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Szerkesztőség és

TEMPLOM ÉS ÉPÍTÉSZET

Jelen szarnunk tematikus anyagát a modern templomépitészet és műemlékvéde
lem kérdéseinek szenteljiik.. Az elmúlt évtizedekben számos ellentétes vagy ellentétesnek látszó irányzat spektruma rajzolódott ki előttünk, s ezek vitái, nemegyszer ütközései közt formálódott, fejlődött modern építészetünk. Az irányzatok, 'vélemények küzdelmeiben is természetszerűleg kifejeződött a régi és az új szemlélet
harca, a megváltozott világ megváltozott esztétikai igénye. Ez a megváltozott világ
a humánus emberi környezet megteremtésének feladatát, a természet, a táj és az
épület harmóniájának megvalósítását tűzte ki célul a térformálás korszerü kompozicios elveinek alapján. Olyan emberi kornvezet kialakítására törekszik - utcáinkon, lakáházainkban. templomainkban, munkahelyűnkon stb. -, amely emberi mivoltunk kiteljesedését, szellemünk és lelkünk [eljrissulését, életünk biztonságát és nyugalmát szolgálhatja, ahol tehát igazi otthonra találhatunk.
Számunkban nem térhetünk ki e sokrétü és gondolatgazdag téma minden részletére. Csak egy-egy sajátos, számunkra különösen fontos kérdést pendítettünk
meg. főként az épületek. rendeltetésére, a belső tartalom elsődlegességére vonatkozólag, a dolgok lényegi igazságának formát szülo erejét vizsgálva. Rév Ilona és
Horler Miklós tanulmányaiban a II. vatikáni zsinat szellemében fogant liturgikus
környezetünk építészetének és térkialakitásának esztétikai követelményét fogalmazza meg. Marosi Ernő a "Magyar templomok müvészete" cimü konvv - szerzője
Levárdy Ferenc - kapcsán értékitéletünk hiányosságaira figyelmeztet s a valóság
és a legújabb tudománvos eredménvele ismeretét kéri számon Farkas Attila a vatikáni Magna Domina Hungarorum 'kápolnát mutat]a be művesrettorténeti-esrtétikai
szempontbol. Lapunk hagyományos dialógus-állásfoglalásának jegyében közöljük
Tordai Zádor .Templom és srertartás" cimú írását, eg}' nagyobb lélegzetű tanulmánv részletét. amely marxista oldalról elemzi a templomépítészet és térarchitektúra historiai szerepét. Néhány megállapítását fölöttébb vitathatónak tartjuk,
cikke értekéhez és tanulságaihoz azonban nem fér kétség, Érdekes társadalomtörténeti és esztétikai adalékul szolgál majd egy megírandó új magyaregyháztörténet és egyhárrnüvésret-torténet számára. Paolo Santarcangeli torinói professzor
essréie a torolly-építményt mint szimbolumot tárgyalja - központi tengely, ame/y
egyesíti a Földet az Éggel- a világító toronytól a templomtoronyig.
Koús Judit a nizzai Chugall-rnúreumba (Musée du Méssage Biblique Marc
Chagall) kalauzol bennünket, Székely Mária konstruktiviste keresztútja újabb kísérlet a Via Crucis rnegjelenijésenek modern történetében, Zolnay László a nemrég elhunyt, Prokopp Gyulától, a kiváló müvelodéstörtenésnol, az esztergomi
Prímási Levéltár volt vezetőjétől húcsúzik.
Minden kedves szerzonk kiizrenuikiidését ezúton is köszöni a
Vigilia szerkesztosege
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Rév Ilona

A TEMPLOM KORUNK ÉPÍTÉSlETÉBEN
A templom mint épület lényegében a gyülekezet befogadására és a szertartásra szolgáló
egyetlen tér, amelynek esztétikuma, hangulati hatása a templom rendeltetésének elválaszthatatlan tényezője. A tér alakításának mindhárom dimenziója, megvilágítása, sőt akusztikai
effektusa is azonos súlyú esztétikai tényező. A téralakítás szabadságából következik a tömegformálás szabadsága, ezért a templom más épületeknél tágabb lehetőséget nyújt épület
és táj kapcsolatának megkomponálására, A templomépítészet alkalmat kínál arra is, hogy
építészet és képzőművészet szerves kapcsolatát - ami az utóbbi két évszázadban oly végzetesen meglazult - az építészet primátusa alatt helyreállítsa.
A templomépítészet kihívás korunk építészete számára, hogy magasan fejlett technikai
eszközeivel megfeleljen olyan - nem a technika által befolyásolt - minöségeknek, mint a
bensőségesség, a befelé fordulás, az érzelmi emelkedettség; hogy megmérközzék olyan feladattal, melyet az építészet, története során - kevesebb eszköz birtokában - már olyan
magas szinten megoldott. Próbatétel, hogy tud-e autentikus környezetet teremteni kétezer
éves szertartások számára úgy, hogy közben nem archaizál.
Korunk építészete anyagszerű és szerkezetszerű, ennyiben - és csakis ennyiben - a mai
templomépítészetet a gótikával állíthatjuk párhuzamba. Míg azonban a gótika egy ősidők
óta ismert és minden tulajdonságában kitapasztalt anyag - a kö - lehetöségeit-aknázta ki,
és nemzedékek tapasztalatai által fokozatosan kifejlesztett eljárást alkalmazott - korunk
építésze, alig kitapasztalt tulajdonságú anyagokkal, a technikai megoldások között szabadon válogatva - kísérletezik. A gótika a középkori városi kultúrának mint egésznek a produktuma, mintegy kiteljesedése volt; korunk templomai tervező irodákban születnek, rajzasztal mellett, egyedi tervezörnüvészek alkotásaiként. A templom ma: kísérleti mühely, hol
korunk építészete a legkorszerűbb eszközökkel spirituális értékek felidézésere alkalmas
teret kísérel meg létrehozni. A templom: az építészet humanizálására irányuló útkeresés
egyik ösvénye; feladat a korszerű technikának az érzelmi igényekkel való összeegyeztetésére. Ez az egyik oka annak, hogy napjainkban társadalmi problémák iránt elkötelezett és
racionális elvű művészek kapcsolódnak be a templomépítészetbe.
'A templomépítészet fellendülésében a fordulópont a második világháborút követő, egész
Európára kiterjedő újjáépítés során következett be. A háborúban egész városok semmisültek meg; a lakóházak és az alapvető létesítmények helyreállítása után sor került a templomok újjáépítésére. Hamarosan kiderült, hogy a helyreállítás a legtöbb esetben költségesebb és hosszadalmasabb, mint a régi lebontása és helyébe új templom emelése. A régi
templomot abban az esetben állították helyre, ha pótolhatatlan műemlék volt, vagy ha városképi szempontból meghatározó szerepet töltött be. Németországban a templomépítésnek sajátos jelentőséget adott a háború után kialakult helyzet: a háborút követő fizikai és
erkölcsi összeomlásban a lakosság egy jelentékeny része számára az egyház volt az egyetlen
fix pont, a lelki biztonság mentsvára, vigasz a szenvedésekre, feloldozás a bűnök alól.' A
•templomépítészet fellendülése nem szorítkozott Németországra. egész Európára kiterjedt.
Ennek során épült fel - többek között - a coventry-i katedrális, a Vogézekben az elpusztult zarándokkápolna helyén Le Corbusier világhírű ronchamp-i kápolnája. A fellendülés átterjedt Amerikára is, ahol a .modern templomépítészet a hiányzó történelmi építészet vákuumát volt hivatva betölteni, és ahol - éppen ezért - bámulatos teljesítmények születtek
ezen a téren.

Részlet a Corvina kiadásában
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megjelenő, készülő könyvből.

Az egyháznak mint az építészet és a képzőművészetek mecénásának közel kétezer éves
múltja van. A hagyományos értékek őrzését az egyház mindig is feladatának tekintette, de
átlátta, hogy a huszadik században az egyházi múvészct csak akkor léphet ki a csaknem két
évszázados pangás állóvizéböl, ha a korszeru müvészet áramkörébe kapcsolódik. A historizmus szemléletével szakíto templomépítészet kezdetei az első világháború előtti évtizedre
nyúlnak vissza - Hollandia és Németország járt az élen -, a két világháború között CL a
mozgalom jelentősen kiszélesedett, de nem vált átütövé az egyházi hierarchia egy része és a
hivők művészileg iskolázatlan tömegeinek az ellenállása miatt. A második világháború
után már egyértelmű evidencia volt, hogya historizálás a templomépítészet területén is
túlhaladott és tarthatatlan. A második világháború után az építészek már csak azért-is szívesen fordultak a templomépítészet felé, mert az több lehetőséget biztosított alkotó fantáziájuk kibontakoztatására, mint az újjáépítés egyéb feladatai, amelyek a sürgősségi és
mennyiségi követelmények miatt többnyire csak uniformizált megoldásokat tettek lehetövé.
A templomépítészet korszeruségének spontánul kibontakozott folyamatát a II. vatikáni
zsinat liturgiai reformja megerősítette. A liturgikus konstitúciónak a templomépítészettel is
foglalkozó VII. fejezete a templomépületet felszabadította a korábbi megkötöttségek alól.
Közvetlenül a Zsinat előtt, 1961-ben Párizsban, Danielou bíboros vezetésével templomépítészek, várostervezők, liturgikusok és egyházi szakértők bevonásával megvizsgálták a mai
templomépítészet problémáit. Ugyanerről a kérdésről tanácskozott 1961-ben Hamburgban
az evangélikusegyház is, és a párizsi értekezlethez hasonló eredményre jutott. A párizsi
tanácskozás a következő szempontokban egyezett meg:
A magasba törő vertikális vonal a mai ember számára nem egyedüli kifejezője a szakrális épületnek, ezért a torony nem nélkülözhetetlen része a templomnak. Ugyancsak nem
igényli a mai ember a kereszt alaprajzot mint szimbólumot. Nem kívánatos a hosszú, téglalap alaprajz sem. A körhöz és a négyzethez közelítö alaprajzi formák a legkívánatosabbak. A
túl magas csarnoktérben nem érvényesül az intimitás, amelyet a ma embere a templomban
keres. A fény szerves eleme a templom hangulatának, amire a tervezésnél különös figyelmet kell fordítani. A tér és a berendezés harmóniája különös jelentöségű;a béke és a védettség benyomását van hivatva kelteni. A templomépítészet nem törekszik többé rnonumentalitásra, triumfalizmusra.'
Az új liturgiai szabályzat szerint a gyülekezet és a pap együttműködése kívánatos; helyes,
ha a pap a szertartást a gyülekezettel szembefordulva. végzi," és nem a szentély falához illesztett oltárépítmény előtt. Ez a követelmény megváltoztatja az oltár térbeli elhelyezését;
az új templom oltárai a gyülekezettel szembenéző oltárok. A presbitérium ne foglaljon helyet több lépcsönyi magasságban, csak annyira emelkedjék ki a templom padozatának síkjából, hogy a szertartás a gyülekezet számára látható legyen. A templomtér számára a központi formák a legmegfelelőbbek, de a centrális tér nem mértani értelemben veendő, nem
körröl, négyzetröl, vagy görög-kereszt alakról van szó, csupán arról, hogy a pap a szertartást a hívek körében végezze. Így az új liturgiai elv a legváltozatosabb alaprajzi elrendezésekre ad lehetőséget.
A templom fogalma is átalakuláson ment keresztül. Napjainkban az ősi, az eredeti koncepcióhoz való visszatérés tendenciája érvényesül. Ez a zsinagógákra is vonatkozik. Tudjuk,
hogy a zsidók temploma eredetileg az a sátor volt, amelyben az Istennel való szövetségef
jelképező frigyládát örizték.' A frigyládát őrző sátrat a királyok korában kőfallal vették
körül: íme a zsidók jeruzsálemi temploma; a többi, ami később épült a diaszpórában, a világ különbözö pontjain, imaház csupán, és emlékeztető az eredeti, egyetlen templomra. Az
egyetlen templom eszméje egybevág a kiválasztott nép eszméjével. A zsinagógák a történelem folyamán - bizonyos időeltolódással és a motívumok bizonyos módosulásával - követték koruk fő stílusirányzatát. Napjainkban a zsinagógák, a korszerű építészet eszközeivel és
elvei szerint épülve, előszeretettel idézik meg a sátorformát. A B' Nai Jehudah zsinagóga
(Kansas City, Missouri) kúpalakú, függesztett tetőszerkezete a bibliai sátorformára utal,
csakúgy, mint a Beth EI zsinagóga (Palm Beach, Florida) vasbeton tartóelemre támaszkodó,
spiraloid kupolája, A sáterforrna egyben metaforikus utalás arra, hogy a zsidóságnak az
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egyetemes kulturtörténethez való alapvető hozzájárulása - az egyisten hit és a tízparancsolatban foglalt erkölcsi tanítások - az államalapítás és a letelepedés előtti korba. a pusztában való vándorlás idejére, az időszámítás előtti második évezred korára nyúlik vissza.
A keresztény templom - a kezdetekben - bármely helyiség lehetett. ahol a keresztény
gyülekezet tagjai összejöhettek hitük gyakorlására. A templomnak ez a felfogása - a kiválasztott nép gondolatával szemben - a keresztény egyetemesség eszméjének felel meg.
Rómában, az első évszázadokban a katakombák, a keresztények föld alatti temetkezési helyei és az azokat összekötő folyosórendszer szolgált templomul. A katakomba alkalmas hely
volt a vallási szertartások számára a keresztények üldözése idején. A IV. századtól kezdve miután Nagy Konstantin a kereszténységet államvallássá tette - az ókori Róma profán épületei, kereskedelmi csarnokai - a bazilikák - szolgáltak templomul. Csak később, a közép-kor folyamán vált a templomépület maga is kiemelt tisztelet tárgyává. és tekintették Isten
házának. A román templom erődítmény jellegével, a gótikus templom magasba törő.
transzcendens hatásával a mennyország kapuja, a világmindenség szirnbóluma, A barokk
templom az ellenreformáció jegyében harcoló egyház Istenének földi palotája, trónterme.
A II. vatikáni zsinatnak a templomépületre vonatkozó állásfoglalása a korai kereszténység felfogása felé mutat, mely szerint elvileg bármely épület szolgálhat templomul. Ma az
egyház kerüli, hogya templomot Isten házának nevezze, szem előtt tartva, hogy Isten nem
lakozik épített falak között.' Ez a felfogás nagy szabadságot biztosít az építészeknek a templom tér- és tömegalakításában. és egyben lehetővé teszi, hogy a templomot az istentiszteleten kívül egyébr nem vallási célokra - hangversenyek, kiállítások rendezésére - is igénybe
vegyék.
Ha a hittételek a templomnak mint térnek és formának nem is tulajdonítanak szimbolíkus értelmet, az építészetben a tér és a forma müvészi jelentés hordozója. A történelmi st íluskorszakokban a jelentés egy stíluskorszakon belül adott volt; ma a formai szabadság
egyet jelent a művészi mondanivaló szabadságával. A San Francisco-i katedrális monumentális kupolatere a befejezettség, a tökéletesség szimbóluma; a kupola kűlsö tömege, hiperbolikus-paraboloid felületeivel a tér végtelenségére. nyitottságára utal. Az alabamai néger
egyetem kápolnájának szövevényes alaprajzú tere, tömegének zártsága, rejtelmes megvilágítása a néger spirituálék Iírájával áthatott keresztény miszticizmus - a déli államokban élő
fekete értelmiség életérzésének ad építészeti kifejezést.
Korunk építészetét illetően nem beszélhetünk stílusról. A stílus a formajegyek azonosságát, morfológiailag azonosítható motívumokat tételez fel, ilyet korunk építészete nem
ismer. De a szemléletben, amely korunk építészetének legkülönbözőbb formájú alkotásait
létrehozza. találunk közös nevezőt, és ez: a merészség, amely újabb és újabb anyagokat, az
anyagok szokatlan kombinációit, korábban nem ismert erő- és egyensúlyviszonyokat és
ezekből következő formákat von be az építészet hatókörébe. Pier Luigi Nervi, a San Francisco-i katedrális konzultánsa, arra a kérdésre, vajon hogyan vélekedett volna Michelangelo a város katedrálisának kupolájáról, így válaszolt: "Nem vélekedhetett volna sehogyan.
Ez a kupola olyan geometriai tételeken alapszik, melyek Michelangelo korában még nem
voltak bebizonyítva. Ez a kupola csak ma épülhetett."!
'
Korunk építészetének esztétikai gyökereíre vetnek fényt azok a szavak is, melyekkel a
kálvinista Le Corbusier 1955. június 25-én a ronchamp-i kápolnát a besanconi püspöknek
átadta: "Amikor ezt a templomot építettem a csend, az imádság, a béke bensőséges örömének a helyét kívántam megalkotni. .. Munkatársaimmal megvalósítottuk ezt a bonyolúlt,
nehéz, nagy precizitást igénylő múvet, rnely eszközeiben erőteljes, de amit érzékenységgel
és élettel tölt el a mindent átfogó matematika, a mérhetetlen tér alkotója. Átadom ezt a
becsületes betonból épített kápolnát, mely talán vakmerőnek tűnik, de kétségtelen,
hogy létesítéséhez merészség kellett."!
Az esztétikum alapjának egzakt volta természetesen nincs ellentmondásban az élmény
szubjektív természetével. A feltámadásba vetett transzcendens hitet aligha lehet szuggesztívebb erővel kifejezni, mint a kolumbiai Medellin város temetökápolnája, melynek trapéz
alakú terét háromszögletű keretbe foglalt, ferdén futó bordák fogják közre. Ez a fényből és
orgonasípszerűen magasba szökö bordákból létesített alkotás, pusztán szerkczcténél fogva
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értésünkre adja, hogy matematika által megvalósítható. ami hihetetlennek látszik, dc logikailag lehetséges.
A korszeru épitészcuc! együtt a képzörnuvészct korszeru irányzatai is. behatoltak a ternpIomrnuvészetbc. Ezt a már megindult folyamatot támasztotta alá VI. Pál pápa, amikor
1963-ban egy müvészek előtt tartott beszédében a következőket mondotta: "Mi nektek, muvészeknek eddig soha nem látott szabadságot adunk. Nektek, akik a modern lelki élmények
hatása alatt olyan nyugtalanok lettetek, átengedjük a kísérletezés szabadságát. Tegyetek,
amint akartok. Nem kívánjuk, hogy bizonyos hagyományok után menjetek, sem azt, hogy
bizonyos stílushoz ragaszkodjatok, azt kívánjuk, hogyaművészetetek igaz és érdemes legyen ... "7
A képzőművészeti korszeruség irányába nyitott utat a Zsinat is, amikor így fogalmazott: a
szakrális müveknek arra kell törekedniük, hogya természetfölötti igaz jelei (kiemelés tölem
- R. L) és képei legyenek." Az egyházi múvészetet természetesen nem vonatkoztathatjuk el
a vallási tartalmaktól. - mint ahogyan a vallási tartalom sem vonatkoztatható el az általánosabb, szimbolikus jelentésektól. A XX. század képzőművészetében- a XIX. századdal szöges ellentétben - a vallási vilagnézettől távol álló müvészek is gyakorta folyamodnak bibliai
témákhoz és vallási szimbólumokhoz világértelmezésük kifejezésére. Visszatérve az imént
idézett mondatra: az, hogy a képek mellett a Zsinat "jelek"-ről is beszél, szabaddá tette az
utat az egyházi müvészetbcn a nonfiguratív irányzatok előtt.
Mindezeknek a körülményeknek következtében századunk második felében korunk
élenjáró építészei és képzömúvészei - felekezetre és világnézetre való tekintet nélkül - kapcsolódtak be a templomépítészet feladatába. Többek közott Le Corbusier, Pier L. Nervi,
Nicmeyer, Breuer Marcel, Pierre Vágó, Matisse, Chagall, Fernand Léger, Kepes György,
Jean Arp, Giacomo Manzu - hogy csak a legismertebbeket említsem. Századunk második
felében a templom ismét az eleven múvészet része, építészet és képzőművészet összhangjának egyik kristályosodási pontja.
Jegyzetek. 1. Hugo Schell: Der Kirchenbau des 20. Iahrhunderts in Deutschland. München. 1973.77. L2. Christliche Kunstblatter 1973/3. In: Egyházi épületek és mütargyak gondozása. Szerk.: Levárdy Ferenc
és Arató Miklós. Bp. 1971. 92. L-3. Mózes II. könyve XXVI. rész - 4. ApCsel 17; 24 ige - .5. Religious
Buildings (Edited by J. Robinson and P. Marker) New York, 1919. 95. 1. - 6. In: Erich Widder: Europiiische Kirchenkunst der Gegenwart. Linz, 1968. 65-66. 1. - 7. Egyházi épületek és mútárgyak gondozása.
Szerk.; Levárdy Ferenc és Arató Miklós. Bp. 1971. 105.1. - 8. uo. 103.1.
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Szirmai Endre: BIOGRAPHIE DER ERIN·
NERUNGEN I. Szirmai Endre elsősorban nem
Író; világhirű kutató, akinek orvosi müszereit a
gyógyászat legkülönfélébb területein hasznosítják, ő maga pedig a nemzetközi kongresszusok,
szimpozionok állandó részvevöjc. Emellett üres
óráiban verseket ír, és sajtó alá rendezi édesapjá, Srirmai Károly életművét. Világjáró ember,
akinek hol tudományos ismereteit és tapasztalatait, hol orvosi tudását és ismereteit kell hasznositania mint gyógyító orvosnak vagy konziliáriusnak. Eközben számtalan érdekes emberrel
ismerkedett még személyesen is, teljesen érthető hát, hogy' megirja a velük kapcsolatos
emlékeit.
A Biographie der Erinnerungen címu kötet
szabálytalan cmlékezésckböl, lcvélrészletekböl,
futó feljegyzésekből teremt olyan képet, mclyben századunk sok kivételesen érdekes mü-

