-ben katolizált,

ZENE

Witold Lutoslawski
70 éves
Szülctésnapi megemlékezést írni manapság
nem hálás dolog. Főként azért nem, mert
éppen az ünneplés mikéntje vált arnbiva
lcnssé korunkban. Mindez azonban nem
elegendő ok arra, hogy elmulasszuk a meg
emlékezést napjaink egyik legnagyobb ak
kotómuvészének eddig megtett hét évtize
des életútjáról. A "legnagyobb" jelzot nem
könnvclrnúcn, nem az értékdevalváció je
gyeben írtam most le, hanem személyes
meggyőződésből. Lutoslawski zenéjét azon
kevés alkotások egyikének tartom, melyek
viszonyítási alapkent. biztos pontként, vilá
gítótoronyként igazítanak útba a századvég
zajos és felszínes zenei és múvészcti életé
ben. Amikor egy rnuvct, vagy akár egy élet
művet képzeletben mérlegre teszek, a kö
vetkezőt kérdezem magamtól: mi lenne, ha
ez történetesen nem lenne? S ritkán érzem,
hogy a mú valóban pótolhatatlan. Lutos
lawski muhclyc azonban korszakunk. az
utóbbi három évtized kulcsfontosságú al
kotásait adta a muzsika világának.
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1945-ben került vissza Angliába, ahol egy
kórházban ismerte meg későbbi feleségét,
aki gyógyíthatatlan betegségében hűsége

sen ápolta. Parkinson korba esett. Szellemi
lelki felfedező és kalandos útjai párhuzamo
sak voltak politikai-világnézeti életének
nem kevésbé rendhagyó átalakulásával.
Menczer beérésnek. megérésnek. megérke
zésnek tartotta, amin átment. Elbüvölő

egyénisége, nagy tudása, élettapasztalata,
írásaiban is átütő humora miatt félre nem
ismerhetően jellegzetes közép-európai em
ber volt, egyike a két világháború közőtti

keresőknek, akikhez Koestler is tartozott.
Nyugodjék békében a susscxi vidéki sírkert
ben."

NAGY KÁZMÉR

Mint a lassan, hosszú ideig fejlodo növé
nyek, viszonylag későn tűnik lel az igazi
Lutoslawski stílus. Bár dolgozik, komponál
fiatalabb korában is, e korszak termése
poszt romantikus és ugyanakkor népi hang
vételű nyelven szólal meg, ilyen például az
l. szimiánia vagy a zenekari Concerto. Igazán
a Gyásuené-vel hívja lel magára a figyelmet.
S ezt több okból is szirnbolikusnak kell tar
tanern. Elöször azért, mcrt Lutoslawski e .
múvét Bartók Béla emlékének ajánlotta,
vele a saját maga számára kijelölte az utat s
egyben a meghaladni való magaslatot. Má
sodszor pedig rnert a Gvaszrcnc a háború
után kettétört Európa· keleti részében az
első sikeres kísérlet a bartóki és a schön
bergi hagyomány egységbe foglalására. Úgy
dodekafon kompozíció, hogy közben ionális
vonzásai vannak, s hordoz még egy igazi új
donságot: a terc nélküli harmóniai építke
zés hangzásvilágát. Beteljesedés .és nekiin
dulás, vég és kezdet, egy nagyszabású alko
tói pálya mérföldköve ez. Lutoslawskinak
azonban az ötvenes-hatvanas évek forduló
ján nemcsak erre a kihívásra kellett vála
szolnia. Ebben az időben nagy hatást tett az
európai zcneszcrzokrc, muzsikusokra az



amerikai John Cage és a nevéhez fűződö je
lenség: az indeterminizmus bevonása a ze- \
nealkotás folyamatába. Ma már nyilvánvaló,
hogy a véletlen szerephez juttatása a zené-:
ben szélsőséges visszahatás volt arra az
ugyancsak szélsőséges determinista, "pre
konccpcionált" komponálási módszerre,
amellyel a háború után a Weberrirc hivat
kozó szerialista zeneszerzés dolgozott. Cage
felületes mcrészsége tehát akkor igen pozi
tív, [elszabadito hatást tett sok európai zene
szcrzöre. Erről így vall Lutoslawski: "Abban
az évben hallottam Cage zongoraversenyé
nek egy részletét. s az a néhány perc döntő