vésze és tudósa felbukkan, s olyan Nobel-díjas
magyar tudósokkal találkozhatunk lapjain, akiknek nevét megbecsüléssel és méltánylással emlegetik a világ nagy lexikonjai. Szirmai Endre
személyes közelségünkbe hozza mindöjüket, elmondja azokat a hétköznapi élettényeket róluk,
melyek bizonyára nem jelentősek a tudomány
szempontjából, ám nélkülözhetetlenek mindazoknak, akik a tudósokat is szeretik emberközelben látni. Felbukkan a könyvben Wigner
Jenő, Hevesy György, Békésy György, )ehát
azok, akik a magyar tudományos életből emelkedtek világhírre. Mellettük szines jegyzetlapok
idéznek olyan müvészeket. mint Albert Schweitzer, Pablo Casals és Ernest Hemingway. Némi
irigységgel és nosztalgiával olvassuk Szirmai
Endre feljegyzéseit, hiszenkivételes életélmény
az övé, ha ilye-n nagyságokkal alakithatott ki személyes kapcsolatot.
(r. l.)
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Horler Miklós

A TEMPLOMI KÖRNYEZET MEGÚjULÁSA
ÉS A MÜEMLÉKVÉDELEM
Liturgikus körnvczctuuk megújuIása csak akkor Igl'r valóhan harmonikus, esztétikus és al
új liturgia szellemct kifcjezö crcdrncnvt, ha saját belso megújulásunk szellemehol fakad, es
célja valóban .,instaurare omnia in Christo", ahogy ezt már X. Pius h irdc.tt c. A templomi
milio esztetikaja ós az esztétikai egvsl'g mcgorzésc tehát elsosorban azt kívánja, hogval uj. jarcndczés ne korlatozódjck rendelkezések vcgrchnjtás.un. Ne abból a magatartásból induljon ki, hogy meg kell már csinálni a szcrnbcrnisezo oltárt, mcrt nagyon sürgetik, de nl' is
váljék prcszt izskcrdcssé, látvánvos eredményekre törekvő vcté lkcdcssc, hanem a kijzös.ség
egész életének oszinte belso megújulás-igénvébol fakadjon.
Nem lehet itt célom a körnvezet alakításának csztct ikúiat akárcsak vázlatosan is ijsszddglalni, annál is inkább. mert mindazt, amit errol a kérdésról ma tudunk, összefoglalta s/.ámunkra Pogány Frigyes életművének záróköve, "a szep emberi körnvczct't-rol napvilágot látott utolsó könyve (Gondolat Kiadó, 1976).
Amit ezzel kapcsolatban mégis mondani rncrck. az csupán nehany már ismert gondolatnak a magam személyes tapasztalatai alapján mcgk íscrclt újrafogalmazása. Inkább a figyelem ráirányítása néhány, a bennünket érdeklő feladattal kapcsolatban különösen fontos
szempontra.
Az elsö, hogy az esztétikai egység megőrzésének legfobb követelménye az egységben való
gondolkozás minden részfeladat megoldása során. Nincs olyan kis részlete az egész környezetnek, amelynek valóban müvészi igényű megfogalmazása ne tenné szükségessé az egész
adott környezet átgondolását. Egyetlen oltárt scm lehet valóban jól és a környezetbe illeszkedöen megoldani, ha az nem az egész templomtér környezeti összefüggéseiben fogalmazódikrneg, Sok új oltár önmagában nem rossz, de nem arra a helyre való, mert nem annak
adottságait veszi tekintetbe. Egy teljesen gyakorlati megfigyelésem ezzel kapcsolatban,
hogy barokk templomainkban például, ahol a meglévo teret a régi föoltár nagyszabású
retablója hangsúlyozottan uralja, a tömbszerű, tömör menzával rendelkező új oltárok kevésbé szerencsések, mert betömik á meglévo fötcngelyt, és nem engedik a tekintetet zavartalanul átsiklani a tér továbbra is uralkodó végpontjáig, a régi föoltárig. Az új oltárnak nem
kell és nem is lehet a triumfalizmus szellemében fogant régiekkel szemben egy formai ellen-hangsúlyt alkotnia, hanem az áldozati asztal szerénységével megfogalmazva csupán
helyzetük és funkciójuk révén váljanak a tér új, hangsúlyos pontjává. Az áttört és könnyebb
alátámasztás épp ezért ilyen esetben kívánatosabbnaklátszik.
Az újliturgikus funkció megoldása ne csak bútorok elhelyezése legyen, hanem valóban
tér-rendezés. Egyik legfontosabb annak átgondolása. amit Pogány Frigyes a "funkciók mozgástartalmának" nevez, Minden életfunkció végső soron valamilyen mozgás - mondja -, és
e mozgásban a tartalom tükröződik vissza. Bizonyos élethelyzetekben a cselekvés megkülönböztetett voltának bizonyos ünnepélyes mozgásformákban való kifejezésre juttatása az
ember alapvető igénye. Az áldozat liturgiájának bemutatása is ünnepélyes mozgásformákat
igényel, s ezek számára kell a liturgikus környezetnek a rnegfelelö teret biztosítania. A legtöbb új liturgikus tér próbaköve, hogyan "viselkedik" funkcionálás közben, és hogyan "irányítja" a celebráns és a hívek mozgását. Hozzátehetjük, hogy nem egy új liturgikus tér ezen
bukik meg, és nem a formai megoldások milyenségén. A legszebb és legigényesebb oltár
sem kárpótol azért, ha áldoztatáskor a pap félszegen botorkál, és a hívek ütközve kerülge-
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első

részét januári számunkban közöltük.

tik egymást. Az új liturgikus térben tükröződő új funkciót annál könnyebben fogják a régit
vel felcserélni. minél természetesebben tudják magukévá tenni annak mozgásformáit.
A mozgásformákra épülő térrendezés legkézenfekvőbb eszközeinek egyike az alapsík átalakítása. Jól tudjuk, hogy az alapsík,a padlózat a tér müvészi alakításának egyik legfontosabb tényezője, ezért van különös jelentősége a liturgikus tér kialakítása során is. Egy meglévő templomteret az új funkció számára megfelelővé alakítani majdnem mindig az alapsík
megmozgatásával lehet. Egy vagy két lépcsőfok jól megválasztott vonalvezetésével legtöbbször sikerül olyanná formálni, amely már önmagában megadja az új áldozati hely esztétikai
hangsúlyát, minden egyéb formai hangsúly nélkül is,
Az így kibontakozó új tér éppen azáltal fog szervesen beilleszkedni a meglévőbe, mert az
egész padozatnak összefüggésében nézve logikussá, természetesen hozzatartozóvá válik,
míg enélkül az új tárgyak esetleges hatásúak maradnak.
Az új liturgikus térnek kétségtelenül legfontosabb és leghangsúlyosabb eleme az oltár és
az ambó. Megformálásukra receptet adni, vagy akár irányelveket is, nagyon nehéz volna.
Egy dolgot azonban külön is meg kell említeni, és ez az anyagok harmóniája. A művészi
igénnyel alakított környezetben az alkalmazott anyagok megválasztásának különös jelentő
sége van. Ugyancsak Pogány Frigyes könyvében olvashatjuk, hogya modern környezetben a
formák mindinkább letisztulnak, egyszerüsödnek. az anyagok szépségének fontossága viszont megnő. Olyan tanulság ez, amely esetünkben fokozottan megszívlelendő. Egyrészt
azért, mert az új tárgyak meglévő környezetbe kerülnek, amelynek már megvan a maga
anyagi világa. s ehhez igen finoman kell hozzáhangolódniuk. Másrészt azért, mert maguknak az új elemeknek a megformálásánál is arra kell törekedni, hogy elsősorban a szép és
jól megválasztott anyagok, a szerkezetszerü összefüggések, a helyes méretek és arányok adják az egésznek szépségét, nem pedig bonyolult formák vagy díszítések, ráapplikált emblémák gyakran keresett, erőltetett eszközeivel próbáljuk azokat kifejezővé,jelentőssé tenni.
Természetesen az igényesség az anyagokkal szemben nem jelenti azt, hogy feltétlenül minél drágább anyagokra gondoljunk. Nem kell mindenütt márványból lennie az oltárnak, de
még kőből sem. Hadd említsem meg. hogy néha maguk a kivitelezők próbálják rábeszélni a
megrendelőt olyan igényesebb kőanyag alkalmazására, amely aztán jóval drágább áron idegenül feszeng a szerény környezetben.
A környezet egységes összhatásához persze nemcsak a két legfontosabb elemr az oltár és
az ambó tartozik. Valóban megformált környezetté az összes egyéb járulékokkal együtt válik, amelyeket most mind felsorolni felesleges. Itt voltaképpen olyan belsőépítészeti együttes létrehozásáról van szó, amelyet egyetlen ember ritkán képes megvalósítani munkatársak nélkül. Összefogni, egységbe gyúrni azonban egyetlen embernek kell. különben heterogén, esetleges lesz minden. Képek, szobrok, ülöbútorok. ötvösmunkák, textilek, világítás
stb. mind fontos szerepet játszanak a müvészi összhatásban, és mindezeket nemcsak egymással, hanem mindig a meglévő környezettel is össze kell hangolni.
A liturgikus tér összes járulékainak nem kell minden esetben feltétlenül újnak lennie.
Egy szép régi feszület, gyertyatartó vagy ülő bútor sokszor jól beilleszthető az új térbe, amivel az csak gazdagabbá válik, és elmélyíti a régi és új egymásba illeszkedését. Amint az új
liturgikus tér megtalálhatja a maga helyét a régi templomban, éppúgy a régi tárgyak is helyet kaphatnak az új liturgikus környezetben. Nem szabad az új berendezésnek öncélúvá
válnia, mint egyik kis középkori templomunkban, ahol ahelyett, hogy a megmaradt, ritka
szép gótikus pasztofóriurnot használatba vették volna, egy újat készítettek és azt állították
mellé a szentélybe.
A meglévő környezet, a muernlék értékű régi templomok egyébként nem csupán a már
bevezetőben vázolt értelemben értékesek számunkra, hanem azért is, mert a környezet alakításában magatartásunk példamutatói, az újat formálők manuductorai lehetnek. Egy kis
falusi templom mindig a maga világából nőtt ki, és eszközeiben, anyagai ban kifejezésmód,
jában annyira otthon maradt a faluban, hogy ma már sokszor nehéz megítélni, hogya népmúvészethez vagy a nagy múvészethez tartozik-e?
Amit Kodály Zoltán egy életen át a zenei kultúránk megromlásáról hangoztatott, és a nép
tiszta forrásainak feltárásáért tett; amit Illyés Gyula és mások napjainkban a nyelv és be,
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széd kultúrájának romlásáról írtak, és a nemzeti nyelv védelmében tettek és tesznek,
ugyanaz érvényes az emberi környezetünket alakító ízlés megromlására, és ugyanolyan
szenvedéllyel kellene küzdenünk a látás és formálás kultúrájának felemeléséért, s az ízléstelen környezet megjavításáért. Ha a templomi környezet esztétikájáról beszélünk, erről
külön is szólnunk kell. Maga a jelenség éppúgy egyetemes, mint a zene és a nyelv romlása,
és okai is közösek. Nem is egyedül az egyház dolga ezzel törődni. Azzal azonban tisztában
kell lennünk, hogy itt egy olyan ügyet érintünk, amelyben az egyház igen sokat tehet az
egyetemes nemzeti érdek szolgálatában.
Az ízlésnek a XIX. században megindult hanyatlása kétirányú hatással járt. Egyrészt az ízléstelen, talmi dömpingáru, az értéktelen müvészet-pótlék mindent elárasztott, és .kűlőnö
sen vidéken - ahol minden, ami a városból jött, eleve jobbnak, színvonalasabbnak számított - fokozatosan tért hódított. Befogadásával párhuzamosan a nép kezdte ósdinak és értéktelennek ítélni saját maga készítette régi dolgait. A divatos új városi portéka lépésről lépésre kiszorította nemcsak a nép iparművészeti tökéllyel megformált saját tárgyi környezetét, hanem azt az érzéket és készséget is, amellyel ezeket azelőtt megcsinálta. Így kerültek
tárgyai előbb a ládába, majd a p!dlásra, onnan pedig jó esetben a múzeumok vagy a mindinkább szaporodó magángyüjtök birtokába.
'
Ha a templomi környezet esztétikájáról, esztétikus alakításáról beszélünk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy a hivatásos müvészek által végzendő munka irányelveit, szempontjait keressük, hanem arról is szólnunk kell, mit kell tennünk, mit tehetünk a templomba
járó emberek általános ízléskultúrájának nevelése érdekében.
.
Mindenekelött talán annyit, hogy mindazt, ami a meglévő környezetben népi egyszerű
séggel, de ízléssel, müveltséggel, a nép keze munkájával készült - lett légyen az hivatalosan
védett, vagy nem védett - becsüljük meg, illetve maga a papság nevelje annak megbecsülésére a közösséget. Nemegyszer voltam tanúja annak, miképp állt jobb ügyhöz méltó buzgalommal éppen a plébános a régi tárgyak kisclejtezésének, és miképp vásárolt a falusiak
által csinált betlehem helyett kegyszerboltban árult talmi szobrokat, vagy a sivár új padsorok láttán a népies copf faragású régiek sorsa után érdeklődő kérdésemre büszkén válaszolta:' "elpusztítottuk".
Első dolgunk tehát, hogy felvilágosító, nevelő munkával ráirányítsuk azok figyelmét,
akiknek gondjaira a templom és berendezései bízva vannak, a népi kézművesség még meglévő értékeire. Nyilvánvaló, hogy ettől nem lehet 'egyik napról a másikra látványos eredményeket várni, de ha a falu lakói azt látják, azt hallják, hogy amit nagyapáik a saját kezükkél csináltak, az érték, amit a templomban megbecsülnek és megőriznek. akkor talán ők
is meggondolják, hogy saját környezetükből minden régit kiselejtezzenek.
Más kérdés, hogy a régi mellett kiállni sokszor ugyanolyan nehéz, mint egy új, mai felfo-gású szobrot elfogadtatni. Nehéz az is, hogy a templomi környezetbe bekerült talmi, értéktelen, ízlésromboló, a valódi értékek közül kirívó, a kegyszeripar által produkált szobrokat,
képeket és felszereléseket eltávolítsák. Hozzá kell tennem, hogy ez a feladat még mást is
jelent, illetve tágabban értelmezendő. Nemcsak néhány rossz tárgy kicseréléséről van szó,
hanem ezzel egyidejűleg az egész környezetkultúra fokozatos átformálásáról, a díszítés, a
terítők, a szönyegek túlzott divatjának visszaszorításáról. Ezek a megvalósult új berendezéseket ismét elárasztva, elborítva, veszélyeztetik a már elért eredményeket is. Ide tartozik
a virágdíszítés módja is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a látás és formálás, a környezetalakítás kultúrájának megromlása a társadalom minden rétegében egyformán végbement,
és napjainkban is tart. De azzal is, ha nem a szép emberi környezet eszményét tűzzük magunk elé a maga teljességében, akkor a néhány jól sikerült új liturgikus tér is elszigetelt
részeredmény marad.
A környezetünket alakító ízlés elsekélyesedése elleni küzdelem tehát egyidejűleg jelenti a
régi értékek megőrzését, az ízléstelen és értéktelen dolgok kiselejtezését és a korunkat kifejező új formanyelvelfogadtatását.
Ezzel elérkeztünk a legnehezebb kérdéshez: milyen legyen az az új, amit mint mai müvészetet el kell fogadnunk és támogatnunk, pártolnunk. ha úgy hozza a szükség, erőltet-
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nünk kell? De vigyázzunk, mert nem minden müvészi mindjárt, ami új. Az sem biztos, hogy
minden, ami modern művészetként elfogadható, bárhová válogatás nélkül illik.
A kérdés első felével kapcsolatban arra szeretnék emlékeztetni, amit a bevezetőben a
"keresztény müvészet", "egyházművészet"fogalmak kialakulásáról idéztem. Valóban volt és
van az egyház mint intézmény által foglalkoztatott müvészek körében egy olyan tendencia,
amely ha nem is akart bizonyos történelmi stílusokat utánozni, de azokból ihletet meríteni
kötelességének vélte. Modoros formák, motívumok, ernblémák stb. alkalmazásával kívánt
az "egyházművészet" követelményének megfelelni. Ez a tendencia kétségtelenül azzal a veszéllyel jár, hogy a művészetet - a 'maga kifejezési szabadságában korlátozva - eleve egy bizonyos pózba állítja, amely épp ezért - még a valódi képességekkel rendelkező alkotókat is
- megakadályozza abban, hogy igazán jót alkossanak, Ezt sokszor maguk a megrendelők
idézik elő, szinte megkövetelik :l feladatok eszmei programjának túlságosan merev és formálisan kötött megfogalmazásával. Időszerű volna tehát a hagyományos ikonográfiai modellek teológiai szempontokból való felülvizsgálata, különösen a krisztológia és a Máriatisztelet területén, ami hozzásegíthetne ahhoz, hogy a rnúvészek ne csupán arra kényszerüljenek, hogy a történelmi ikonográfia modelljeit öltöztessék modern ruhába, hanem a mai
kor emberének istenélményét, egyházfogalmát mélvcbbröl merítö, tartalmilag is megújult
alkotásokban fejezzék ki.
A művészi kvalitás megítélésében kevésbé járatos megrendelőt aztán az ilyen "egyházi"·
nak vélt formákkal a valódi müvészettöl távol állók megtéveszthetik. s így olyan munkák
kerülhetnek müvészi környezetbe, amelyek jó esetben csak divatosak, de nem idöálló mű
vészi munkák. Rosszabb esetben csak formájukban, dc nem kvalitásukban különböznek
azoktól a talmi kcgyszerektöl, amelyektől pedig éppen megszabadulni kívánunk.
A modern művészet és építészet rendkívül gyorsan változó hullámain eligazodni elég
nehéz, de éppen ez a sokoldalúság teszi lehetövé, hogy bármely meglévöhöz harmónikusan
illeszkedni, kapcsolódni tudjon. A valódi müvészt éppen arról ismerni meg, hogy mindig
megtalálja azt a hangnemet, amelyben egy adott környezetben megszólalhat úgy, hogy az
harmóniát alkosson a meglévővel. A választóvonal nem irányzat és irányzat között, hanem
múvészet és nem rnűvészet között húzódik.
.
Az elmondottakban szempontokat kerestem a múlt ból örökölt templomi környezet megújításához, esztétikai egységének megörzéséhez. Úgy tetszik, hogy ezek a szempontok: a
bensőség és oszinteség. a történetiség és a beilleszkedés az egyetemes emberi értékek rendjébe, a funkció, mozgás, anyag, szerkezet, forma összefüggései, az ízlés kultúrájának felemelése a valódi müvészet szintjéig olyan szempontok, amelyek az emberi környezet széppé alakításának egyetemes szempontjaival találkoznak.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25
sorral, egy sorban 60 leütéssol. kettős sorkőzzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel
egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget
a kéziratmásolás többlet-kőltségeitöl. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen nem beszéltünk meg, nem örzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztoségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9--15,30 óráig.
.
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Marosi Ernö

TEMPLOMI MÜVÉSZET
VAGY EGYHÁZMÜVÉSZETf
Levárdy Ferenc: Magyar templomok múvészete

"A könyvet nem olyan közönségnek szánom, akiknek mindennapi kenyere a müvészeuorténet.
Elsősorban

olyanoknak, akik mindennapos, eleven tevékenységük gyökérszálait, megszemelt
hagyományait, cselekvésük igazolását keresik, s új utakon járó kultikus ténykedésuk kialakuló
formáihoz keresnek ösztönzéseket az elmúlt korok müvészeti tényeiben. A könyv elsősorban
egyháziak használatára készült, teleológiáját megbízóinak teológiai igénye határozta meg." Levárdy Ferenc kötetének" bevezető szavai (a teleológia-teológia szójáték kivételével) világos és méltánylandó célkitúzésröl vallanak: olyan történeti felépítésű kézikönyvvel látni
el mindenekelött az egyházak papjait, amely az általuk .használt és kezelt esztétikai értékek
tudatositására és védelmére indithatja őket. Méltó és felettébb időszerű törekvés! Aktualitása a cél megfogalmazásából is' kitűnik. Némi parafrázis-szerű hangsúllyal ugyanis a professzionistáknak két csoportja bontakozik ki az idézett szöveg utalásából: azoké, akik a mű
vészetből (illetve a művészettörténetből) élnek, s azoké, akik az oltárnál szolgálván, nemcsak az oltárról részesednek, de történeti igazolást is keresnek tevékenységükhöz. Az ellentétpár két tagjának elhatárolása reális és helyeselhető: a művészettőrténetírás célkitűzé
seivel valóban nem egyeztethető össze a meghatározásból következő apologetikus jelleg,
amint a múernléki tudományos kutatást is elsősorban a történeti, múltbeli értékek feltárása foglalkoztatja. Eközben inkább súrlódási együtthatót jelent a jelenbeli -'- az adott esetben liturgiai - használati értékek megteremtésének vagy megőrzésének kötelezettsége ..
Minden, folyamatos használatban álló egyházi müernlék történetileg sajátos esztétikai értékeinek érvényesítése kompromisszumot igényel. Ezeknél a liturgiai rend változásai, míg a
protestáns használatban lévő egykori katolikus emlékek esetében - a katolikus templomok
egykori protestáns korszakából származó maradványoknál - az eltérő igények jelentenek
ilyen tényezőt. Éppen ezért azok, "akiknek mindennapi kenyere a müvészettörténet", sem
tekinthetők egységes csoportnak: lesznek köztük olyanok, akik alapvetően a történeti értékek rekonstrukciójára koncentrálnak, s olyanok is, akiknek feladata a történeti értékek
adaptációja a jelen követelményeihez.
Levárdy könyve kettős értelemben is apologetikus célzatú: nemcsak az egyházi kultusz új
formáinak a régi emlékekkel való összeegveztethctöségét hirdeti, hanem arra is felhívja a
figyelmet, hogy a problematikus régi formák egy történeti fejlődés produktumai és dokumentumai; műemlékek, amelyeknek védelmére ösztönöz. Érdekes, hogya könyvben uralkodik e múcrnlékck tudatos - már-már keresett - objektív szernlélete. Noha a templom szónak van igen hangulatos régi magyar szinonírnaja, az egyház, Levárdy mégis kerüli az egyház, cgvházrnuvészct kifejezéseket, s inkább az erőltetettebb "templomi muvészetröl" szól nyilván, hogy minden utalást elkerüljön az "egyház" szónak hierarchia értelmében való felfogására. Ugyanakkor a "templomok müvészete", "templomi rnuvészet" kifejezések csak lelőhelyet, elhelyezést jelentenek, szellemiséget, közösséget (egyházközség vagy gyülekezet)
azonban nem. Tény, hogy az egvházmuvészct szó használatakor meg kell mondani: melyik
egyház müvészetérő! van szó. Ennek elhallgatása önmagában még nem ökumenikus megoldás; 'ismét parafrázist használva: az aklok emlegetése és összehasonlítása még nem ~elyet
tesiti a nyáj vagy nyájak minoségériek jellemzését. Az egyházművészetnek van története, a

" Megjelent a Szem István Társulat kiadásában 1982·ben.
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magyarországi művészetnek is, a templomok müvészetének azonban csak leltára lehet .:
ennyit a kötet eiméhez.
A Stent István Társulat tehát a magyarországi katolikus, ortodox, református és evangélikus (vajon milyen koncepció alapján .bevett'P) egyházak válogatott müemlékejnek alapvető történeti információval szolgáló kézikönyvét jelentette meg. Elfogadhatjuk, hogy ezek
templomokként való meghatározása talán külsőleges, de jól funkcionáló közös nevező. A
kötet gondos kivitelű, vilagosan szedett, alcímekkel tagolt; mutatója és sommás bibliográfiája általában jól eligazít. Nem túlságosan böképtáblái jó kivitelüek, ha sok újat nem is
nyújtanak: a müernléki fényképészek legsikerültebb, többnyire máshol is már kiadott fotóinak kis antológiáját alkotják. Sajnos a képek számozásuk és a külön közölt képjegyzék alapján -szövegbeli utalások híján - nehezen azonosíthatók. Egyedül a szöveg közti, rajzos ábrákat érhetdkifogás: másnak, mint térképvázlatnak, építészeti magyarázó rajznak a közlése
múvészettörténetí munkában egyszerűen elfogadhatatlan. Katakombafreskót (22. l.), miniatúrat (35. 1.), reliefet (64, 65. 1.), inkrusztációt (69. 1.), sőt Madonna-szobrokat (107. l.) - az
adott összefüggésben nemcsak hamis, de már cinikus "Szép· Madonnák" .felirattal! -, MSmester képét (128. 1.), Maulbertsch-freskót (188. L) átrajzolásban beilleszteni: olyan eljárás,
amelyre a legszigorúbban csak ezt mondhatjuk: ilyet az ember nem tesz! Annál a .művészet
történésznél. aki nemcsak eltöría müalkotások esztétíkumának ilyenfajta sérelmét, hanem
közre is működik benne, baj van azok integritásának respektusával is. Kisebb jelentősé
gűek, de zavaróak az egyéb gondarlanságok. Például Feldebrö alaprajzáról a keleti pillérsor
hiányzik (56. 1.), Bény alaprajzán (82. 1.), Székén (92. 1.), Nagyszombatén (104. L) a boltozatok
kihúzása befejezetlen maradt.
A kötet teháthistorikus tárgyalásmódja és a jelenkorig terjedő perspektívája alapján a
magyar művészettörténet kézikönyvének rangjára tart igényt. Megírása rnódot adott
Levárdy Ferencnek, a nagy tudományos érdemeket- szerző múvészettörténésznek arra,
hogy számos középkori emlék (Pannonhalma, az óbudai prépostság, Lébény, Somogyvár. a
győri székesegyház, az Anjou Legendárium) monográfusaként számot adjon történeti fejlő
dés-képéről. Témájának elhatárolása alapján az egyházi müvészetre való koncentráció főleg
a középkor századaiban adott alkalmat teljes összkép körvonalainak felvázolására, míg az
újabb művészettörténetiszakaszokban szűkségképpen egyre töredékesebb. parciálisabb az
áttekirités. Ugyanez vonatkozik a kivonatos egyetemes müvészettörténeti áttekintésekre,
amelyek már vázlatosságuk miatt sem mindenben bizonyulnak a magyarországi fejleményeket magyarázó, specifikumaikat megértető kiindulásnak. Az első ezredév keresztény
templomépítészetének fő vonásaiban felvázolt történetéből például nem következnek szervesen az Árpád-kori Magyarország viszonyai. A korszakonként ismétlődő európai kitekintések is szükösek ahhoz, hogy európai körképbe ágyazzák a tárgyalt magyar művészeti jelene
ségeket.
Közelebbi vizsgálatot elsösorban a kötetnek a magyarországi müvészet történetére vonatkozó megállapításai igényelnek. Ezeknek ábrázolási módszerét jól jellemezheti az, amit
a 46. oldalon Esztergomról olvasunk. A Szent István templom protomártír rangját történészeink többsége Passau székesegyházának tituláris szentjével hozza kapcsolatba, s így a,
Passauból kiinduló X.századi térítésre vezeti vissza. Érthetetlen, hogy Levárdy ennek ellenére Sarolt személyére, Adalbertre és a bizánci kultuszra goridol, sőt a Johann Nep.
Mathesáltal bemutatott, egyébként ismeretlen korú pásztorbotalapjánbizánci papok jelenlétét is feltételezi. Mindehhez joga van; de az elbeszélés a hipotetikus jellegre való halvány utalást sem tartalmaz, s minden eleme közismert és általánosan elfogadott tényként'
rögzítödik. Ugyanilyen kerek történet a Feldebrö-epizód (52-53. 1.)~"Aba Sámuel Feldebrőn
építtetett a levert Kappány-lázadás zsákmányából hatalmas,. kupolás, centrális bizánci templomot, amelynek mind a négy oldalához félköríves apszis kapcsolódott. A templom szolgá»
latára bizánci szerzeteseket állított. Amikor a trónörökös korai halálával földere"lgett előtte az
uralom lehetősége. István nyugati koncepciójának szellemében bencéseket telepített a bizánci
stilusú szerzetesek mellé, akik a Cluny-i halotti liturgia kibontakoztatása érdekében altemplo!pot építettek a zarándokhellyé vált vezéri sírkamra mellé. Az altemplomat a római S. Alessio e
Bonijazio-kolostor confessiós kriptájának mintájára építették." (Az idézetben kiemeltük azokat
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· a megállapításokat, amelyeket írott forrás vagy helyszíni megfigyelés nem bizonyít, s amelyek többségét a szerzö más publikációira reagáló recenzensek korábban már kétségbe
v\lnták.) Az elbeszélés kereksége tehát kelepeének bizonyul: az olvasó ténymegállapításként előadott történeti hipotézisek sorával találkozik. Nem lehet itt célunk valamennyi bizonytalan feltevés kritikája, csak jelzésül álljon itt még néhány helyreigazítás:
A pannonhalmi "patakkövekből rakott cellácskákat" nem ismerjük (52. 1.). - István-kori
rotundákat )<.étségtelen hitellel nem sikerült azonosítani, a felsoroltak bizonyosan nem XI.
századiak (54. 1.). - Barbarossa elől Pécsre menekült milánóiakról nincs hírünk, müködésükröl még kevésbé (57.1.). - Az esztergomi porta speciosa már Gerevich Tibor által "istenfélő, bátor és szabad nép jelmondata'i-ként említett felirat valójában Szent Ágota tűzvész
ellen oltalmazó imájának szövege (65. 1.). - A Karoling-kori Westwerk valójában nem "fejedelmi vár", hanem a Megváltó kultuszának színhelye (67. 1.). - Lébény temploma aligha
épülhetett 1199.-ben, még kevésbé indokolt stílusának francia eredetét feltételezni (68. 1.). Villard de Honnecourt nem volt a braine-i St. Yved építőmestere (77. I). - A XIII. század
közepétöl a XIV. század harmincas éveiig terjedő bonyolult korszak sem az átmenet, sem a
stílusváltás szakaszaként nem jellemezhető"Sommásan (85. 1.). - 1223 előtt Öbudán aligha
volt városfal (86. 1.). ~ Erődtemplomokról korai szólni a XIII. századi Bareaságban (88. 1.). Az obszerváns ferencesek az Anjou-kórban még csak Boszniában szerepelnek; nagy müvészeti és spirituális befolyásuk csak a XV. század második harmadában bentakozík ki (95. 1.).
- 'A pozsonyi ferences templom nem Kun László győzelmének emlékére, hanem a II.
Premysl Ottokár hadjáratában elpusztult elődje helyén épült (97. 1.). - Anjou-kori szobrok
1974-ben nem kerültek elő Budán: a lelet egyértelműen Zsigmond korára datálható. - A
pécsi Szerit György-dombormű és társai aligha készülhettek már 1345 körül; a szentély falából kerültek elő, s nem biztos, hogy "a kanonoki kórus falát" díszítették (104. 1.). - Aligha
valószínű, hogy az Anjou Legendárium és a Nekesei Biblia egyrészt a Képes Krónika, más- .
részt Hertul mesternek és fiának műve. Újabban több kutató egyértelműen elveti azt a feltevést, hogya Képes Krónika Katalin hercegnő tervezett házassága alkalmából készült volna (105. 1.). - Hanns Puchspaum 1443-48 közötti pozsonyi tevékenységéről nem tudurik. A
tervrajza alapján boltozott hosszház befejezését talán 'az 1452. évi felszentelés jelzi (119..1.)."A visegrádi palota ferences templomát" éppoly kevéssé ismerjük, mint a székesfehérvári
Mátyás-sírkápolnának függő zárókövét (133. 1.). - Winckelmannál "csendes jámborságról",
"nemes nagyságról" nem esik szó (182.1.), hanem "nemes egyszerűségről"és "csendes nagyságról", mint - helyesen - a 216..oldalon. - A klasszicizmus aligha ítélhető "a historizmus
indulásának" (209. 1).- .Rákosmulyad" helyesen: Rárosmulyad (236. 1.).
Ezeknél is alapvetőbb az a kifogás, hogya müvészettörténetí fejlődésrajz részletei, a stiláris kérdések, az összefüggésekre vonatkozó megállapítások háttérbe szorítják a magyarországi liturgia fejlődésének részletes elemzését. Így általánosságoknál maradnak a hazai
sajátosságokra vonatkozó megállapítások; idézetlenül a szöveges és zenei források, a szerzetesrendek szokásai. Hiányzik a magyarországi katolikus liturgia XVII. század eleji (az
1629-es nagyszombati zsinaton elhatározott) reformjának elemzése, amint a romantika és a
historizmus törekvéseinek bemutatása során feledésbe merül-a XIX. századi egyházművé
szeti rnozgalom, is. Háttérbe szorulnak különöse n a.protestáns templomépítészetet érintő
olyan hazai specifikumok, mint az Alföldnek és peremvidékeinek későbarokk nagytemplomai. Általában a szerzö több megértést árul el az egyházi.hierarchiáki mint a társadalmi jelenségek iránt: míg a XVI. századtól kezdve mélységes toleranciával tárgyalja a reformáció
müvészetí jelenségeit, következetlenül merev az álláspontja, a középkori eretnekség ellenségeivel szemben. Vajon ez az inkább "katolikus keresztény" tárgyalásmód elfogadható-e "közönséges keresztyén" szempontból is?
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SZÉKELY MÁRIA KERESZTÚTJA
A Buenos Aires-i érsekség új papi otthunának templomában helyezték el a ma- ,
gyar sz árnaz ás ú Szé kel y Má r ia képzőmüvész modc rn felfogású keresztútját, a 33
lábnyom-ot. M e gl ehe tő sen e ltér "a hagyo m án yos Via Crucisok tól. Müv ein a ha rmi nc három lá bnyom , a szege k és a sze re te tre szornjas fe ltöredezet t föld Kri sztus '
éveit és sze nvedéseine k fő bb á llomásai t szimbo liz álja. Az arge nt in érseki liturgik us ta nács igazga tója, pát e r Balsa a soroza to t mélt ató írásáb a n többek közt
megá lla pítja: "A hi vők m ár a Xv. század ban 14 stációból á lló ke resztutat imád kozta k vég ig, hogy utána a Szent Sírnál elm élke dje n ék. Nem m e gl epő tehát , ho gya
m üvész a Feltámadásn ak is aján lo tt egy újabb, 15. á llomást. Szék ely Má ria ezt e lhi vat ottsá gában így é rezte helyesn ek , a mi egyébkén t teljesen megfel el a zsina ti
Liturgikus Konstitúció sze lle méne k is."
A templomot. éS' a keresztutat Mons, Domingo Cas tagno szente lte be 1979. szeptember 8-án Argentína é rs e ké ne k, Mon s. Aramburunak jel enlétében . A vatikáni
kancellária II. János Pál pápa nev ében lev élben kösz önte m eg és "értékes ajándéknak" minősítette a keresztutat, melyre aposto li á ldás á t adta.
Itt e m lítjü k meg, hogy Széke ly Má riának n em ez az egy e tl e n m unkája a város- "
ban. Bue nos Aires egyik rnodern' templomában 12, összesen
120 m freskóreliefje
\
tal álható, am ely mintegy hatvan é let nagyságú figu ra segítségéve I ö rö kí te tte m eg
Don Orione rendjének e m berba rá ti tev ék cn ységét.
_ Képünkön Argentína é rse k-prím ás a, Mons. Aramburu láthat ó a felszentelésen, a
fa lon Szék ely Mária keresztútjának részlete.
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JódefDénes