en befolyásolta egész későbbi fejlodésemct.
Különös pillanat volt, de meg tudom ma
gyarázni, mi történt. A zeneszenők gyakran
nem is azt a zenét hallják, ami éppen szól:
az csak impulzusként szolgál valami egé
szen másfajta, csak az ő képzeletükben élő

zene létrejöttéhez ... Rájőttcrn. hogy egéL

szen másképpen is írhatok zenét, mint ad
dig. Hogy nem a kis részletből kiindulva ha
ladhatok az egész felé, hanem éppen fordít
va: a káosz lesz a kiindulópont, és fokozato
san rendet teremtek benne. Ekkor kezdtem
hozzá a Jeux vénitiens komponálásához." A
Jcux vénitiens óta - rniót'a Lutoslawski stílu
sa felszívta, megemésztette, organizálta ezt
az újabb hatást is - beszélhetünk módszeré
ről, úgy mint a korlátozott alcatória ze
neszerzői technikajáról. Az egyik ilyen mó
don komponált darabjáról mondja a zene
szerző: "Talán egy folyékony anyagból ké
szült szoborhoz lehetne hasonlítani". Na
gyon képletes, találó e megállapítás, szinte
láttatja a zenei formálásmód lényegét és
eredményét: a határok közé szorított, de
mindig rugalmas és változó zenei anyagot.
Szabályozottság és szabadság, meghatáro
zottság és meghatározatlanság szép egyen
súlyát. Ezzel a múvel Lutoslawski végleg
megtalálta önmagát, saját, mással össze nem
téveszthető hangját.

A' hatvanas években azután sorra megírja
korszakos rmíveit: a Trois poemcs D'Henri
Michaux-; az I. vonósnégyes-t a páratlan
tökelvű Paroles Tissées-t, a II. srimionia-i a
Livre pour orchestre-i. Azóta nyilvánvaló,
hogy korának egyik legnagyobb zeneszer
zője. A hatvanas évek' végére elérkezett a
híre hozzánk is. Viszonylag szerenesés mó
don, a hazai közönség könnyen juthatott le-

mezeihez és partitúráihoz a budapesti Len
gyel Kultúra boltjában.

Meg kell említeni, mennyire lényegesaz a
hatás, amit a hatvanas évek óta Lutoslawski
a magyar komponistákra tett. Talán meg
kockáztathatjuk, hogyafelszabadultabb,
bátrabb anyagkezelés, a kompozíciós mére
tek kitágítása - mely hazai szerzöínknél
(Durkó, Balassa, Szölössy és mások), éppen
a hatvanas-hetvenes évek fórdulója táj án írt
darabokban jelenik meg először - éppen a
"lengyel iskola" hatásának és ezen belül is
Lutoslawskinak köszönhető. A hetvenes
években azután megjelent egy remek inter
júkötet: Witold Lutoslawski - Beszélgetések
Varga Bálint Andrással, rnelyböl bővebbet

tudhattunk meg róla. 1978-ban és 1982-ben
a budapesti Korunk Zenéje fesztivál szerzöi
estet rendezett rnúveiből, s mindkétszer a
szerzö vezényelte alkotásait. A Mi-parti, a
Csellóverseny - melyet a Hungaroton is ki
adott Perényi Miklóssal, Lehel György ve
zényletével -, a Novelette, a Kettősverseny

képet adott a mester hetvenes évekbeli
munkásságáról.

Lutoslawski megvívta harcát az anyaggal:
nyelvezete, zeneszerzöi technikája magába
szívta az "avantgarde" hangzáskaraktereit. ,
Müveit hallgatva, mégsem elsősorban kor
szerűnek, sokkal inkább időtlennek érzem
azokat. Stílusát igazi értelemben vett lírai
ság hatja át, rendkívüli kifinomultságú ze
nei megoldásai a huszadik századi zene
egyik nagy mesterévé avatják őt.

VÁCZITAMÁS

•
A Kalevala
ének-olvasata
A könyvkiadás évszázados mulasztása, hogy
gyakran kotta nélkül adja közre azt is, ami
énekelve élt, vagy él, mint a népdal és a bal
lada, Tinódi és Balassi művei, vagy a Kale
vala. A kottaismeret terjed. Sok olvasó ma
már odaképzeli, vagy oda is helyezi a kottát,
a régi szöveg fölé, és némi gyakorlattal dal
lamára dúdolja, énekelve olvassa a vers
sorokat, úgy ahogyan eredetileg hangzottak.