FINNORSZÁGI EMLÉKEK ÉPÜLETEKJlÖL, ÉPÍTÉSZEKRÖL
<,

1973-ban állami ösztöndíjjal egy fél évet' töltötte~ Finnországban. Tanulmányutam első állomása Aamo Ruusuvuori professzor irodája volt. Híres tapiolai épületeit - a nyomdát és a
templomot - már a műegyetemen megismertem a folyóiratokban látott publikációkból.
Megérkezésem után, január végén, pár napig Tapiola rnellett, Otaniemiben, a műszaki
egyetem diákotthonában laktam, és már az első héten bebarangoltam a téli Tapiolát. Napközben csendes a város, a hó rnindent beborít, a templom szürke betontömbje azonban kiemelkedik a fenyők és nyírfák közül. A tapiolai templomot is fal veszi körül (a régi ternplomoknál a fal kőből. itt szépen zsaluzott betonból készült). A külső fal elöregyártott, sima
felületű, bordás v.asbeton elemekből áll, nincsenek romantikus, szabad formák, minden vonalat, minden fugát előre pontosan megszerkesztettek. A tömör, nyers betont helyenként.
mint óriási, csillogó tükrök, üvegfalak szakítják meg, a keskeny acél profilokkalkeretezett '.
üvegajtók váza egységesen keresztalakot mutat. Finom, tökéletesen kimunkált rend és hibátlan építési munka.
Mielőtt a magas templomtérbe lépnénk. először az előtér vonalát folytató alacsony oldalhajón haladunk át, melynek végén a keresztelő medence áll. Fölötte kis tetőablak, fénye a
medencére esik. Állok a fal mellett, s a tökéletes csöndben egyszer csak vízcsobogás. egy
forrás hangja hallatszik. A keresztelő medence megtelik vízzel, s a kicsorduló víz-rnint kis
vízesés, egy alacsonyabban elhelyezett tálba hull, a kemény felületű falak pedig felerősítve
verik vissza a víz hangját, amely betölti az egész templomteret.
Nem 'tudom. nyáron, amikor turisták töltik meg a templomot, hallani-e ezt a forrást, én
mindenesetre úgy' éreztem, hogy áz itt láthatá hűvös, ipari fonnáknak ez a hallható forráshang volt a lelke, s itt tudtam meg először, hogy Finnországban még egy ilyen racionálisan
gondolkodó építész számára is; mint Ruúsuvuori, akit a finn konstruktivizmus elindítójának is tartanak, a természet éppolyan alapvető szellemi forrás, mint a természetes anyago"
kat színesebbén, érzékibben használó elödöknek.
Matti K. Mtikinen, akihez Ruusuvuori közvetítésével jutottam, a Valio new nagy tejipari
társulás tervező irodájának építészeti osztályát vezette, s így egy hatalmas nemzeti iparág
szinte minden új beruházására döntő hatást gyakorolt. Építészi gondolkodásának jellegzetes példája a tejüzem Lapinlahtiban és a sajtgyár Vaaralában. Elmesélte; hogy a termelési
célt szolgáló épületeknél alkalmazott előregyártott vasbeton elemeket használták fel az utólag épített kis irodaépületnél is. A csarnoknál az előregyártott elemekből álló vázat a térhatároló elemek, ;--piros téglával burkolt, ugyancsak előregyártott vasbeton falak kívülről
"veszik körül, a váz tehát a belső térben jelenik meg, s így kívülről nem látható. Ugyanezek a
vaskos gerendák, oszlopok a kis irodaépületnél a belsö kialakítást és a belső tér hangulatát .
zavarták volna, így, a térhatárolást (a falakat és .a tetőt) a vázszerkezeterr belül helyezték el.
Az irodák és az étterem más hangulatot kíván, mint a hatalmas gépcsarnokok, ahol ember
folyamatosan nem tartózkodik, ezért - a csarnokoktól eltéröen - az, irodák és az étterem
helyiségeinek alaphangulatát. gyönyörüen megmunkált favázzal és narancs-, illetve világosabb színü, könnyu, szerelt falelemekkel adták meg. Az étteremben egy hatalmas, falméretű
fotót is elhelyeztek, amely tóparton mosó környékbeli asszonyokat mutat. A régi fénykép
ennek a vidéknek múltjára, szokásaira utal; a mai ipari környezetbe való beillesztésével li
kultúra folyamatosságát akarták hangsúlyozni.
Avaaralai sajtgyár a Lapinlahtiban felvetett szerkezeti gondolatot - azonos szerkezeti
rend alkalmazása egy több épületból álló együttesnél - több szempontból is továbbfejlesztette. Az elöregyártott, súlyos vasbeton vázat könnyu acélváz váltotta fel, amit olyan tér-
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határoló elemekkel burkoltak, amelyeket mind a termelő, mind a kiszolgáló épületeknél alkalmazhattak. A szürke falak és a nagyvonalú.' élénk narancssárgára .festett, szabadon álló
rácsos acélszerkezet egységes, szép látványt nyújt. Egy ilyen gyár nyugodtan beilleszthető
akár lakóházak közé 'is, amennyiben maga a gyártási folyamat a környezetet nem szennyezi.
Abelsőtérből kiemelt nagy fesztávú tartószerkezet finom, színes vonalaival feloldja a szürke épülethasábok egyhangúságát, és e kettős rendszer játékos emberi környezetré válik. A
kialakított tér és szerkezet jól szolgálja a termelési folyamatot, de közben az emberi környezettel szemben támasztott általános normákkal sem kerül ellentmondásba,
A külsö homlokzatokon olyan elemhálót szerkesztettek, amelynél a tömör és az ablakos"
elemek azonos méretüek; az ablakok bárhol, szabadon elhelyezhetők. A belső terekben jelentkező különbözö fizikai igényeknek (hömérséklet, páratartalom) megfelelé állapotot
épületgépészeti berendezések Illítják be, az eltérő pszichikai-hangulati követelményeket
pedig igen gondos belsőépítészeti megoldással elégítették ki: a színek, formák,aRyagok.
megválasztásával pszichikai tartalmat is adtak a különbözö tereknek.
.
Az ipari környezet, a gépek, a termelést szolgáló új müszaki berendezések beépítése az
építészt ésa belsőépítészt is arra ösztönözte, hogy dobja félre a kialakult sémákat, kísérletezzék.' a rövid élettartamú mobil tárgyak kiválasztéséval bátran próbáljon ki új, akár meg. lepő formákat, hatásokat is. A termelést szolgáló terekben semlegesebb megoldásokat alkalmaztak,de az éttermet élénk piros, könnyü müanyagszékekkel rendezték be. a tárgyalóteremben erős zöld függönyöket és kénsárga. hengeres szellőzőcsövekethelyeztek el. Minden csupa gyári elem, hüvős, fémes' formáik, élénk színük hangsúlyozza az ipari környezetet, együttes hatásuk igen dinamikus.
.
..
Ennek a határozott tervezői magatartásnak és felszabadultségnak kőszőnhetövhogy a I
gazdaságos, egységes rendszeren belül olyan változatosság bontakozik. ki, hogy ez valóságos
esztétikai élményt jelent, s azt bizonyítja, hogy a gyár, a míndennapí. környezet éppolyan
sok lehetőséget nyújt kiemelkedő esztétikai értékek létrehozására, mint a legkülönlegesebb, legritkább építészeti feladatok.
Reima Pietilii és feleségének alkotása, a Suvikumpu nevü lakóházcsoportTapiola szélén,
nyírfákkal és fenyőkkel körülvéve áll. Ebben az esetben az alkotás szó, s az alkotók nevének hangsúlyozása különösen indokolt. Olyan építészeti együttesről van ugyanis szö,
amelynek minden részlete (tömege, ablak- és erkélyformái, felületi anyagai) különleges, na"
gyon személyes munka eredményeképpen született.
Á Suvikumpu nem kapcsolódik közvétlenül. más épületekhez, a várostól zöld gyürü választja el. Az építész házaspár úgy játszott itt a lakásegységekkel, rfiínt az építökockákkal:
egymás mellé helyezve őket hosszú, tört vonalú fűzért alkotott, amelynek. a magassága is
változik. Eljátszottak más részletekkel is: az ablakformákkal. a festett betonfelületek és a
fehér falak egymásba szövésével, máshol a fát utánzó betonelemek és a valódi deszkaburkolatok variálásával. Szokatlan ez a tömeges lakásépítésben, még Finnországban is. Önkéntelenül fölmerül a kérdés, vajon nem kerültek-e túlságosan sokba ezek a lakások, szabad-e
a tömeges lakásépítésben ilyen sok helyszíni munkát, ilyen különlegesen gondos kivitelezést igénylő megoldásokat erőltetni?
_.
Az épületek színe oly tökéletesen megegyezik a környező fák színével, hogy az az első be-«
nyomásunk. mintha a házak és az erdő ugyanazokból az anyagokból állna. A változó épületmagasság, a tördelt alaprajz is a környezettel való azonosulást szolgálja, s ez az oka a
homlokzati játéknak is. A fehér és zöld foltok keveredésében mintha az ágak és falevelek
esetlegessége tükrözödnék.
AÍnikor a- Suvikumpu épült (l967-69-ben), még Finnországban is, mint a legtöbb európai
országban, a tömeges lakásépítést elsősorban többemeletes lakóházakkal képzelték el. Így
azonban nem alakítható ki olyan szoros kapcsolat a természettel, mint a családi háznál. Itt
sem tudták még ezt az ellentmondást feloldani, de hatalmas.ösztönzést adott a lakókörnyezet humanízalésát kutató újabb törekvéseknek....
A Temppeliankio, magyárul Templom tér, Helsikiben van, nem messze a pályaudvartól.
1969~ben itt épült fel a Suomalainen testvérek által tervezett "sziklatemplom". A tervezés .
alapja az 1960-ban rendezett tervpályázat első díjas terve volt. Timo és Tuomo Suomalainen
l
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nemcsak a környezethez való alkalmazkodásban, hanem szinte minden szempontból olyan
forradalmi megoldásokat talált, amelyek teljes jelentöségét csak az utóbbi néhány évben
tudjuk i~azán felmérní, ainikor a természeti környezet védelmén kívül az.energiatakarékosság is alapvető követelménnyé vált. A Templom tér a sűrűn beépítettvárosnegyed egyetlen
szabad területe. s ha erre a sziklás dombra épületet emelnek. ez a tér is eltűnik. Ennek a
természeti formának II megtartása vezetett arra a gondolatra. hogy az új templom ne fölfelé.Eanem lefelé épüljön. .
Az állandó hőmérsékletű sziklafal alig von elhöt a belső' térböl, nagy tömege kiegyenlíti
a belső hömérsékletet: lehülö felületet egyedül a tető képez. ez az oka annak; hogy az energiafelhasználás az ilyen épületeknél rendkívül gazdaságos. (Nem véletlen, hogy az utóbbi
időben épülnek már földbe süllyesztett vagy földdel letakart lakóházak is.)
A szükséges belső teret robbantással szabadították ki a sziklából. A kőfelületeken az eröszakos beavatkozás nyomai. a fúráshelyek általában nem látszanak, s a falak közötti tér egy
nagy. Természetes sziklabarlang hatását kelti. A padló és 'a szabálytalan vonalú köfal találkozásánál keskeny. vasráccsal lefedett csatorna húzódik, amelyben a fütővezetékek haladnak. A meleg levegő a rácson keresztul a kőfal mentén áramlik a belső térbe. s így jól felmelegíti a vörös gránitszikla felületét Különös hatású ennek a meleg falnak a tapintása.
Megszoktuk, hogy a nyers kőfal hideg és nyirkos. itt pedig barátságos és kellemes. Érdekes
a padló és a fal találkozása: a természetes (szabálytalan) és a mesterséges (szabályos sík)
felület nem ér össze. közöttük rács képez átmenetet. Az oldalfalak alsó része összefüggő természetes. szikla, amelyre előregyártott vasbeton gerendákból. illetve vékony vasbeton lemezből szerkesztett kupola támaszkodík. A gerendák megtémasztása, a kőfal felső részén
körbefutó váll azonban nem látszik, mert a robbantásnál felszabadult kővel eltakarták a
gerendák közvetlen teherátadását szolgáló betongyürüt, A természetes kőfalakat fölül lezáró tördeltebb hatású sav, amelyet gondosan válogatott- kövekből falaztak. ugyanolyan átmenetet képez a természeti forma (a tömör kőfal) és a mesterséges rendszer (a geometrikus kupola) között, mint a padló és a fal találkozásánál látható rács. Hogy az. analógia még
egyértelműbb legyen. a tetőszerkezet is kétrétegü: alul a vasbeton bordák rácsa. amelye. ken keresztül fény áramlik a belső térbe. fölül pedig a tömör. geometrikus. történelmi emlékeket idéző kupola.
_
. \ , .'
,
A természetre és az emberre utaló elemeknek ez a szimbolikája tudatos alkotói módszerböl származik. A szimbolikus tartalom a belső térben magától értetődő természetességgel
bontakozik ki. A különleges térforma. a fény játéka a belső teret a mindennapiság fölé emeli, s a szép anyagok fokozzák ezt a hatást: alul a vöröses, szemcsés. kemény gránit; a fejünk
fölött pedig a keskeny. rézszalagokkal burkolt, valósággal mámorosan csillogó, hatalmas
vörösarany kupola,
.
Ez tehát a látvány, amelynek megteremtését hosszú és elmélyült alkotómunka előzte
meg. Az\ élményt csak növeli. ha megtudjuk, milyen müszaki megoldásokat alkalmaztak a
tervezés és az építés során. Míg az alsó térrétegben a természetes hatás minél jobb megközelítése volt-a legfontosabb követelmény, addig a tetö formájában szigorú mérnöki és matematikai rend uralkodik. Maga a tömör kupoia kör alaprajzú. terhét 180 darab sugarasan elhelyezettvasbetongerenda adja át a kőfalra. A befogadó szikla magassága ésa kör középpontjától való tavőlsaga azonban változik, így minden borda különbözö hosszúságú. Elképzelhető, milyen pontos rnunkahelyi mérésekre, számításra és előregyártásra volt szükség a
24 méter átmérőjű kupola hibátlan megépítéséhez. Minden más részletének müszaki megoldása is elismerést érdemel: a páramentes tetőablakok, afütött esővíz-lefolyó csövek, a
kitűnő hangvisszaverés. hogy csak néhányat említsek. A kupola alsó burkolatát képező rézszalagokat keskeny rések választják el egymástól. ahová a hang behatol és szétszóródik. ,
Ebből az eredendően akusztikai célt szolgáló müszaki ötletből származik a rézfelület mozaikhatású, vibráló csillogása.
.
Ez a harmónia, ez a magától értetődőnek ható egyszerűség -okozza, hogy a Ternppeliaukion kirkko egymásra épülő kultúra-rétegeinek szimbolikus világszerűsége igazi
müvészí élményt vált ki. Nem véletlen tehát, hogy. a modern építömúvészet egyik legnagyobb alkotását tiszteljük benne.
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Tordai Zádor

TEMPLOM ÉS SZERTARTÁS
A templom értelemadó cselekvése a szertartás, Ez nem tárgyi cselekvés. A felhasznált eszközök itt nem teremtenek tárgyi valóságot. Nem azt a szerepet játszák a cselekvésben, '
mint a házakban, háztartásokban használatos tárgyak. Ami itt tárgyat használó cselekvés, az
mind szimbolikus értelmű. Ez pedig azt jelenti, hogy a cselekvés értelme csak alanyi viszonyokban létezik. A templomok kialakításában tehát eleve ez a szempont érvényesül. Mégpedig úgy, ahogyacselekvésekben valamilyen módon résztvevők hite és vallási világa megkívánja. A hivők közösségének együttese nem azonos sem a társadalmi helyzetük, sem a hitük által föltételezett közösséggel. Bár mindkettöhöz közvetítenek és mindkettövelösszefonódnak, mégis a maguk rendje szerint léteznek. Ily módon "többszintű" viszonyról van
szö,

Ismert, hogya korai kereszténység egységei szertartási közösségek is voltak: az agapé, a
közös asztal körüli megemlékező vacsora révén. A közös cselekvés egységes férben történt..
A kereszténység később mégsem e szerint alakította ki szertartási helyeit, hanem az egyházi
fejlődésben megváltozott rend alapján. Így lett a latin keresztény templomok alapformája a
bazilika. Terének kialakítása két elvet egyesít. Az egyik elv - az antik római és a görög szokástól eltérően -, hogy a szertartáson minden hivő részt vesz. A másik az antik szertartásbeli szokás, mely külső viszonyt teremt a pap és a hivők között: a hivők ugyanis nem léptek
a templomba. A kereszténységnél a templomon belüli szétválasztás érvényesül. A szertartás
cselekvésrendjében való megosztottság és megosztás az egész kereszténységet jellemzi. Léteznek a cselekvéseket végzők és a csak jelenlévő hivők. Az aktív és passzív részvétel nemcsak a szertartási, hanem az egyházbeli viszonyok jellemzője is. A szertartásrend így hierarchikus. Minthogy a szertartás közvetítés - mégpedig a hierarchia által az -, a hit szerinti
közvetítő cselekvés maga is másodlagos közvetítéssé válik.
A szertartás értelmi központja is eltolódott a hív~ktől a papok felé. A jelenlévők és a
papok szétválasztása - a közösség részvételének megtartásával is - szertartási irányt teremtett, amely a papok cselekvésében létrejövő köz.éppontra irányul. A hívek tere alárendelt,
így az épület tényleges középpontja és a cselekvés értelmi középpontja nem esnek többé
egybe. A bazilika eszerint olyan hosszanti forma, amely eleve lezárásra, elválasztásra irányul, és benne a templomhajó meg a szentély két - vagy kettős - tér lett. A hierarchia és a
hi~őkszerepének további módosulásai még ezen belül is hoztak változásokat: hol a megosztást, hol meg az egységet erősítve. A korai középkor a megosztást erősítette: a klérus és
a hivők részvételének jellege - és ennek megfelelően a két szertartási. térrész - mind jobban és mind tisztábban elváltak egymástól. A felemelt szentély, az elválasztó korlátok ennek eredményei. Az elkülönítés ekkor már olyan nag~ lett, hogy a hivők végül látni is alig
láttak valamit az áldozati szertartásból. A látás helyét is a képzeletnek kellett elfoglalnia. A
XIII. századtól viszont az egységesítés irányában történnek módosulások, A-képzeletbeli, a
lelki' részvétel mind általánosabbá és mind fontosabbá válik, és végül ezek lettek minden
szinten uralkodóvá. De bármilyen jellegűek és mértéküek is a változások, azok mindig az
irányultság és a hierarchia érvényesülésén belül maradtak. A teret, az épületek formáit. a
vonal szerinti rendezésben megvalósított hierarchia adta. A latin keresztény templomok általános rendje az irányult terek rendje. Mindig ez maradt a művészi harmóniák alapjait
adó alanyi rend.
A központi térrendszerű. egységes épület idegen is a római kereszténységtől.Alig építettek ilyeneket - ha mégis, az inkábh csak kísérlet volt. Egyedül az olasz keresztelőkápolnák
ban találunk rájuk példát, mert a keresztelők a közösségbe való befogadás szertartásai voltak. Ebben nyilvánult meg közvetlen értelmük. A vallási értelem általános maradt. Sírkápolnáik is ilyenek, de ezeket inkább a templom hierarchiájába sorolják be erek-
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lyeőrző funkciójuk miatt. Amikor elvétve ilyen templomot építenek, a központi rendet
akkor sem valósítják meg következetesen; A szertartás irányultsága, annak hierarchiája
mindig megtöri az elképzelt egységet.
A latin keresztény templomok általános belső térrendje tulajdonképpen hitéletbeli el. lentmondásra épül. A keresztény hit- az ember egyenlőségét állitja, az egyházi szervezet viszont hierarchikus, és tagadja az egyenlőséget. Egyenlőtlenségben valósulnak meg azok a
szertartások, amelyek az egyenlőséget hirdetik. Egység és megosztottság ezért állandóan
együtt léteznek. Minden templom egységnek épül, de hierarchiát valósít meg - vagy hierarchia szerint épül, de egységet alkot. És ez a kettő olyan 'ellentét, amely sosem oldódik fel
teljesen.
A középkorban azonban minél kisebb velt egy község, annál közösségibb volt a hitélete.
A templom mérete is minél kisebb, annál egységesebb mint épület. Nagy templomok belső
távolsága és az emberek nagyobb létszámú.csoportjainak szertartásbeli megosztottsága viszont olyan tereket teremt, amelyekben míndenképpen hierarchia és elválasztás uralkodik.
A román építészet - általában vízszintessel és félkörívek összetett rendjével - a szentély,
az oltár felé vezető irányt teszi a belsö egység alakító erejévé. A tér összefüggő volta még a
kupolasoros, tagolt templombelsőket is térsorrá képes összefogni. A román templom níindig az irányultsággal valósítja meg a belső tér egységét - erősítvén ezt a vízszintes formarendszerrel. De ez valójában sohasem teljes. Az elválasztások megtörik, és a tér egysége a
kereszthajók miatt is szétesik. Ezek ugy-anis nem láthatók a főhajóból. Külön világot, teret
alkotnak. A templomtér értelmi középpontja az oltár, amely viszont a mellékhajókból nem
látható. Volt az oltár a középpontban is, de ekkor sem egységesített, sőt még jobban elválasztotta a klérust a hivöktöl, mert a szertartás közvetítés volt így a hivők és a klérus között, és ez fölöttes jellegével még inkább lezárást jéléntett.•
A nagyobb templomok irányultsága azzal is megosztottabb. hogy itt a magasság miatt
függőleges kapcsolódik a vízszinteshez. A román templomok félköríves rendszere nagyobb
magasság esetén már nem tud 'teljesen visszazárni. Létrejött egy törekvés, amely e másodlagos iránynak (függőleges) szinte önálló létet kívánt adni. A négyzet fölé épített torony az
ég felé szálló gondolat irányát érvényesíti. Csakhogy ez megállítja az oltár felé nézés (vízszintes) irányultságát: éppen ott, ahol a klérus elválasztott világa kezdődik. Így megerősö
dik a kettéválasztás. A klérus felől pedig az ég iránya a hivőkhöz kapcsoló
irány elé került. A hivő felől a két irány csak hitbeli egység által és csak képzeletben fonódhatott össze. Vagyis olyan elvont általánosban, amely újabb közvetítéssé válik.
A függőleges és a vízszintes irányösszekapcsolódása által a gótikában olyan középpont
jött létre, amely nem az oltárnál van, .hanem fölötte. Ha a hájó felfelé vezető vonalai fent
egyesülnek, akkor a szentély felfelé' ívelő vonalai is ugyanott. Ennek megfelelően töltik ki a
gótikában az oltár fölötti teret: ez a magas oltárok értelme.
.
Összetett .térrendszerű építmények egységgé formálásában nemcsak kiegészítő és kibontakoztató-kiteljesítőszerepe van minden (elvont) díszítő jellegű és minden képzeletteremtő
művészi alkotásnak és formának, hanem megnő azok egységesítő szerepe is. Viszonylag-önálló térrészeket kell egybekapcsolniuk. Különben is ez bontakoztatta ki eleve az irányultságot. Amikor (pl. a román építészetben) a tér alapalakján belül sima és megmunkált felület,
fal és ablak, fény és árny, tét: és oszlop ritmusai többnyire két-három egymás feletti vízszintes sorrá és vonallá rendezödtek. Ez ai absztrakt és képzeletteremtő megmunkálás a szertartáshoz általános szellemi, valóságbeli ritmust és menetet teremtett. Az épület iránya így
. létezett a részletekben is: alanyi viszonyokban létező irányként és olyan alanyi valóságként,
amelynek szellemi iránya a szertartásban talált céljára és értelmére. Összhangban azzal,
hogy a hivő a szertartásban nézőként - tehát képzelet által - vett részt. A megformált világ
és a szertartás így egymást támasztják alá és egymásra utalnak. Igénylik egymást - mert a
műyészi valóság teremti meg a néző legközvetlenebb - templombeli - alanyi viszonyait. Ily
módon a müvészi valóság hitviszony. A müvészi megteremtés pedig hitcselekedet lehet.
Mint ilyen, akár el is szakadhat a híeöktöl, azok közvetítésétől és megvalósításától. Vagyis a
művész 'alkothat pusztán a rriüért részleteket, olyanokat, amelyek látatlanok maradnak,
vagy csak összhatásban érzékelhetők. Ez azonban mindig másodlagos - mint a müvészi al-
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kótás egyik saJátos érvényesítési módja. A hierarchia lényege ugyanis mégis-és mindigaz,
hogy mindennek a hivők, a nézök adják az értelmét. Végső soron még a papmagánszertar. tása is ezen az alapon áll.
.
. A templomok belseje mint összegezödés a látó hivő által létezik: a belső tér körülölelö jelenlétében. Olyan jelenlét ez, ami mindig és spontánul jelen van - legalább érzésekben. A
templom külsejénél ez nem lehetséges. A latin keresztény világ templomai ritkán és csak
részletesen alakítanak ki ahhoz hasonló.egységet, mint amilyent a belső világuk spontánul
is teremt. Tudatos művészi szándék kell ahhoz, hogy akárcsak megközelítő egység is létre
tudjon jönni. Amit belül a tér egymaga is egybefogazt kívülről csak a tömeg megformálása
foghatja össze. Minden oldal csak külön megközelítésben mutatja magát. Az a hierarchia és
az az irányultság, ami a belső stílusban összefogó lehetaz a külsöben inkább felbont.
A hierarchia it templom egészét tekintve a homlokzati kaputól az oltárhoz vezető irány
elsöbbségét jelenti: ennek vannak alárendelve a templomegyéb részei. Míg a belső a hithez
és azáltal a hivőnek önmagához való viszonyát teremti meg, addig a külső á közösséghgs .
szól és a társadalomhoz való viszonyt fogalmazza meg. Ez a viszony elsősorban a, templomba való bevezetés. Ekként összekötés, máskülönben az elhatárolás érvényesülne.
Hiszen a térteremtő körülzárás a belső tér szentségét nemcsak meg kell hogy teremtse, de
azt védenie is kell. Ez pedig a világtól való különbözés tudatosításában áll. A falak a külsö,
a világi kirekesztését is szolgálták. A müvészi megformálás minden színten a világhoz való
alanyi viszonyt valósítja meg. De ez is kettős: hívni az-embereket, és elutasítani azt; ami
nem hit szerinti.
.
Külső és belső között kapcsolat csak a belépés lehet -legalábbis a.hit szerint. Ezért a belsővel értelemszerűen csak a belépés helyei kapcsolódnak össze közvetlenül. A belső -irá·
nyultság a homlokzatnak kiemélt értelmet ad. Ugyanakkor ellenpontként a szentély kap kiemelt értéket: külsejében is. Mert a szentség belső középpontja ,,kisugárzik" a külsöre, amelyet ezért gyakran művészileg is megjelölnek. Művészi léte a külsö többi résztől értelmileg
külön és önmagában áll. A főkapu és a szentély kierneltsége, értelem szerint más jellegű.
Ezek együtt a templom külső világát még élesebben osztják meg, mert a hit szerinti hierarchia nem igényel itt szintézisbe foglalást. Ilyen csak öncélú müvészí igényből nőhet ki. A
hitelvek szerint az oldalak sem egyenlő értékűek, a jobb és a bal, az északi és a déli: jó és
rossz szerint is különbözöek. Végül az oldalfalak és a bennük lévő kapuk is a hierarchia ki,
fejezői, hiszen a belépéshelyevel az a fal emelődik ki, amely egyébként csak az oldalhajó
homlokzata. Az oldalfalban nyíló kapunak pedig csak a keretét vagy közvetlen környékét
szokás díszíteni.rlgy, amíg a .belsöben a hierarchia összekapcsoló, addig a külsöben megosztó jellege érvényesül. Az egyik il harmóniához teremt alapot, a-1D.ásik viszont akadályozza a harmóniák teremtését.
A templom irányultsága egy elsődleges tömeget, hosszanti hasábformát teremt meg. Minden más tömeg. me ly ehhez járul, ezt az irányultságot óhatatlanul megbontja. Nem köz".
ponti. tér köré rendezett épületek csak ezen alapjellegük gyengítése árán alkothatnak tömegharmóniát, .
. Az irányultság és a müvészi formálás törekvéseinek ellentétessége a legtisztábban talán
a román építészetben látszik meg. Színte míndenütt létezett valamilyen igény a tömegmegformálásra és így sokféle megoldást próbáltak végig, Tehették és tették, mert a román múvészet alapforma rendje - azegyenesés afélkör viszonya - sokféle lehetőséget kínál mind
afelületről a tömegre való átmenethez. mind pedig a tömegformálás változatosságához.
Egyenes és félkör viszonya könnyen kapcsolódhat a síkhoz és domborúhoz. a n~et és a
kör viszonya meg a hasábhoz és a gömbhöz. Mindebből szinte végtelenül sok változat alakítható k i . ' .
.
.
.
A'templomok tömegének legegyszerubb rendezése az épület városbeli jelenletét teremte
meg - vagyis a távlati összlátványtkívánja harmonikussá tenni. Ez az, amiben mint egysél'
maga lehet jelenvalóvá. Egyetlen fekvő test és a tornyok jele - ez alapforma. A bonyolultabbak és összetettebbek történetileg az aacheni kápolna kettősségének kibontásából
jöttek létre. Eszerint alakították ki az úri-császári résznek megfelelő nyugati templom-
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rész (a Westwerk) 'tér' és tömegvilágát. A hosszanti irány igya nyugati részen is súlypontot
, kapott -~űlönö~eri.:hogyminda két véget k~t-két toronnyal fogták közre. A tömegek Ilyenkettőssége a főhajóval együtt alakított ki egyénsúlyrendet. ,Az egyik végen - a szentélynél általában szögletes tornyok és hengeres-küpos apszis adnak a ritmushoz változatosságot. a
, másikon viszont a tornyok ésa homlokzat inkább síkrendszerekból teremtenek egységet. A
ket vég éppen különbözöségében harmonikus egymással. Maria-Laach bencés kolostorának temploma ennél összetettebb. mert az egyensúlyt alkotó mindenik tömeget még tagoltabb egységből -alakították ki: a szentély mellett henger alakú tornyok a négyzet feletti
hasáb-négyzet toronnyal, aWestwerk hasábtornyai pedig az ottani négyzet oktogQn'tornyával nemcsak két egységet alkotnak. hanem a két egység részeit még közvetlenül is egymás, hoz kapcsolják. A tömegnek ez a rendszere azonban csak messzíröl érzékelhető: nagy távolság fogja renddé az egészet. '" falak viszonylagos egyszerűsége egyneműségében kapcsolja
, őket egymáshoz; magukban nem alakítanak ki '(a tömegekéhez hasonló) harmóniát, vagy
akár megformált rendet. A nagyegységekböl való alkotás és a részletes kiformálás ezzel
pérhusamos hiánya külöűben eléggé általános.
"
,At egységet formáló kialakítás sokféle módon történhet a román stílusú építömüvészetben. A legegyszerübb amikor a falak anyagának kűlönbségeés a megmunkálás viszi a színeket és a faragásokata különbözö oldálakon tovább. Néhány egyszeru dísz és elem folyamatossága kapcsolja csupán össze a falakat egymással. Az épület oldalai felszíni síkok maradnak, de ebbert egymáshoz idomulnak.-A pistoiai San Giovanni Fourcivitas kétszínű. kőből
állövízszíntes vonalrendje•.félkörív-sorok. és 'oszlopjelzések síkból alig kiemelkedö játékaival fogja össze' az oldalfalakat és a homlokzatot. Ilyen megoldást tesz teljessé később a
firenzei dóm: minden oldal kialakítása-egyforma rendet alkot. mind az anyagok és színek,
míndpedíganegyobb formák rendszerei által. Ez fogja a toronnyal-együtt teljes egységgé a
templom egész külsejét: Megmarad azonban a felületen: nem válik a tömeggel összefonódó
formáfássá. Teljesen független a templom belsejének jellegétől is: .mínd felületi müvészí
módjától, mind pedig atéralakítástól.
.
-,
Amodenaidóm teremti meg talán a legmélyebb és legátfogóbb harmóniát. Mert a hom'
lokzat hármaS ívii vakárkád csoportjainak sora - formaegységet és ritmust alakítva - folytatódik. oIdalakon~s rendezi .a szentély külső falát·is. A fóbajón,~lül.8irítén hármas íw
·triforiúm·sOrvánés ~s;r.etitelyt is 'ei ,fogja össze a többivel A pisai ~omegyüttesnél
~ó .született - TéSibentágabb, l'észben'SZl1kebb.Négy ~íelilét másként fogják össze a
~ák. és nem mindégyiknél egyformán.
_
.'
,
A romántpitészet gyakran küszködik a törneghannónialétrehozásával -legtöbbször' még~sem jut el oda. hogy ezt még is valósítsa A gótika viszont a kísérletről íslemond, Valami·
lyen térbeli alakítás igényocsak a szentély külsŐfonnájábanlétezi'k.Ez sem tömegformálás. A templom mínden más oldalát' a síkok alkotják és Jltiivészi létük a sík felülete. A külső
. oldalak sik voltukat'egyr08ssal v.u>viszonyaikban is megerősítik,~rtcsak így teremtenek
egymással kapesolJtot vagy. összhapgot -akkor,art1ikor ez.egyáltalán létezik. 'Síkként rendezik a. kapukat, é. homlokzatokat és ekként kapcsolódnak a homlokzatokhoz a kereszthajók mellékhomlokzataí. Annyira síkként. hogy az oldalhajó falait éppen ez szorítja teljesenháttérbe; Átfogóbb egységre törékvés - minta reims-i sZékesegyhámál - ritkaság. Ennélis abomlókzatoszlopai meg a támívek folytatódnak az oldalakon. A homlokzat úgy kap- ,
'.csolódikaz oldalakhoz, hogy azrészberi sík, felületek közötti viszony manili és egyben meg
is tartj~az oldalak hierarchiáját. Tatán még erősíti is a megformáltságbeli különbségekkel.
A gótikus. templomoknál a tömeg megformálatlan: azt végűl is a hosszhajó és a tornyok '
'adják. így a kéttornyos épűlet eleve egyensúJynélküli. A két irány közös pontból indul és
, ~gymástól szétfutkülönvál() létet kapnak. méghozzá a felfelé .mutatő irány elsőbbségével.
~ Mefi a hajó nagyobbtávlatból nem annyira iránynak. mint inkább nyugvó tömbnek látszik
'li tornyok mellett. Megl~et.azért építették az olasz Campanllékat külön, hogy ez a kettős
ség ne jöjjön létre. hanem a két tömeg külön egysége lehessen kapcsolatuk alapja.
Csak-a reneszánsz próbál újra tömegekbölís harmóniát tererúteni. többnyire térrendszerek központívílágával. Hogy aztán azt megint széttőrje a barokk építészet": annak ellenére.
hogy ez is megkísérelte az egység-alkotást. A római Szent Péter-templom 'Míchelangelo által

teremtett központi tér- és tömegrendszerének harmóniáját így rombolta szét. a (barokk)
hosszház hozzáépítése.
.
Végeredményben arra lehet következtetni, hogy a latin-keresztény templom építöművé
szete az említett stílusokban alapvető. elléntétet tartalmazott. Ezzel tusakodott a müvészet '
állandóan. Hiszen a művésziniegvalósítás mindig harmóniábá foglalás és harmóniateremtés igényével lép fel. Minden részletet összefogó és ömnagát minden részletben kifejező harmónia az, amire a művészet törekszik és ami által létezik. Egységet akar.rszámára
minden részlet "szükséges". Rendezett gazdagságot, amelyben minden részlet esetlegességét megszünteti az egész belőlük teremtett értelme. A míivészi megformálás mint összességgé rendezés ellentétben áll a hossianti irányultsággal - tehát azzakamely a hierarchiában a konkrét közösség viszonyát érvényesítette. Közösségi szellemévelkerültellentétbe,
mert az összegezés harmóniáját akarta közös valóságga tenni, mert a szellem világában
akarta a harmóniát rriegteremteni. Amikor a közösség alapját adó közöst formálja és létezteti, akkor kerül a· közösséggel - annak rendjével - ellentétbe. A müvészet egyszerre fejezi
ki és tagadja tehát a közösség létmódját. merta közösr-harmóniénak akarja és ekként is
.
igyekszik azt megvalósítani.

Az útipoggyasz
PiUnlul' JOGI e.1ék6n

Minek az óra,
és minek a térkép

A tengericsillagnyugalma;
és a.havasi gyopár igyekezete
a ránk testált
.útipoggyász.
BODNÁR ISTVÁN
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Major.Zltla Lajos: AJSA. Civilizációnk XX. szá- vüli lény - a maga makulátlan érzéseivel s szüztiszta ,gonslolataival. - tudná -ráébreszteni kozad, végi állapotát "alószínüleg a televízió tükrözi leghívebben. Atévé napi adásaiban képek
runk emberét a szomorú igazságra: az alkotó. a
és látványok önkényesegybefüzésével ott nyügondolkodó homo sapiens helyett önmagát
csak Egyazonná, Négyszögletessé• . vagyis qSak
zsög az élet kivonatolt változatossága. Hírek és
Fogyasztóvá volt képes formální.
hírek. valódi és fátszatesemények! És mégis: a
mai ember - egyik közöriyéta másikra cserélve
A nagy r~ébresztfspersze csak a mesében le:
- egyre unatkozik. Képzeletét a világ nagy el- hetséges. Es ott is csak az olyan angyalszerü,
lentmondásai - mint mondjuk: az éhezéskontra "tévérltúli" lények segitségével. mlntamílyen a
szupergazdagság> nem tudják lázba hozni. Mint
képzeletszülte Ajsa is. aki - Major-Zala Lajos
meseregényének hőseként - puszta felbukkanáahogy hidegen hagyják érzékeit a fegyverkezési
statisztikék is. Masszív öntudatossága - kikezdsával figyelmeztet: másként is,'szebben is élhethetetlen: ö a modern társadalom Fogyasztója;
nénk e számunkra kijelölt bolygon.
így másra nem, csak önmagára kívánesi. Nem
A képzelet és valóság. kapuját szélesre. táró
meglepö tehát, ha a jóléti társadalom eme dísz- meseregény müfaja rendkívül nagy írói szabadpolgára azzal sem törödik, hogyha rnoralitásá- . ságot kínál az alkotónak. Major-Zala Lajos, a
Svájcban élő magyar lírikus elsö prózakötete
nak nincs fogható mércéje: az valamikor nyomtalanulelveszett.
azon bán ezzel csak részben. mondhatnh óvatoEzen az ezüstszürkébe váltott. komputerizált
san élt. így az Ajsa, a többféle hang kipróbálásavilágon talán már segítség sincs: rohan önmaga megszólaltatása mellett is t$ak-:-az emberiség~
vesztébe. Hacsak ... ! Hacsak egy valamilyen űr vöjét .féltö, szelíd aggodalmaskodássé alakult.
béli, "tévéntúli" lény megjelenése képernyős (Aurora Könyvek; Müncheti,1983)
glóbuszunkon nem gyÚjt végre világosságot.
Mert talán csak egy ilyen különleges, Földön kí.De Coli Lajos
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farkas Attila