Rácz Istvánnak, a ,Finnországban élö író
nak és fotomüvésznek az új Kalevala-for-
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Parlando %.

~:-.,~ I
Imhol kedvem ~kedett,eszemben gondolat gerjedt;

enekelni,szép szavakat sorba szedni,
l·

mgr:'a·f=J m~F~-=-nl
sürö_ ek,besztdim bőven·~ztJtak

dítása már megjelenési formájában is ilyen
énekelhető szép költészet. A versserek 16
szótagosra nyúlnak, mcgcgycvnck a runo
dallamok megszekott hosszával. Ma már így
látnak napvilágot a finn kiadások (Helsinki,
1976; Budapest, 1980).

Az ének-olvasattal megélénkülnek az ös
kőltészeti jellegzetességek. Az egyik a szó
eleji rím, az énekelt alliteráció. Régi jelen
ség mind a finn, mind a magyar nyelvben,
hogy ahol a szavak jelentést hordozó része
az első szótagra esik, ott mindig hangsúlyt
kap: ,Yénséges vén Vejnemöjnen szánakozó
szóval mondja". Rácz szavaival: "mágikus
erőt kölcsönöz a szavak hangsúlyos tövei
nek konok, szintc pörölvcsapasként ismét
lődő összecscngésc". Kivált együtt a zenei
hangsúlyokkal.

A Kalevala költészetének másik jellegze
tessége a gondolatritmus. az énekes kimond
valamit és ezt énekes társa némi változtatás-

SZÍNHÁZ

"Estére meghalsz.. "

Nehéz meghalni - szoktuk mondani. Azt hi
szem, minden ember legnehezebb feladata.
De - valahogy meg kell halni. Nem hiába
mondja az Üdvözlégy: Asszonyunk Szüz
Mária, Istennek szent Anyja! Imádkozzál
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sal megismétli. "Sz.ájamban szavak surog
nek" - énekli az első énekes, majd folytatja
a társa: "beszéd im hőven buzognak". Vikár
Béla 1889 szepternberi tanulmányútján föl
jegyezte, hogyafenyveserdők fávágói ket
ten egymással szemben ülve énekelik a
Kalcvalát, "Éneklés közben fölváltva és félig
fölemelkedve hajlonganak egymás felé. Né
ha egy harmadik egészíti ki a kart a kancit
(érrsd: húros kantelét) pengctvc".

Az 1930-ig közreadott Kalevala-dallamok
száma közel nyolcszáz, ezek általában szük
ambitusúak, öt hangon belül mozognak, és
2/4,3/4 vagy 5/4 ritmusban szinte minden
variációs lehetoseget kimerítenek. Kodály
Zoltán talán a legszebb dallamokat válasz
totta ki közülük, ezeket tanulják nálunk
énekórán a tizenévesek, s hozzájuk hason
lóakat a finnországlak. Példaként közlünk
itt kettőt.

VOLLY ISTVÁN

érettünk búnősökért. most és halálunk órá
ján, Amen ...

"Halálunk óráján ..."
Domján Edit negyvenéves korában, kará

csony napján vetett véget az életének.
Várták az elöadásra. Színésztársai bebal

lagtak az aznapi előadásra.' Ö hiányzott. A
telefon csöngött: Hol vagy? Gyere! - Nem



volt válasz, a telefon egy földúlt lakásban
berregett.

Kisiettek a helyszínre. Jó barátja, Mensá
ros László legelsőként. Be kellett törni az aj
tót. Hol van Edit? Ott volt. Háromszorosan:

. méreggel, zsilettel, zsineggel. .. Biztos,
háromszoros halál az egyszemélyes csataté
ren.

Edit - csodamúvésznö volt. Ha megjelent
a színpadon, megtelt vele a levegő. Bárso
nyos lett a tér, megmoccantak a bútorok,
fölbizseregtek a múvésztársak. Barna haja
meglebbent - mintha szél fútta volna, moso
lyában indiai madonnák rebbentek -, s
mint egy elállithatatlan zene, szólt, búgott a
hangja - talán a legszebb hangú -színész
nőnk volt.

És szomorú. Megáldott a szerencse. hogy
első színdarabom főszereplőjeként mcgis
mertem egy kicsit közelebbről. Az olvasó
próbára lepkenagyságú napszemüvegben
jött be - olvasta a szerepét -, könnyek csor
dogáltak a szemüvege mögül. Megrendül
tem - ennyire átéli a szerepét elsőre. A da
rab címe: "Estére meghalsz ..."