A.VATIKÁNI
.,MAGNA DOMINA HUNGARORUM" KÁPOLNA
I; Előzmények
1980.július 25-én a budapesti Központi Szeminári~mban Lékai László bíboros, esztergomi
érsek ~ mint a római Magyar Kápolna létesítésének eszmei szerzöje 'és mecénása - sajtótájékoztatót tartotta magyar sajtó, a televízió és a rádió rnunkatarsai előtt. A szeminárium
földszintikörfolyosóján rögtönzött kiállításon mutatta be a már elkészült és szállításra váró
aombormUvekét."
,
.
.
Ezen a sajtötájékoztatón Lékai bíboros vázolta a.kápolna létesítésének előzményeit és a
'megrendelő' szándékát. II. Szilveszter pápa az első' magyar király két kérését teljesítette
egykor: a korona rnegküldésével megerősítette Szent Istvánt a nyugati típusú államhatalom
alapításában, és a XVI. század elején lebontott, Nagy Konstantin-i Szent Péter-bazilika mellett-kapolnat és zarándokházat ajándékozott a Rómába, Péter sírjához zarándokolni szándékozö magyaroknak. Ez a két épület 1{76-ig fennállt, mígnem a barokk sekrestyéjevel dél
felé terjeszkedő új székesegyház áldozatává nem lett. A levéltári adatok tanúsítják, hogy a
,terület kisajátítási összegét a Szentszék annak idején bövea megtérítette. A lebontott két
épületnek Serédi Jusztinián hercegprímás állíttatott emléktáblát 1929-ben a Szent PéterbaziliKa mai sekrestyéjenek oldalfalán. Lékai bíboros azt is elmondta, hogy 19n-ben, a bí.: borosi .konzisztórium. ai~~~~áv.a~ ~~r~~sel fordul~ VI. Pái ~ápához, hogy a.lebontott, ősi. magyar kapoina helyett jelöljön kl uj területet a mal Szent. Peter-székesegyhaz altemplomaban
a Magyarok Nagyasszonya - Patrona Hungariae - végleges titulusával: a "Magna Domina
Hungarorum' tiszteletére létesítendő új vatikáni kápolna számára,
VI. Pál a, kérést teljesítette, és a vatikáni grották egy olyan helyíségét ajándékozta nekünk,amelyben hosszú évtizedeken át az ókeresztény szarkofágokat raktározta a vatikáni
.Szent. Péter-bazilika mühelye (Fabbrica de S. Pietro). Inkább kuriózum és jelkép, mint lényéges összefüggés, hogy ez a kápolna most délnyugati irányból közveslenül csatlakozik ah-:
hoz a kriptához, amelybe az ajándékozó VI. Pál pápát temették el.
'
Lékai bíboros részletesen kifejtette a kápolna létesítésénekcélját ,is; "Első célja, hogya
Magyarok Nagyasszonya kápolna a Szent István-féle szellemi örökség folytatása legyen.
Mindig közelebb Rómához, a továbbélő Péterhez, a Vatikánhoz - mondotta. -.A kápolna
létesítésének második célja. hogy a Magyarok Nagyasszonyarómai otthonában testvérként
találkozzanak az itthoni és a külföldí mágyarok, akik nemegyszer felfogásban és érzelmileg
távol állnak egy-mástól.,Vé~ akápolna harmadik célja-a Pax Europae, Európa békéje kimunkálásában irányt mutatni azoknak á magyar szeriteknek az életéből vett jelenetekkel,
amelyek a kápolna falait díszítik." Ezután köszönetet mondott az illetékes állami hatóságoknak, mindenekelőttaz Állami Egyházügyi Hívatalnak. hogy a terv kimunkálásahoz és kivitelezéséhez előzetes hozzájárulásukkal és támogatásukkal hathatós segítséget nyújtottak.
A kápolna' belső díszítésének részletesen átgondolt ikonográfiai programját ugyancsak a
megrendelő és kiviteleztető esztergomi érsek-prímás, Lékai bíboros állította össze a sajtótájékoztatőn kifejtett' szándékok szellemében. A kápolna belső terének. architektonikus
megjelenésének tervezésére Gerő László professzort kérték fel. A múvészeti irányítást
Patakyné Brestyánszky Ilona múvészettörténészre, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos
fömunkatársárabízta. A hivatalos adminisztrációt a Képzömüvészeti Alap lektorátusa vállalta, amely a munkafolyamat során többször konzultált a megrendelövelés az egyházi, valamint világi szakértőkből álló zsürivel. Az előzményeknek nem elhanyagolható mozzanata
volt a II. vatikáni zsinat szell~mében mükődö Országos Egyházművészeti és Miiemléki Ta-
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nács állásfoglalása 1978. szeptember ~·án. A kápolna tervét megtárgyaló Magyar Katolikus
Püspöki Kar ugyanis az Országos Tanács szakvéleményét kérte Kádár László egri érsek. a
Tanács elnökének közbejöttével, mielőtt a bíboros programjában állást foglalt volna. A
Tanács külön ülésen foglalkozott a Magyar Kápolna ügyével, és memorandumban nyilatkozott a püspöki karnak. Ebben a következőket fogalmazta meg: "A lOx 5 méteres alaprajzú, kisebb szentélyre és nagyobb hajótérre osztott, dongaboltozatos helyiség egy 2,5 x 6
méteres, két 3 x 3 és két 20-20 négyzetméteres falfelülettel rendelkezik. A történelmi építészeti és művészi adottságok, továbbá a magyar katolikus egyház jelenlegi állapota, nem
utolsósorban a helyiség rnéretviszonyai őszinteségre és diszkrécióra köteleznek. A Bíboros
út intencióinak szellemében a főfal középrészére a Patrona Hungariae életnagyságú alakja
kerülhetne, az országát és koronáját oltalmába ajánló Szent István, az egyház erejét és biz-.
tonságát jelentő Szent Péter apostol, továbbá a Rómához hű magyarság kapcsolódását jelképező néhány figura hasonló nagyságrendű ábrázolása. A jelenet mottójának javasoljuk
VII. Gergely pápa történelmi jelentőségű levelét: »Országod véneitől tudhatnád, hogy Magyarország, melyet hajdan István király minden joggal és hatalommal Szent Péternek ajánlott fel és adott át, a római anyaszentegyházé«.'
A memorandum hangsúlyozta: "Az oldalfalakra vonatkozó bíborosi javaslat, a zsúfoltság
és elaprózás veszélye, továbbá az alapgondolat'markáns érvényesítésének veszélyeztetése
nélkül aligha valósítható meg. Rómát járó zarándokaink és turistáink igényeit és lehetősé
geit is figyelembe véve, az a meggyőződésünk alakult ki, hogyafeladatoknak ez a része súlyos esztétikai problémát is jelent. Néhány jól kiválasztott és sommásan ábrázolt figurával a
javasolt gondolat... bizonyosan jobban ábrázolható, mint a historízáló, vitatható törté- •
nelmi hitelű, illetve a modern művészeti kifejezésmód eszközeivel képileg nehezen megfogalmazható epizódokkal.' A Tanács kérte, hogyakivitelezésnél kerüljék a hivalkodó anyagok - pl. a tervezett hímeskö - alkalmazását, és javasolta, hogy a munkára feltétlenül a mai
magyar művészet szintjét tükröző müvészfek) kapjon megbízást. "Mindenképpen törekedni
kell arra, hogy a harmonikus egység biztosítása érdekében kevés számú (egy-két) müvészt"
foglalkoztassanak. ,
.
A terv végleges megfogalmazásában és kivitelezésében a Tanács ajánlásai csak részben
valósultak meg.

II. A terv össJeáIlítása. a művészek megbízatása és a mű kivitelezése
A művészeti előadó, P. Brestyánszky Ilona előterjesztésére a Képzőművészeti Alap lektorátusa Borsos Miklóst, Csikszentmihályi Róbertet, Kiss Kovács Gyulát, Kiss Nagy Andrást,
Kiss Sándort, Kö Pált, Marton Lászlót és Melocco Miklóst hívta meg a pályázatra.
1979. május 4-én ült össze a zsüri, amelyen részt vettek a Képzőművészeti Alap, az Országos Műemléki és Egyházmüvészeti Tanács, valamint a Lékai bíboros által delegált vendég
zsüritagok, többek között Németh Lajos tanszékvezető professzor és Vadász György építész.
A résztvevők érdemben csak ikonográfiai problémákat érintettek, de -többen aggályuknak
.is kifejezést adtak, hogy a megadott témák sokasága, azok illusztratív jellege és a művészek
egymástól eltérő kifejezésmódja, stílusirányzata veszélyeztetheti a kápolna díszítésének
egységét, zsúfolttá teheti belső terét. Mivel az ikonográfiai program témája tovább bővült, a
zsüri tagjai - különösen Németh Lajos - nyomatékosan tanácsolták a megbízást nyerő mü.vészek számának legfeljebb egy-két személyre történő redukálását. Többen egyetértettek
azzal, hogy Kő Pál naivul archaizáló ábrázolása közelíti meg leginkább a vatikáni grotta hagyományos. antik emlékeit őrző szellemét, javasolták. hogy fa vagy bronz alkalmazása helyett egységesen nemes köanyagból kellene készíteni a domborműveket. Az Alap tájékoztatta a zsürit, hogya szentély díszítéséreés szobrainak kivitelezésére pályázati kötelezettség nélkül Varga Imrét, a kápolna hátsó zárófalának díszítésére pedig a Rómában élő, magyar származású Amerigo Totot 'kérték fel.
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A kivitelezésre végül is azok a müvészek kaptak megbízást, akiknek palyaterve a leginkább megközelítette az előírt formai és tartalmi követelményeket. Mind a tervezés egészének elbíralására. mind a függő kérdések eldöntésére vonatkozó jogot a vatikáni Fabbrica
érsek elöljárója, Lino Zanini tartotta fenn magának. A domborművek kivitelezésének idő
szaka alatta zsürinek módja volt figyelemmel kísérni a munkálatokat, és a sorozat elszállítása előtt az elkészült alkotásokat megtekinteni. A vatikáni grotta magyar kápolnájának
építészeti kialakítását - Gerő László professzor tervei szerint - a Vatikáni Mühely végezte
Rosario Regi építésvezetö szakszerű irányításával.
A kápolna belső terének kiképzése, díszítése és !?-erendezése 1980. október 8-ra elkészült,
amikor is Lékai László bíQoros, prímás, a Magyar Püspöki Kar, a Magyar Kormány hivatalos küldöttei és nagyszámú zarándok Jelenlétében II. János Pál pápa ünnepélyesen megáldotta.
Az egyenes záródású apszis egész felületét Varga Imre nagyméretű. mattírozottan aranyozott, kalapalt rézdomborítása tölti ki. A félköríves kompozíció középsávjában a honfoglaláskori magyar tarsolylemezek életfa-motívuma látható, két oldalán három-három szkíta
aranyszarvassal (vö. a tápiószentmártoni lelettel). Ez a kompozíció idézi a magyar vallásos
legenda-mondavílagoi.' amely háttere a hazai kereszténység Nagyasszony-Boldogasszony
tiszteletének. Az életfán függ a "kun arcú" Madonna szobra, bal karján az arányaiban kissé
nagyra formált és az anya oldalából kiemelkedő gyermek Jézus figurájaval. Mária fején kettős fejkendő van, egyik az öntött szoborhoz tartozik, a másik krórnozott, hajtogatott-gyűrt
acéllemez. Varga eredetileg speciális fényeffektusokat kívánt alkalmazni szobrának megvilágítására, periodikusan felerősödő, illetve gyengülő fényforrás igénybevételével. Terve
szerint a Madonna-szobrot a felette elhelyezett királynői koronáról lecsüngő, süru ezüstdrót háló fedte volna el, és az alakot csak a tervezett, változó intenzitású fény világította
volna meg, mint egy látomás égi jelenségét. A főfaltól balra, az első ajtónyílás 'lépcsőjéről
1ép le a kompozíció második figurája - Szent István király. Az elhelyezése szerint is körkompozíciósan megmintázott bronzplasztika a markáns arcélű férfit ábrázolja. vállán a
, hegesztett- acéllemezből készült koronázó palásttal, jobbján' a hagyományosan szentistváninak mondott magyar koronával. A szent király fején li hun fejedelmek diadémjával tekint a·
mennyei jelenségre. A jelenet azt a pillanatot idézi, amikor az országépítő Szent István ,eJ-'
. kötelezi magát a kereszténységnek, a múltból a jövendöbe lépve.
Amerigo Tot a kápolna hátsó, zárófalára készített nagyméretü, ovális alaprajzú bronz
domborművet. Aközéptengelyb.en 'egymást metszö két merölegessel négy mezöre osztott
felületen négy jelenet látható: II. Szilveszter pápa megalapítja a római magyar kápolnát; III.
Callixtus pápa a nándorfehérvári győzelem emlékére elrendeli-a déli harangszót; VI. Pál a
Szent péter-bazilika altemplomában kijelöli az új 'Magyarok 'Nagyasszonya 'kápolna helyét;
végül az új kápolna ünnepélyes megáldásának jelenete.
, '
Az oldalfalakat a következő domborművek díszítik: a bal oldalibejáratioldalon
l. Boldog Gizella (t 10pO k.), Szent István bajor származású felesége, aki a ma hagyományosan "koronázási palástnak" nevezett liturgikus öltözéket tartja kezében. A tradíció
szerint a királynő maga is részt vett a hímzés munkájában (Kiss Sándor müve),
2. Szent Imre (t HBI). A tragikus bihari vadászat, amelyen a trónörökös ifjú halálos sebet kapott (Kiss Kovács Gyula müve).
3. Magyar Mózes {t 1043),Vladimir kijevi herceg katonája, aki a környék barlangjaiban
élő remetékhez csatlakozott (Marton László müve).
4. Skóciai Szent Margit (t1093); III. Malcolm skót király felesége. Az Árpád-házból származé, szent életü anyakirályné nyolc gyermekét nevelte, közöttük a mai angol uralkodóház
ösanyját, Mathildot (Kiss Kovács Gyula müve),
5. Szent' László (t 1095). A lovagkirály megalapítja a somogyvári bencés apátságot (Kiss
Nagy András müve)..
6. Boldog Piroska (Pirsca v. Irene t 1134) Szent László leánya, akit Komnenosz János bio
zánci császár vett feleségül. A domborművön mint kolostor- és templomépítő mecénás jelenik me.g (Kiss Nagy Andrásmüve).
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7. Toulouse-i Szent Lajos (t 1297). Az Anjou II. Sánta Károly és Árpád-házi Szent Erzsébet unokahúgának, Magyar Máriának fia. Mint Toulouse püspöke a ferences rend tagjaként
jótékonykodott: ruhájától - a' legenda szerint - egy fekélyes/beteg meggyógyult (Marton
.
.
László müve),
8. Boldog Hedvig (Jadwiga t 1.399) Nagy Lajos Anjou-házi királyunk leánya gyermekkorában került éi lengyel trónra, majd a pogányságból megtért férjével, Jagelló Ulászlóvallitvánia apostola lett (Csikszentmihályi Róbert műve).
9. Boldog Dominici János (t 1418). A firenzei származású, raguzai érsek és domonkos.
rendi bíboros V. Márton pápa követeként étkezett Budára. A művész a domborművek figurái között a budavári ásatások gótikus szobrait is megmintázta tCsikszentmihályi Róbert
műve).

A jobb oldali domborművek:
10. Szent Adalbert (t 997) prágai érsek, aki a történészek jelenlegi feltételezése szerint
Szent Istvánt a bérmálás szentségében részesítette (Kő Pál műve).
ll. Szent Gellért (t 1046) a velencei Szent György kolostor apátja, Szent Imre lelki nevelője. A lázadó magyaroktól szenvedett vértanúságot a róla elnevezett budai hegy lábánál. A
legenda szerint szekerét letaszították a szikláról, majd a püspököt ledöfték (Kő Pál műve).
12. Boldog Özséb (t 1273) az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok megalapítója. A müvész a szent életű remete legeridás "fény-látomását" ábrázolta. (Kő Pál múve).
13. Árpád-házi Szent Erzsébet (t 1231), II. Endre és Gertrudis leánya 'búcsút vesz a keresztesháborúba induló férjétől, Lajos thüringiai őrgróftól (Kiss Sándor műve).
14.- Árpád-házi Szent Margit (t 1276), a Nyulak-szigeti kolostor domonkos rendi apácája
békére bírja atyját, W. Bélát és lázadó fiát, későbbi trónutódját. V. Istvánt (Kiss Sándor
műve).
'
15. Boldog Kinga (Kunigunda t 1272) IV. Béla legidősebb leánya, Szemérmes Boleszláv
lengyel király felesége. A legenda szerint egy bányász átnyújtja neki a wieliczkai sóbanyában megtalált gyűrűjét(Kiss Nagy 1nClrfis nlű~~).. . '. .
.
.
16. Boldog Jolánta (t U99) rv. Béla kisebbik leánya, aki a tatárok elől Kingához menekült, majd pomerania hercegéhez. Jámbor'aoleszláv'tjoz mentnőiil. A buzgó és szent életű
fiatalasszony Jézus keresztje előtt imádkozik (Marton László müve).
17. Boldog Szalome (t 126~). A lengyel fejedelem leányát 'n..Endre fia, Kálmán, Halics
királya vette feleségül. Az országának határain túl harcoló férjét támogatta önmégtagadó
életével, menekülve az udvari élet csábító pompájától: (Marton László mű,,:e)..
.
18. Szent Izabella (másképpen Portugáliai Erzsébet t 1336) II. Endre királyunk é~ Árpádházi Szent Erzsébet leszármazottja, Dénes portugál király felesége. A tevékeny felebaráti
szerétet szentje (Kiss Kovács Gyula műve).
19: Boldog Erzsébet (t 1338) III. Endre leánya, aki a svájci Töss domonkos zárdajának
lakója volt. A legenda szerint a haldokló Erzsébetnek egy kis madár dalt.csicsergett a kolostor ablakából (Csikszentmihályi Róbert müve),
A kápolna berendezéséhez tartozik még a vatikáni Fabbrica által adományozott, VIII. századból származó és a XII. század cosmata mozaík-díszítménnyel ellátott versus oltár, am bo,
papi szék és az evangéliumi, valamint az oltárra helyezhető gyertyatartók. A helyiségei ré- .
gészetileg ugyancsak a Fabbrica vizsgálta meg Lino Zanini érsek irányításával, és készítette
elő a hazai műalkotások befogadására. A kovácsolt vas ajtók Kovács József munkái.

III. A megvalósult mű bírálata
Elfogultság és szerénytelenség nélkül megállapítható, hogy a magyar kápolna belső kiképzése és díszítése egészében véve átgondolt és művészeti szempontból igényes, ugyanakkor nem problémamentes alkotás. EI kell fogadnunk és tárgyilagosan ki kell értékelnünk a
több oldalról elhangzott kritikát a tervezésre és a kivitelezésre vonatkozóan: a római travertino oldalfalburkolaton, egymástól huszonöt centiméterre elhelyezett dombormű-soro
zat a képzőművészeti kiállítások benyomását kelti. Ezt a hatást csak fokozza a rejtett fénye
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csővilágítás, •amely a domborművek fölé emelt, a falsíktól harminc centiméterre kiugró,
kökonzolokra illesztett kőlemez alól szórja a fényt egyrészt a donga mennyezetre, másrészt
(igen lapos szögben) a domborművekre. Az oldalfalakhoz simuló padkasor ~ szellemes
megoldással - a belső terei vizuálisan meghosszabbítja, de túl nagy hangsúlyt kap a fényesre csiszolt tardosi vörösmárvány (kemény rnészkö) padozat. A szentély (presbyterium)
arany h!ltterének kellemes reflex-fényeiben úszik Varga Imre kettős szoborkompozícíója,
de a két figura - külőnbözö szobrászi felfogása, ellentétes stilizálása miatt -hem nyújtja az
eg~séges kompozició élményét. A Madonna konzervatívabb felfogást képvisel, mint a bravúrosan komponált és rutinosan megmunkált felületű szent király alakja.
A tizenkilenc ködombormú harmóniáját biztosítja a felhasznált anyag és a megadott méret, de a remélt összhang a hat müvész egyéni adottsága, felkészültsége és egymáshoz, valamint a programhoz történt alkalmazkodása ellenére sem valósulhatott meg maradéktalanul. Kétségtelen, hogy az ábrázolt szentek és a boldogok sora sokoldalúan reprezentálja
annak a hitből táplálkozó erkölcsi erőnek hatékonyságát, amely nem csupán a középkori
szerzetes-eszrnényt ihlette, hanem a keresztény uralkodóházak kiterjedt családi kapcsolatai
révén meghatározó jelentöségüvé vált a népek és nemzetek életformájában 'és az államok
közötti politikai viszonyokban. II. János Pál pápa a kápolna megáldásakor mond9tt beszédében is célzott arra, hogya ;,szentek életművébőlszületett meg a Krisztus evangéliumára
épített európai civilizáció, származott az igazi humanizmus kovásza, amelyet áthatottak az
ötök értékek ... A hit eme tanúinak állhatatossága .folytán megnyílott távlat ma is időszerű,
s azt a kiváló utat jélentí, amelyen haladva tovább építhetjük a békés, szolidáris, valóban
emberi Európát ..."
Ennek a sokrétű és gazdag modanivalónak kifejezésére mégsem érezzük eléggé hatásos. nak és korszerűnek a választott "illusztratív" ábrázolási formát. A világ minden részéből
Rómába zarándokoló hivők és hitben járatlan turisták, akiknek módjuk lesz megtekinteni a
kápolnát, még kevésbé ismerik .szentjeink és boldogaink legendákkal átszőtt életrajzát,
mint mi, magyarok. A jelenetek a nevek megjelölése ellenére sem mondanak el többet a
szentek és boldogok titkairól, mint ha azokat elvontabb formában, a modern szobrászat kifejező eszközeivel és a szentekre.jellemző attribútumaikkal jelkép-, és jelvényszerű ismertetőjeleikkel - ábrázolták volna művészeink. Az illusztratív tematika feldolgozását és megértését jól szolgálhatja a látogatók kezébe adott tájékoztató füzet vagy leporelló, de ami a ,
témák mennyiségét (és a megbízott művészek számát) illeti, szelgáljon tanulságunkra a rendezés-esztétika egyik alapelve: a kevés több, mint a sok.
Elgondolkoztató, hogya San Pietro-grotta kőkoporsóinak és őskeresztény domborművei
nek világában milyen szerencsésen illenek kápolnánkba azok az ásatási töredékek és leletanyagokamelyeket hátsó, zárófalába illesztettek a vatikáni Fabbrica emberei. Úgy tűnik,
mintha ez a mértéktartó, szerény és mégis időtállóan korszerű díszítés lenne leginkább rokona szkíta aranyszarvasainknak, tarsolylemezeink életfa-motívumainak és a királyi koro- .
náját alázatos gesztussal jobbjában tartó Szent István szellemének.
s-

A VIGILIA KIADÓHIVATALA közlí: Megjelent a Vigilia 1983. évi négyoldalas tartalomjegyzéke.
Elöfizetöink részére a januári számunkhoz díjtalanul mellékeljük. Példányonkénti vásárlóink
számára 2 Ft-os bélyeg beküldése ellenében készségesen megküldjük a kért címre.
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Paolo Santarcéingeli

A TORONY
l. A Torony mint szimbólum azokát a hierarchikus rétegeket vagy fokozatokat köti össze
egymással, amelyek elérésére az ember törekedni képes; központi tengely, amely egyesíti a
Földet az Éggel. tehát arra biztat, hogy egyfajta emberi készség segítségével helyreállítsuk
az eredeti, de ledöntött oszlopot, és tevékenységünk eredményeként lehetövé tegyük az
ember számára a magasba törést, az istenek hajlékának elérését.
Ez az alapvető forma más függőleges szimbólumokban ískífejezödik, olyanokban, amelyek szintén az emelkedést, a leridületet jelképezik: például a fában, a lépcsőben, a nyíl-vesszöben, sőt a falloszban is: ám ezek egyike sem olyan szilárd, olyan kiegyensúlyozott,
mint a Torony.
A Torony tehát egyetemes forma, amely gyakran lenyúlik a mélység, az Alvilág felé is" s ily
mödon kozmikus kapcsolatban egyesíti egymással a zeniter és a nadírt. A babiloni "ziqqurar-októl a khmer építészet "pra~zat"-jaiig, a kínai "Ling Tai"-tól ... "Az égövek szerenesés
befolyásának Tornya" - az európai katedrálisok mellett lenyúgözö látványt nyújtó számtalan toronyig - minden civilizációban megtaláljuk.
A görög mitológiai ábrázolás szerint Danaé egy bronz toronyban fogadta ölébe Ze~sz
megtermékenyítő aranyesőjét, és az alexandriai világítótornyot a hét világcsoda egyikeként emlegették. írországban és Colorádóban, Szardiniában és Indiában ezrével emeltek
olyan köralakú tornyokat, amelyeknek belső tere nagyon szűk volt, -ezért semmiképpen
sem férhetett el bennük egyszerre több 'ember, tehát abban a korban, amelyet jobb híján
megalitikusnak nevezünk, nyilvánvalóan csakis vallási szírnbólumoknak szánták őket: belső
körök segítségéveI gyakran három vagy hét vagy még több szintet képeztek ki bennük, ezzel jeleztek, ezzeljelölték ki a felemelkedés különbözöfokozatait. Az iszlám mérhetetlenül
nagy, Herkules oszlopaitól Indonéziáig terjedő világában minden mecset mellett 1, 2 vagy 3
karcsú minaret emelkedik a magasba (csak a Kába követ őrző mekkaí Nagymecsetnek van
öt minaretje); az arab nyelvben "mina~ vagy "minar~t" világító tornyot jelent s ugyanabból a töböl származik, mint a héber "Menorah".- gyertyatartó.
A keresztény hagyományban a Torony nemcsak a felemelkedés, hanem egyszersmind az
őrködés szimbólumává alakul át; megtaláljuk a Boldogságos Szüzről szóló litániákban:
"Turris eburnea, turris davidica", közbenjáró a Föld és az Ég kőzött, de lépcső is, amelynek
minden foka a tökéletesedés egy-egy állomását képviseli. Svájcban azösi Szent Gallen kolostor egyik tornyában egy. kőtáblára il kÖvetkező szavakat vésték: "Ad universa superspicíenda" - a földkerekségmegfigyelésére. A középkorí alkimisták "athanor"-ja is torony
formát öltött, ezzel akarták jelezni, hogy a tevékenységük révén létrejött átalakulások az
anyag és az ember ielemelkedésere irányulnak: az ólomból arany lesz, a nehézkes testiség az
abszolútum tündöklésévé változik át.
Érdekességként hadd említsük meg a Toronynak a Tarokkban kifejezödö jelképiséget. A
Fő-fő Misztérium XVIII-ik lapján (titkos neve: alkonyat, hétköznapi neve hold, amí azt jelenti, hogy az ember, mivel elbukott, kényszerűen elszakadt a közvetlen fényforrástól. így
hát kénytelen a visszaverődő fény kettős útja mentén haladni) kétoldalt két egymással
egybekötött Torony emelkedik, közöttük tekergös patakként kanyarog a lét útvonala, világos színű hornokkal van behintve, hogy még feltünöbben lehessen látni a vérnyomokat.
amelyeket az ember óhatatlanul maga után hagy, amikor keservesen átvergődik a múlton,
a jelenen és a jövön.
A Mísztéríum XVI-ik lapján is Tornyot találunk: éppen ledől, mert csipkézett szegélyének legmagasabb pontjába. villám csapott, egy megkoronázott király (a Torony építője. a
halhatatlan szellem) lezuhan a földre, egyik udvaroncan egy tégla halálos sebet ejt. A kártyalap. neve ;,Isten Háza" (vagyis nem templom, hanern ",jogtalan" tartózkodási hely): az
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ember testének szimböluma, az emberé, aki saját magát gyalázta meg. A célzás vílágos: a
kísértés, hogy túlságosan magasra emelkedjünk, s íly módon megközelítsük az Eget, veszéllyel jár, sőt e vakmerő vállalkozásnak míndenképpen katasztrófával kell végződnie, ezt
fejezi ki éi játékkártyán a felhők mögé rejtett Napból lecsapó villám.
Mindkét kártyalap baljós jelentést hordoz. Végeredményberr'egyík is, másikis a túlságosan merész fausti szellem "erkölcsi megítélését" tartalmazza.
~.A, babiloni

zíqquratoknak általábanhárom szintjük, volt, mindhárom egy-egy kultikus
központ. Az alapzat-az isten, sírja,amely rejtve maradt a látványt megragadni képtelen,
megszentségtelenítő emberi tekintetelől: a középsé szintet a szent liget borította be, itt
ment végbe' az istennel való egyesülés ceremöniája (vagyis az isten által hítvesének kíválasztott nő itt töltötte az éjszakát): legfelül templom vagy pompás kápolna állt, innen
"árasztja el az istenség a vidéket a hajnal fényével, innen nyilatkoztatják ki az istenek az
emberek és azorszagoksorsát".
.
Menjünk át egy másik földrészre. Kínába; itt a sokemeletes pagodakat (magasba mutató
hegyes tetejükkelállítólag a szépírás mestereínek és a költőknek az ecsetjére céloznak.
hogy dicsőítsék az írás müvészetét) olyarr szervezetnek tekintették, amelynek célja a kívánt
mederbe terelni a Szellem áramlatait, hogy távol tartsák a Rosszat (bajelhárító funkció) és
odácsalogassáka Jót ~békéltető funkció); aki túlment ezen aO felfogáson, vagyis' tornyokat
épített, póznákat (akár telefonpóznákat) tűzött ki, vagy ami még rosszabb, harangsornyokat
emelt (hiszen ezek a keresztény templomok tartozékai), az a kínaiak szerint megbontotta a
kozmikus rendet, és ha az európaiak megsértették ezt 'a szemléletet. gyakran súlyos zavargásokat és zendüléseket idéztek elő.,E gondolatrenszert foglalja össze a Peng-Sui: "szél-víz"
elmélet;
A durván négyszögletesre faragott és csupán a saját súlyuk révén összeálló kőtömbök alkotta megalitikus tornyokat, amelyek az említett helyeken kívül ezrévelIáthatók Palesztinában, a Baleári szígeteken, egész Európában, főként Skóciában, a néphit szerint óriások
szerkesztették egybe. Építésük Krisztus elött a harmadik évezredben kezdödött, s a velük
foglalkozó hatalmas régészeti szakirodalom gyakran tár fel a' helyi híedelmekben vagy a
Bibliában gyökerező érdekes adatokat,
,
A Torony tehát a szoros értelemben vett vallási összéfüggéseket tekintve éppúgy, mínt az
asztronómia, az asztrológia és a "mágusok~' ténykedése szempontjából rendkívüli fontossággal bír, alapmotívuma mindig az a törekvés, hogy az ember a szakrális szférába való
felemelkedés révén egyesüljön az istenséggel. Felmenni a "kozmikus" torony tetejére - ez
mindig vallási' aktus -volt, és a Tornyot gyakran ama Mennyei Szentély földi másának tekintették, amelynek szintjei (a M.indenség három régiója vagy a bolygók heh szférája, - mindkét csoportozat a legmagasabb égbe nyúlik) a Summus Deus·hoz vezetnek.

3. Fenntartva az előbbiekben kifejtett nagyon sematikus tételeket, melyek azonban nélkülözhetetlenek, ha meg akarjuk érteni, hogy a történelem legtávolabbi századai óta milyen
veleszületett, természetében gyökerező, állandó 'szellemi univerzum késztette az embert
Tornyok építésére, vizsgálódásainkatimmár kiterjeszthetjük, ki is kell terjesztenünk azokra
a körülményekre, amelyek közott a tárgyalt építmény társadalmi funkciói szakrális funkciója fölébe kerekedtek, de a Torony mégis' megőrizte alapvetö.veredeti érzelmi hátterét, sőt
teljesen nem is kellett lemondania elsődleges indokairól.
Máris megjegyezzük, hogy ~ foglaljuk össze egyetlen kifejezésben a problémát - a Világi
hatalomkinyilvánításáról van szP az előbbiekben vázolt vallasihatalom mellett vagy ellen:
arról a hatalomról, amelyet az egyes történelmi szempontoknak megfeleleen mindig a szuverenitás ismérvei határoznak meg: a császár, a király és az Uralkodó, a Szabad közösség
vagy a Család, vagy csupán a klikk és végül a Nép szuverenitásának ismérvei. Néha, de
egyáltalán nem gyakran, a két funkció szemmel láthatóarr összefonódikrpéldául a velencei
San Marco-templom harangtornya esetében.
.
Mindehhezhoizá kell tennünk - nem feledkezve meg a messze ázsiai császári és királyi
tornyokról -, hogy ezen a téren Európa, s földrészünkön belül talán Olaszország vezet. S
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amikor ide eljutunk. emlékezetünk szinte saját magátólsok száz példát idéi fel a firenzei
Signoria palotától a sienai Mangia Toronyig. és így tovább; Sváb Frigyes pugliai várainak
tornyaitól a Garisendáig és San Gimignano fennmaradt tornyaiig, s az egész félszigeten elszórt temérdek feudális vártoronyig. És ami földrészünk többi országát illeti: hadd ernlékeztessünk Párizsra éli Gand-ra, London és Stockholm, Spanyolország és Moszkva majdhogy számtalan, nagyszerű hegyes tornyára.
És végül elérjük a tizenkilencedik századot. majd korunkat, amelyben egy egészen más
világból. és már nem téglából vagy faragott kockakövekhöl.hanem vasból, cementböl, söt
napjainkban alumíniumból, létrejönnék: az Eiffel-torony és a televíziós adótornyok és Párizs tól Johannesburgig, New Yorktól Chicagóig, a brazíliai Sao Paolótól Mexico City-ig szétszórva az arcátlanul merész felhökarcolók - flgy teljesen újfajta civilizáció kifejezői, amelyek a jócskán laicizált, ,,~ szentségtöl elfordult.... és szinténüjfajta eröszaktól uralt nép
szükségleteit elégítik ki. Egy új hatalom, a nép. a tömeg, a fékevesztett város vagy - ha úgy
tetszik ,- a ..tout court". demokrácia kifejezései; nyugodtan.kimondhatjuk: hybrisűnk; ama vak vagy jövőbe látó. ki tudja? - törekvésünk. büszkeségünk vagy gögünkjelképei, amellyel
meg akarjuk hódítani az Egttt. Hány marad fenn és meddig marad fenn ezekből az építményekböl, amelyek végtelen becsvággyal újra a magasba törnek? Mikor dönti romba.
mikor töri porrá öket a már rettegett, de még nem várt pusztítás?

*
Mindezt csupán azért mondtuk el. hogy biztassuk azolvasót: gondoljon arra a titokzatos útrnutatásra, az elmélkedni késztetésrexa megfontolásra és a csodálatra, amit a tárgyalt építmények ébresztenek bennünk: mert a Toronyról szóló verbális fejtegetés csupán valamely
festmény leírásához, vagy dallam elmeséléséhez hasonlít: csak nagyon halvány megközelí.
tését nyújthatja az eredetinek. Ha meg akarjuk érteni a tornyokat, természetesen látnunk
kell ó'ket, szemügyre kell vennünk három dimenziós kiterjedésükben; vagy a fótografálás
trfikkjéneksegítségével belsö
látásunkban
kell elöhívni a képüket.
.
.
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LealYel Béla: ~U. Hogy az ideológiaia1apozású -esztétikai ítéletek milyen bizonyosan
alakulnak átesztétikaié-löftéletekké. azt MU-.
seím -Gorkij jó ideje. tartó.~ népszerütlensége szemléletesen példázhatja. Nagy
író volt? Világirodalmi jelenség? Induljon érte
polémia? Vegyük elő az 1960-68 között az Europdnál kiadott búszkötetes válogll.tást? Fedezzük fel magunknak újra?
Igen! Nekünk. olvas6knak - 'ha szabadulni,
akarunk azidegszálakra tapadt sémáktól - min'denképpen csak ez' a megoldás látszik helyesnek. Lengyel Béla monográfíája nem kezd vitát
az írÓ .feltamasztásáért", mért nem ezt tartja
feladatának: egy ~~azabb képet akar festeni Gor~jról. Ezért - a különbözömúfajhoz tartozó írások bőséges ismertetésével - Gorkij írói alkatának azokat a jellemzőit keresi, amelyek a korábbi vizsgálódásokból rendre kimaradtak. így
jut a könyvbenkiemelt szerephez az egyik legIényegesebb gorkiji vonásiaz autodidakta értel-

miségi ösztönös forradalmár szelleme. Ami végül is nem újkeletű felfedezés! De" mivel említése elkerüli 'a politikai szempontú értelmezést.
esztétikai funkciója" válik jelentőssé.'"Amintqy
kor a sematizálók ugyanezen a kritikus ponfQn
váltak óvatlanDá - vagy éppivakmerövé -; hiszeri szándé.kkal vagy csak kényelmességből"
összemosták a különálló, frontokat:az esztétikait
és ápolitikait. "Sőt. "eljárásukat igazolhatták .is,
mivel a 20-as, 30-as évek Szovjetuniójában Gorkij a legbefolyásosabb irodalom- és kultúraszervero személyiség volt." ÁI1'lGorkijból Sose lett
.polltíkus! Megmaradt müvésznek, mert csak ez
akart.lennil

A monográfiában Lengyel Béla többször
visszatér ehhez: az utóbbi gondolathoz. És jogosanl Híszen éppen ez az igazság nem kapta meg
a kellő nyomatékot az elmúlt évtizedek Gorkij.
magyarázataiban. (Gondolat, 1983)
De ColI Laios
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DobyJános

Dolgom - csak odáig
Stúdium a cinteremben

Egy szúnyogtetem
a borostyánkockában ...
- akár élhetne is,
bár csak múmia.
De annak tökéletes.

E fajtám- s nemernbéli.
ki jóformán ki sem hűlt,
tették a plasztikzsákba:
a szemfedőt felhajtva,
fénylik a homloka.
Semmi kétség, a nyirok
s a plombált zsák
belseién gyöngyöző,
lecsapódott pára
belőle szállt ki
- s a terem pisla fénye
a cseppecskékből,
az ellenfényben, {velő
pártaként. mécseket gyújt
a homlokred6kön.
Úgy tetszik nekem,
a leplet visszahaitva
s a födél zárultán
is marad az arc
harmatgláriáia:

a piriny~égők
mint anádtelepre,
hagyatkoznak .a
foszló zsigerekre.
A körülmények - szenvtelen,
vagy tárgyszerű - érzékelése
stúdium nekem, a Jövőre .. .,
hogy oldódjék bennem a félelem,
bár, látom - gyatra közeg
a légmentes zsák.
.
Nem borostyánkocka.
És - csaknem irigylem
a szúnyogmúmiát.
Mint fagytól a virágot,
rejt a' fólia,
mig a nukleinsav bomlása. a gáz
oszolván: ényészve
váltok új forritát ....:
leszek begónia,
vagy valami más ...
Hisz, ezer a változatha a gyökerek
molekula-manói
újra. fényre hoznak ..
- hát, el ne égessetek!

uolgom a halállal
semmi; csak odáig
eljutni . . . -A horkanásig.
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JÉK~Y ZOLTÁN KÉT ISMERETLEN íRÁSA

Jékely Zoltán hagyatéka sok meglepetést tartogat még az utókor számára. A Vigilia li költő halálr: óta készűl arra, hogy illő mádon megemlékezzen róla - aki tobbizben is megtisztelte lapunkat jelenlétével, barátunk; készséges segítőtársunk volt. A költőre való emlékezésként most két
rövid 'írását adjuk közre, melyek nem csupán publikálatlanságuk miatt tarthatnak számot
érdeklődésünkre. Mihdkettőben ismét megcsodálhatjuk Jékely nyelvtörténeti ismeretekben gazdag, kivételesen finom s ugyanakkor veretes stílusát, mely lényeget tekintve nem más, mint az
erdélyi magyar "irály" méltó folytatása századunkban. Mindkettőnek megfontolandó tanulságai
is vannak.
Az elsőben a haza és,' haladás kérdését veti föl a hagyomány tükrében Kolozsvárt 1945-ben;
mint érthet egyet katolikus és református magyar 1848-ban, amikor a székely szabadságharcosok újságját, a Hadilapot nyomtatták. valamint 1945-ben, amikor magyar-orosz társalgó szatárt
adnak ki. A másik írás ideje 1973 tavasza, amikor a költő az évtized-ikszekkel szembenézve tű
nődik el életen, sikereken. szenvedéseken. A' Hálaadó álmélkodás egyben számvetés is, mégpedig az utolsó előtti.