Játszott Edit mindenfélc halálos és vidám
szerepet is. De az olvasópróbán csak pereg
tek a könnyek.

Ma is tunódörn rajta: nem lehetett volna
megmenteni? Nem nekem - én távol estem
ettől -, de azoknak, akik szerették közvetle
nül, akik jobban beleláttak, akik fölfoghat
ták volna a mélybe hulló kezet?

A katekizmus úgy tanította, a két főbűn: a
vakmerő. bizakodás és a végső kétségbe
esés. Főbűn?

Domján Edit hangja, mintha ma halla
nám: a lemez, kínzóan és puhán estéről es
tére belezümmög a fülünkbe: "Látom, fátyo-
los a szemed ", és a kiáltó, fokozódó ref-
rén: "Beszélj beszélj ... beszélj ...!" - le-
kottázhatatlan segélykiáltás.

Az ember álarcok mögött él. Emlékszem,
egyszer december hatodikán, súrű hóhullás
ban találkoztam Edittel. A MartinelIi tér sar
kán toppant elém, nagy hóbundás kapucni
ban, kiragyogtak a fogai, vidám, női miku
lásként nevetett q szállingózó hóban. Elol
vadtak a hócseppek melegségétől. A Rózsa
völgyi könyvesbolt neoncsövei enyhe piros
árnyékot vetettek a reszkető havazásban.
De a ragyogó hósütésben, fogmosolyban 
magányos volt.

"Solus eris" - írta Ambrus Zoltán regénye
címeként. "Egyedül maradsz." Milyen fur
fangos jövőidő - mintha a jelenben is
intene.

Középiskolai gazdaságtan tanárom, a pia
rista Kanszky Márton tanította nekünk
negyvenöt után a kezdődő szociológiai, tu
dományt, lediktálva az első mondatokat: "Az
ember társas lény Az ember önmagában
nem tud megélni "

Akkoriban majdhogynem humorosnak
találtam ezeket a bevezető mondatokat. Hi
szen kamasz voltam, s mint minden kamasz
- szuverenitásra, egyedüllétre áhítoztam. In
kább egy eldugott szalmakazalra vágytam,
mint rokonok, emberek emberközelségére.
Hogy végre - önmagam legyek! "Az ember
önmagában nem tud megélni ..."

Tragikus individualista az ember. Csak
másokkal - valaki. Magában - semmi. Meg
hal, elpusztul. Hiába növeszti "karmát és
fogát". Hiába növeszti ötévesre, huszonéves
re, ötvenévesre magát, képessége szerint
hiába Einstein, Rockefeller, színésznő vagy
kiváló író, csak társakkal az, aki. Akik szid
ják, ölelik, verik, etetik.

Minek egyedül élni? Lehet-e?
A hóbuckás úton most is elém jön ragyo

gó mikulás-bundájában Domján Edit, mint
csillogó hótündér, hangtalan hómosolyával,
s közben suttogja a sötétfekete lemezről:

"Beszélj ... beszélj ..." A lemez szerint mint
ha a másikat akarná szóra bírni.

GYURKOVICS TIBOR

•
Molnár Gál Péter:

A Latabárok

Molnár Gál Péter "nagy" könyvet akart írni.
Ez a "nagyság" azonban csak az oldalszám
ban jelentkezik. Vastag könyv született, tele
zsúfolva sok-sok érdektelen adattal, kora
beli dokumentumok - kritikák, rendőri je
lentések, naplók - idézés6vel. Itt is áll a
mondás: aki sokat marko!, keveset fog.

A kötet megismerteti velünk a Latabár
dinasztia tagjainak hosszabb-rövidebb éle-
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tét: sikerek és sikertelenségek, tragikus és
kevésbé tragikus sorsok, élök és holtak, ér
dékesek és érdektelenek, színészek és más
foglalkozásúak . .. Végül elérkezünk a kö
zelmúlthoz és a jelcnhez, a már általunk is
jól ismert Latabárokhoz: ifj. Látabár Árpád
hoz (a hosszú Latyihoz), ifj. Latabár Kál
mánhoz (Latyi-Matyihoz, aki a legjelentő

sebb, legvérbelibb magyar színészek egyike
volt) és a legifjabb Latabár Kálmánhoz.

A szerzö - ha éppen 'lern idéz - közhelyt
közhelyre halmoz, és gyakorta él általánosí
tásokkal, kategorikus kijelen tésekkel. Ezt
írja többek között: "Kevés foglalkozás úzöi
hajlanak erőteljesebbena nyárspolgári élet
módra, mint a színészek, akik énjük söté
tebb, démonikusabb rétegeit elegetik szere
peikben, magánéletükben beosztók, takaré
kosak, sőt: fukarok; visszahúzódóak, és ki-

lengések nélkül élnek. A Kean-típusú, nyil
vánosan randalírozó színészek jóval keve
sebben vannak a nyárspolgári csendes, ker
tészkedö színészeknél."

Tehát ha valaki elégeti sötét, démonikus
énjét, már csak a nyárspolgáriságra van esé
lye? Aki kertészkedik, az feltétlenül nyárs
polgár? És egyáltalán: olyan egyértelműen

KÉPZÖMÜVÉSZET

Új művészetért

A fenti címmel láthattuk Szegeden azt a
nagyszabású kiállítást, mely összefoglaló
igénnyel kívánta demonstrálni a magyar
országi avantgarde múvészet 1960 és 1975
közötti tendenciáit. A vállalkozás arányait
érzékelteti, hogy ebből az alkalomból több
száz mű - festmény, szobor, grafika - töltöt
te meg a Horváth Mihály utcai képtár mind
három szintjét, a Móra Ferenc Múzeum ku
pola-galériáját, valamint a Bartók Múvelö
dési Központ három termét. A kiállítás
- nemcsak méreteit, hanem a bemutatott
anyag jellegét tekintve is - elvben reveláció
számba mehetett volna a közőriség és a
"szakma" számára egyaránt, hiszen így
együtt, egyetlen alkalomra összegyűjtve és
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siralmas és kisstílű állapot ez? Nézzük csak,
mit ír Kierkegaard a hit lovagjáról: ,;A vég
telen rezignáció lovagjai könnyen felismer
hetőek, járásuk lebegő és merész, Ellenben
azok, akik a hit ékszerét viselik, könnyen
félrevezetnek, mert kűlsejűk feltűnő hason
latosságot mutat avval, amit mind a végte
len rezignáció, mind a hit mélységesen meg
vet - a nyárspolgáriassággal."

Ezzel az összevetéssel semmiképp sem
szeretném azt bizonyítani, hogy minden
nyárspolgár a hit lovagja. Egyáltalán nem.
De lehet az! Ne ítélkezzünk tehát elhamar
kodottan. Hiszem és vallom: az igazán jó szí
nészek a hit lovagjai is egyben. De létezik-e
még ez a színész-típus? Teljes bizonyosság
gal sohasem ismerhetjük fel őket.

A pongyola fogalmazás ra példa a követ
kező mondat is a könyvből: "I873-ban
430 OOO ember kapta meg a kolerajárványt
Magyarországon". Valószínűbbnek tartom,
hogy inkább a kolerát kapták meg, mégpe
dig azért, mert akkoriban kolerajárvány volt
Magyarországon. (Népművelési Propaganda
Iroda, 1983)

Cs. Á.

ekképpen csoportosítva még nem találkoz
hattunk ezekkel a művekkel. Korábbi tária
tokról már ismert alkotások mellett újdon
ságszámba rnenö munkákra is felfigyelhet
tünk.

Hogy miért a feltételes mód? .A látogatók,
a közonség reagálását megítélni - az efféle
nyilvánosság csatornái híján - meglehető

sen kockázatos vállalkozás lenne (hacsak az
obligát vendégkönyvi bejegyzéseket nem
számítjuk ide). A "szakma" pedig mindeddig
adós a tanulmányigényú. elemző értékelés
sel. Néhány hosszabb-rövidebb írás méltat
ta az egyéni koncepció szerint egybegyűjtött
és rendszerezett kiállítási anyagot, múvé
szettörténeti igényű kollektív kiállításoknál
bevált módszerrel: ki-ki összeállította a ma
ga "hiánylistáját", vagy ellenkezőleg: az,
"értéknivelláló rendezést:' marasztalta el,



publieisztikus indulatában megfeledkezve
arról, hogy megnevezze azokat a törekvése
ket és múveket, amelyek véleménye szerint
érdemtelenül kerültek a kiállításra ("rossz
értelemben vett modern müvészet"), s
ugyanakkor kifejtve, melyik az üdvözítö.
népművészethez és magas kultúrákhoz kö
tődö, "jó értelemben vett modern művé

szet", melyet a tudós értékelés után "érde
mes és kötelességünk támogatni"?

Elméleti fantomok helyett múvek népesí
tették be a szegedi kiállítás termeit; az
anyag egybegyújtójének és rendezejének.
Mezei Ottó nak elgondolása szerint. Munká
ját a térben jól elkülönülő három helyszín is
segítette, a bemutató így áttekinthetőbbé és
"megemészthetőbbé" vált.

A múzeumban (s talán nem véletlenül
érezzük szimbolikusnak ezt az elhelyezést)
kaptak helyet - Visszapillantás eimmel
- azok az életműveket reprezentáló alkotá
sok, melyek "viszonyítási alapként", "haladó
hagyományként" jöhettek számításba a hat
vanas évek modern törekvéseinél (többek
között Gulácsy, Moholy-Nagy, Ámos, Vajdá
Lajos, Gadányi, Bene), valamint az idosebb
mcstergeneráció meghatározó fontosságú
műveiben (Kassák, Bálint, Kondor, Gyar
mathy, Lossonczy, Ko miss), akiknek munkás
ságához ezek az új törekvések kapcsolód
hattak. A múzeum kupola-galériájában ta
pasztalható formai sokszínűség alapján is
világossá vált, hogy e "kapcsolódásokat"
sokszor csak metaforikusan lehet értelmez
ni. Az összefüggés esetenként más és más: a
közelebbi formai rokonságtól egészen az al
kotói magatartás rokonszenvéig, a közösen
választott, művészi szempontból gyakorta
önállóan-magányosan járt út etikai összetar
tó erejéig terjedhet. .

A Horváth Mihály utcai képtár termeiben
mindez nemcsak megerősítést kapott, ha
nem egyben bonyolultabbá is vált: a "kap
csolódások" rendszerének illeszkednie kel
lett a felbukkanó, formailag újat és mást ho
zó tendenciákhoz. azokhoz, melyeket immár
a /"hatvanas évek avantgarde művészeté"

nek nevezhetünk. Mindez két következ
ménnyel járt: egy gyakorlati jellegűvel (ne
vezetesen, hogy szükségessé vált a művek

további, "stíluskritikai" csoportosítása), va
lamint egy elvi tanulsággal. Azzal, hogy
kockázatos az új periódusban született al
kotások közvetlen "megfelelöinek", "elöz-

ményeinek" azonosítása a hazai modern
'művészetben (a hatátainkon túli példák sze
repe ennél bevallhatóan lényegesebb), ám
ugyanakkor lehetetlen nem látni, hogy a
szélesen értelmezett magyarországi avant
garde múvészetnek mégis van honi folyto
nossága, sajátos értékteremtőáramlása. Ha
gyományokról és új nekirugaszkodásokról
van tehát szó egyszerre, sokszínű, de ellent
mondásoktói is terhes, múvészetét termő

szellemiségröl s nem lepárolható funkeiók
és világnézetek műbe-fogalmazásáról.

Ez az összetettség meglepetésekkel is
szolgált; mindenekelött a képtár földszintjé
nek jó részét megtöltö. absztrakt-szür
reálisnak nevezhető munkákkal. Kiváló
müvekkel szerepelt ebben az összeállítás
ban többek között Illés Árpád, Fekete Béla,
Molnár Sándor, Vaszkó Erzsébet, Magyarász
Imre.

Egy szinttel feljebb kerüÍtek a - kénysze
rűen átfogó terminológiával - absztrakt
expresszívnek minósíthetö törekvések. Mert
sokféleségük láttán világossá vált: a múvészi
vállalkozás egyéni hitelét megteremtve,a
korlátlan formai lehetőségekbirodalma nyí
lik meg e korszakban is az alkotók előtt. E
.Jehetöségek't-böl, e csupa "egyedül üdvözí
tö" útból kaptunk ízelítot ebben a terem
ben, ahol például Korniss kalligráfiája, Tóth
Menyhért színes faktúrái, Országb Lili mí
toszteremtő ereje, Altorjai Sándor abszurd
humora és Halmy Miklós ösi kultúránk mo
tívumaiból építkezö múvészete kerülhetett
közös térbe.

A második emeleten. különösen jó volt
emlékezni a honi új-konstruktív törekvések
felfelé ívelő korszakára (Nádler István, Deim
Pál, Bak Imre, Erdős János, Porkoláb Sándor
és mások munkáival) most, amikor az irány
zat "utánpótlása" elsekélyesedésének és
akademizálódásának lehetünk tanúi.

A nyugati művészet háború utáni UJ
avantgarde izmusainak hatását tükrözte fö
vonalaiban a kiállítás további - a művelödé

si házban bemutatott - része. Ebbol határo
zottan rajzolódott ki a pop-art - relatíve ko
rai - hazai jelentkezése (Donáth Péter, Tót
Endre); itt voltak az objekt (Paizs László,
Schéner Mihály) és annak szürreális változa:
ta (Szlávics László), valamint a hiperrealiz
mus és módosulásai (Siskov Ludmil, Szkok
Iván), és mintegy '"kitekintés"-ként a küIön
féle vizuális rendszerek megteremtésére irá-
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nyuló törekvések (Türk Péter, Mengyán And
rás, Maurer Dóra).

A válogatás e sokféle tendenciát felmuta
tó záróegysége nyilvánvalóvá tette, hogy a
hazai klasszikus avantgarde tradíciókhoz
kevéssé kapcsolódó irányzatok árnyalt, elő

ítéletektől mentes megítélésére van szük
ség, hiszen - s ez ténykérdés - a hatvanas
években induló folyamat teremtette meg a
hazai új-avantgarde máig felélhető "tartalé
kait" és "hagyományait"; olyan életművek

ben és életmű-szeletekben, mint lovánovics
György konceptuális szobrászata, Melocco
Miklós monumentális poliészter- és gipsz
plasztikái, Méhes László akrilfestményei, Ba
ranyay András litográfiái, Hencze Tamá;
szerkezet- és térkutatásai, vagy Haraszty Ist
ván intellektuális mobiljai.

Szerenesésnek bizonyult az az egész kiál
lításon alkalmazott rendezési alapelv, mely
bátran .felbontotta" az életműveket. Így
szamos, több munkával is szerepeltetett al-'
kató egyes munkái olykor egymástól távol
ra, akár másik terembe, épületbe kesültek.
Újra és újra, más és más "környezet"-ben
találva rá e múvészekre, érzékelhetővé vál
tak azok akorszakot jeJlemző szellemi és
formai "érintések", melyek módosították
befolyásolták vagy éppen egy-egy periódus-

Újesztendő, lyukas kendő

ra alapvetően meghatározták életmüvük
alakulását. Másrészt mindez stiláris összeve
tésekre is alkalmat adott; magányosnak,
kapcsolat nélkülinek vélt törekvések és mú
vek lelték meg közeli és távolabbi rokonai
kat - s ezáltal hangsúlyt a legfontosabb irá
nyok és vonulatok kaptak.

A látottakat összegezve, ha végigtekintünk
a kiállításon szerepeltetett múvészek név
során, örömmel tapasztalhatjuk, hogy a so
kat hallott, a művészeti köztudatban aktív
életet élő mestereken kívül is bőséggel ta
Iálhatunk olyan - nem kevésbé jelentős

- múvészegyéniségcket, akik a nyilvánosság
csatornáitól távolabb, csendben és kitartó
an, elsősorban "befelé figyelve" dolgoztak
és dolgoznak. (Példaként említhetjük Ve
seelszky Béla, Cerovszki Iván, Ilyés István, Ve
ress Pál, Major János nevét.) Sokuk "felfede
zése" vagy akár "újrafelfedezése" még várat
magára. Mindenesetre Szegeden látott rnú

veik erre inspirálnak, mert munkálkodá
suk nem pusztán saját "mégis-jelenlétük" bi
zonysága, hanem egyben a magyarországi új
rnúvészet keresztmetszetét, életképességét
és értékteremtő bőségét segít pontosabban
felbecsülni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
már "felfedezett" társaikhitelét szavatolják.

ANDRÁSIGÁBOR

Újesztendő, lyukas kendő,

kelj fel, Ferkó, ég az erdő!

Köszöntgetni járok,
aranykrajcárt várok,
boldog új éve t kívánok!

Kiss Gyula, 47 éves, Bükkaranyos
(Bari Károly gyúitésébölí
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