A FERENCRENDIEK NYOMDÁJÁBAN
ahol 1848-ban a 'Székely szabadságharcosok kíáltványaí készültek
KOLOZSVÁR, június 16. Vaskos, kétszázhetven oldalas könyvecske került a napokban a
szerkesztöségbe. A fehér címlap piros betükkel hírdeti: Módszeres magyar-orosz társalgó,
összefoglaló nyelvtannal. Szerkesztette: P. Mezei Mór - s alább ugyanez oroszul.
Már a szerkesztö neve előtt a P. belü sejtette, hogy a nyomtatvány összefüggésben van a
megújuló s igazi hivatására: a nép minden téren való nevelésére és lelki épségben tartására
ráébredö egyházzal. Az impresszum adatai aztán meg is győztek sejtésünk alapos voltáról.
Mert az első lapján ez áll: Kolozsvár, Bonaventura kiadás. 1945.
Az adatok - íme - arra a szerzetre vallanak, melynek tagjai mindenre elszántan vállalták
az erdélyi sorsot, s Csiksomlyón éppen úgy, mint Kolozsvárt, meghúzódtak évszázados
klastromaik zugaiban. Az assisi költő, a PoverelIo unokái ők, azé, aki a puszta emberi szó
fegyverével állt a gubbiói farkasnak elébe' ...
Kezünkben a ferencrendiek nyomdájának legfrissebb kiadványával. meg sem állunk,
amíg a nyomdába nem érünk. Érdekel a környezet, mely minden ódonsága ellenére az idő
velilyen mértékben képes lépést tartani.
AZ ÓVÁRl [(OLOSTOR ölnyi vastagságú falai még a középkor nyirkos leheletét árasztják,
de már bent, a kacskaringós folyosók útvesztőjéből hirtelen kinyíló, világos felső-ablakú
nyomdateremben jellegzetes ólomfesték-szag és korszeru felszerelés fogad. Egy másik terem a könyvkötészeté. Az egyik asztalon ott találom a legfrissebb nyomtatvány még kötetlen példányainak halmazát, testvéri egyetértésben a Páduai Szent Antal tiszteletére írt imakönyv piros garmadáival,
.
A nyomda vezetője készséggel vállalja kalauzolásomat múltban, jelenben. Mindenekelőtt
bemutat Rókus és Advent testvérnek, akik éppen könyvkötéssel foglalatoskodnak, s képzett
mesterember mivoltukat felgyűrt ingujj és a szerzetes-csuha elé kötött viaszosvászon kötény bizonyítja. Megkérem a vezetőt, aki most az én vezetőm is (mellesleg megjegyezve
akkor került ide a nyomdába, amikor a klastromudvar hatalmas diófái még csemeték voltak), beszéljen valamit a tudós páterröl, aki a testes könyvecskét egybeszerkesztette.
- Mezei páter ősz óta éjt-napot eggyé téve dolgozott. A szláv nyelvvel még mint a Csucsa
környéki szláv katolikusok lelki gondozója ismerkedett volt meg. Ez a munkája - ahogy ő
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maga vallja, itt az előszóban - "segítőtárs akar lenni azok számára, akik inkább kézzellábbal. semmint szájjal igyekeznek megértetni magukat ügyes-bajos dolgaikban ... Át akar
segíteni - azokon a nehézségeken, amelyek az orosz katonákkal való társalgásban felrnerülnek."
A könyvet szerzetesek szedték, nyomtatták, füzték ...
Valami eszembe jut erröl: évekkel ezelőtt egy hatalmas, guillotine-szerűszerszámot mutatott nekem itt a zárdában egy öreg szerzetes. Megkérem vezetörnet, vigyen el a szobába,
ahol őrzik, hisz, ha emlékezetem nem csal, ez itt az őse és kútfeje mindennek: Kájoni Janos
háromévszázados könyvsajtója. mely acsiksomlyói zárdából került volt ide.
Elindultunk a félhomályos, zegzugos folyosón. Mintha sziklába váj ták volna emberi
menedékhelynek, olyan vastagok ezek a falak. Nem csoda, hogy mindmáig sernminö történelmi dúlásnem' tudott erőt venni rajtuk!
'
Végre ott állunk
A KÜLÖNÖS FAALKOTMÁNY

elött. A boltíves ablak régi ólombetükre világít; faládikákban sorakoznak. jelezvén, hogy
tartalmuknak már csak múzeumi jelentősége van. A fal mentén, hosszú asztalon, furcsán ál
furcsább, régi nyomdász-szerszámok: faragott kézirattartó (tenaculurn), szedővas, aranyozó
pálca - disznóagyarral a végiben. A "guillotine" polcán, egy magasságban a présólom hatalmas gombjával. jókora bőrkötésű könyv: énekeskönyv 1805-ből, egyike annak a számtalan
iskolai és egyházi kiadványoknák. melyeket 1675-től fogva ugyanez az emberi verítékkel
megszentelt derék szerszám segített világra.
Vezetőm kezembe nyom egy füzetet, mely a csiksomlyói zárdát ismerteti. A Kájoni-féle
könyvsajtó fejezetére lapoz. Tekintetem az első kiadvány, Cantionale Catolicum 'bevezetöjének ama soraira esik, ahol a szerző müvének céljáról beszél: " ... hogy az Isteni Szeretetre
felindítsa az embereket, és a Mennyei Szent Tüzet felgyújtsa a meghűlt szívekben ..."
Íme, némi korszeru változtatással, ugyanaz a hang, rnely most, '1945-ben a magyar-orosz
társalgó előszavát is áthatja, hisz' e. mü szerzöje is megértésre, vagyis szerétetre akarja
.felindítani az embereket". .
.
De azért mégsem itt, hanem időben jó két századdal feljebb vélek találkozni azzal a szellemmel, mely
A JÓ FERENCES BARÁTOKAT

koronkint el-eljegyezte a haladással. A füzet szerzöje - némi fanyalgással ugyan, de - arró]
is tájékoztat, hogy ugyanez a kezdetlegesnek látszó szerkezet sokszorosította 1848-ban a
székely szabadságharcosok kiáltványait és újságjait, a Hadilapot és a Csiki Gyutacsot! S
érdemeit nem kisebbíti az sem, hogy Kájoni János szerepét ez időben a zárdafőnök vonakodása rniatt egy református prédikátor-kapitány, Bíró Sándor vette át ...
A régi fagépezet előtt most hajtunk csak igazán, a nagy idők 'tanújának kijáró tisztelettel,
fejet. Valaha ugyanazt a célt szolgálta, mint tőle nem messzire Gábor Áron ágyúi. S bizonyára az akkori csiksomlyói székely szerzetesek közt is-akadt nem egy, aki - azárdafőnök aulikus szolgalelküsége ellenére - lelkesen és szívósan nyújtott a református lelkészkapitánynak segítő kezet, akik testvéri találkozást ünnepeltek a szabadságért való kűzde
lem igézetében.

Kolozsvár, 1945

HÁLAADÓ ÁLMÉLKODÁS
Április vége felé, egy bizonyos dátum közeledtétöl elmélkedő hangulatba estem és kalligrammás játszadozásból szórakozottan leírtam vagy inkább egymás mellé rajzoltam azokat a
sötét X-eket. Nem sejtettem, hogy amikor évtizedjeim féltucatját hat egyforma antik szám-'
jeggyé szépítern, hirtelen valami háborús drótakad,ályhoz, vagy egymás mellé állított fúré-
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szel6-bakokhoz hasonló ábra rémlik fel a fehér papírlap közepén. Néhány nap választott ~I
akkor e félelmetessé szaporodott, rozsdás szögesdróttal összetákolt akadálynak való nekirugaszkodástól.
Hogy végül is nyaktörés és egyéb külséreimi nyomok nélkül bucskáztam rajta át, a Végzettel dacoló Gondviselés kivételező kegyelmének köszönhetem.
.
Szintígy az is hálás álmélkodásra késztet, hogy a korábbi kisebb számú, de nem kevésbé
riasztóan meredező X-ekből összerótt sövényeken is minden különösebb baleset, csuklóvagy bokarándulás nélkül, szőlőtolvaj diák-ugrással, szinte észrevétlenül sikerült átvetnem
magam.
.
A dolgok természetéből következik, hogy a mostaniaknak való nekiugrás volt a legkockázatosabb: rozzantabb izmokkal s remegőbb lélekkel kellett vállalni, oldalról, té tovább nekifutással, az átlendűlés kockázatát.
Ez, legalábbis a naptári adatok szerint, úgy 'látszik, mintha sikerült volna. Diadalérzésem
azonban mégsem lehet zavartalan, söt mintha lelkem mélyén valamiféle szégyenkezés üröme keserítené a siker kifelé mutogatott peckes örömét.
Mi mindennek köszönhető, hogy egy ember, aki a huszadik század második évtizedének
elején látta meg a napvilágot, a vele egyivásúak millióinak változatosan archaikus és még
változatosabban modern halálnemekkel való elpusztítása, két világháború mennydörgései
s két béke kígyósziszegései között életben maradt?'
/
Ösztön diktálta bujkálás és lapulás, avagy éppen ellenkezőleg: etika és hit parancsolta bátorság, vakmerőség, olykor a bizonyosnak vélt halállal szemtől szemben is - ami némely
esetben az életben maradás csodáját müvelé? Kicsodák léptek fel nyíltan, vagy cselekedtek titkon, ismerősök és ismeretlenek, mint álruhás Krisztusok, akik a menekülés vagy a
gyógyulás útját megmutatták, vagy már-már a tetszhalottság állapotából intettek új életre
"kelj fel és járj"-zengésü szózatukkal? .
,
.
Ha netán háládatlan természetességgel könyveltem volna el ilyen értelmü viselkedésű
ket, most, talán még nem későn, sóhajtok feléjük köszönetet, az ismerősöknek, de még
inkább az isineretleneknek, kik mindmáig homályban maradva, eleve nem a viszontszolgálat reményében engedelmeskedtek a humanitás sugallatának.
És még egy-két oka van annak, hogy immár ji'> néhány nappal 'a veszedelmes torlaszon
való átvergödés után, miért nem adatott meg holmi miles vagy poetaglotiosus szerepében
tetszelegnem.
Abba az életkorba jutottam, melyet valójában soha nem reméltem elérni Ez, persze..
lehetne még zavartalan. öröm ... De ha eszembe jut, hogy ifjúkorom költő-bálványainak
java része, akiket mint daliás nagybátyáimat, atyáimat. 'mestereimet tiszteltem és csodáltam
- Balassi, Csokonai, Petőfi, Reviczky, Ady, sőt még az "öreg" KrúdZis, továbbá Keats, Shel-,
ley,' Villon, Laforgue, Apollinaire, Rilke, Kafka s még annyi más -, most már "öcséim" vagy
akár "fiaim" lehetnének, oly korán, "az élet legszebbik korán" bevégzett földtpályájuk szerint. És egy feltételezett elysiumi találkozás rögtönzött látomásában, ime, ők tessékelnének
maguk előtt, láthatatlan kapuk, ajtók küszöbén, persze nem költői rangomnak, pusztán az
övéknél magasabb életkoromnak szóló, régimódi tiszteletadással. És ebbe már csak valami
kesernyés mellékérdezéssel lehet beletörődni.
Mert az én csodálatom, hálám és megbecsülésern irányukba éppen ezekben a napokban
érte el a tetőfokát: sokkalta rövidebb alkotó idejük is elégséges volt, hogy kivívják a halhatatlanságot! Szenvedéseik, betegségeik. áldozataik és küzdelmeik koruk társadalmával az
.éJ;1 bajaimnál és viszontagságaimnál mélyebben járók voltak, minden jel szerint. Tehát már
csak azért is maradok mindörökre - a változatlan viszonyulásban tanítványuk, öccsük, fiuk,
és szepegő novícius módján süvegelem meg őket, ha fénylő alakjuk felmagasodik előttem
majdan az ősemberi vágyakból szőtt nem e világi lét szféráiban.

1973
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A VIGILIA ARCHÍVUMA
RÓNAY ÉS A MAGYAR CSILLAG'
Végzős szegedi bölcsészként, a szakdolgozatírás lázában "körlevéllel" fordultam az egykori
Magyar Csillag munkatársaihoz, s kelet-európai nézeteikröl, no meg természetesen a folyóiratszerkesztés elveiről. a lapcsinálás apró titkairól faggattam őket. Kívánesi voltam mindenre: a népi-urbánus és a nernzedéki ellentét kulisszatitkaira, folyóirat és kiadó viszonyára, a szekértábor-gondolat szellemi-erkölcsi megvalósulására. A megkérdezettek közül egyedül Illyés Gyula bújt ki szellemes-elegáns mondattal a válaszadás hámjából: "Összeférhetetlenségfélét érzek, hogy tanú legyek - akaratlanul néha koronatanú - olyan események fölidézése során, ahol magam is megbírálható szereplö voltam". Keresztury Dezső fővárosi
találkozóra invitált, s harmadfél órás beszélgetésünk közben emlékezetét ellenörizendö
többször hívta telefonon - sajnos, eredménytelenül a - mint később kiderült -éppen
Tihanyban 'alkotó költöt, ,
Rónay György hosszú levélben válaszolt. Mindmáig legkedvesebb tanárom, Ilia Mihály a
költő levelét olvasva arra biztatott, hogy örizzem meg ezt a Rónay-vallomást, hiszen nagyvonalú szolgálatkészsége, nyitottsága, őszinte indulatai révén kétszeresen is kortörténeti
dokumentum. Alevelet ma is 'örzöm, s most tizenhét év múltán örömmel közreadom:

Kedves Barátom!
Elkeveredett wilahová a levele, és csak most találtam. meg; ne haragudjék, ha késve felelek a
'kérdéseire - remélem, nem túl későn.
A harmincas-negyvenes években az igazi rangot az jelentette, ha valaki a Nyugatban megjelent. (Illetve később a Magyar Csillagban.) Minden fiatal írónak ez volt a becsvágya. Természetesen annak is, aki "katolikus" volt: katolikus helyeken kezdte. Olyan világnézeti ellentét, amilyet sokan ma; a dolgok nemismeretében. visszavetítve képzelnek, egyszerűen nem volt; ezt már
én magam is tőbbszőr megírtam, de' mégírta Fodor József is a Napkelettel kapcsolatban őnélet
rajzában. és megírta Sőtér István is. Természetesen új értelmet adott mindennek a fasizmus elleni tíllásfoglarás. amit Illyés tudatosan csinált; ezt is tőbben és tőbbszőr megírták, de mindennél világosabban beszélnek Illyés cikkei. Illyés a Magyar Csillagot minden tisztességes gondolkodású ember és minden írói érték előtt szélesre tárta, akár katolikus volt, akár más. Együtt
voltunk ott, a lap Dunakorzó kávéházi heti ősszejövetelein is, emlékezetem szerint Kolozsvári
Grandpierre Emil, Vas, Radnóti, Bóka, Örley, Lovass, Thurzá, jómagam, a valamivel idősebbek
közül Illés Endre, akinek nagy (tanácsadó) szerepe volt Gellért és Babits, majd Illyés mellett is
(0:!.ey nagyon jó barátja volt); én magam elsősorbanIllés Endre révén kaptam a puszta időn
kénti megjelenésen túlmenő szerepet: sokat és elég fontos dolgokról írattak velem, esszéket,
kritikákat is.
'
Népiek-urbánusok ellentéte emlékezetem szerint a lapon belül nem játszott szerepet. Illyés
személye körül valóban létrejött az "egység" úgy, hogy ki-ki megtartotta a véleményét, és adta a
java munkáját. Mi, a "harmadik nemzedék" mégis úgy éreztük, jó lenne, ha lenne - nem a "második nemzedék" ellen, hiszen barátaink voltak, s mi őnekik "fegyvertársaik" - ha lenne "saját
otthonunk", ahol mi fiatalabbak lennénk a "házigazdák': és inkább a mi (kissé "urbánusabb'J
elképzeléseinket valósítanánk meg; azonfelül ne egyedül a M. Csillag legyen "szabad" és humanista fórum, hanem legyen más is, ne lehessen egy ellenőrzés alatt tartani az egészet. Így alapítottuk meg az Ezüstkort. melybe dolgoztak "második nemzedékbeliek" is, és még szorosabb
kapcsolattal dolgoztak volna, ha a lap második számán túl is megjelenhetett volna.
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A Révai és q. Magyar Csmag'kőit semmi lényeges' kapcsolat nem volt. Azökb(ln az idökben
(1937-tő1) magam is a Rév'ain41 voltam; ott volt irodalmi igazgató 39-töl Illés Endre; az. /wgy
Magyar Csillagbeli irók a Révaihoz jöttik mint kiadóhoz (s részben a Franklinhozl, elsosorban
ilyen személyes barátságok, kapcsolatok eredménye volt, nem ,-yéb. Ami pedig a hirdetést illeti: a kiadó fizetett a 'hirdetésért, többnyire hirdetési vállalatnak, s az intézte a hirdetés elhelyezését a különböző lapokban; ez semmit nem jelent, egyszerű reklám és üzletvolt:
Hogy hittünk-e a "treuga Dei"-ben?Aki annak idején "részt Vett': már a pusztá kérdés: is
furcsának érzi. Egyáltalán föl sem merült a gondolat Szentkuthy Miklóstól Pilinszkyig (aki ném'
is tudom, hogy egyáltalán írt-e a Magyar Csillagba, * hiszen egészen fiatal volt még, az Ezüstkorban ktzáte, és még aligha gondolkodott ilyen kérdéseken) senkiben, hogy "érdemes-e", meg hisze ebben; gondolkodó "szellemi.ember': európai kultúrájú. vagy európai kultúrára törekvő író
számára.más elképzelés nem is lehetett, ez volt egyszerűen a szellemi-erkölcsi létiormáia.
Ami "külön" voltett61: az a "népiek"egyik szárnya. volt (és itt próbált Illyés valamiféle összefogást, meggyezve az említetteketa'közös asztalhoz ülés révén), azok, akik jobbra kacsintgattak:
többé vagy kevésbé mellre szivtak bizonyos nem éppen fasiszta, de mégiscsak valamiféleképpen
"nemzeti szocialista" (de németellenesl}. ideológiát, elfogadtak ellen- Baumgarten-dijat, miegymás
- olyasmi ez. amiről nem illik beszélni, s én sem azért (rom le, mert beszélni akarók róla,
hanem csak tájékoztatásul. Itt volt, és nem egyebütt, ezt szeretném nagyon erősen hangsúlyozni:
itt, és nem egyebütt, a népi-urbánus ellentét gyökere. Nem paraszt-ellenességbent nem "pol.gári' elfogultságokban; minden ilyesmi utólagos belemagyarázás, mentegetés, szerecsenmosdatás vagy. hazugság.
"
Körülbelülezt tudom mondani a kérdéseire. Sok mindenre világos választ ad maga a Magyar
Csillag: az a fontos ebből a szempontbol, ki mit írt és vallott akkor, s nem az. mit mesel.rála
utólag. Világosan kiderül cikkeiből Illyés szerepe; valóban nagy és okos ~s értékmentő és bátor
szerepet vállalt. Amellett az jellemezte, amit ma .fl franciák "ouvert"-n,ek mondanak, s ami valami nagylelkű nyuottságot és tágq.ssq.got jelent. És valóban emberi-nemzeti felelősséget,hitelt.
Ha egyszer Pestre jön és érdekli, elbeszélgethetünk ezekró1 'a dolgQ/cról. S ha' még valamin
kiváncsi, amit tudhatok. írja meg, és biztosan hamarabb fogok rá válaszolni.
Oszintén (idvözli:
Rónay György
Bp. 967. 1. 29,.

A Nyugat 1941-44-ig terjedő. Ma,gyar Csillag-korszakában Rónay György mínden évben
szerepel verseivel; szám szerínt tízzel.tésvalóban "sokat és 'elég fontos dolgokról írattak" az
alig harmincéves költővel. hiszen tizennyolc esszét, recenziót olvashatunk az-említett idő
szakban Rónay tollából a folyóirat hasábjaín. A MagyarCsillagban szereplö költemények
Rónay fáradt, közéleti gondoktól meggyötört arcát mutatják,azét a költöét, ki Ilemtud,
nem akar külön világba menekülní. Pedig versnek nemigen kedvezett ez a kor.

. .. .Jnter arma silent Musae" ...
Hallgass. Ne mentegesd magad. Vrügy kell?
Gyáva! Kopár vagy, akár az őszi,
kifosztott fák! Majd egyszer, igen, talán,
megjönnek eltűnt szárnyasaid. vadul.
dalolva; széirepedt torokkal,
tán arabul, csak az isteneknek!

- írta a Talán-ban 1941-ben.
* Mint azóta kiderítettem, Pilinszky két versével szerepelt Illyés folyóiratában.
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Ám a háborús években költői-emberi válságba került Rónay György a harcot nem adja
föl, csupán fegyvert cserél: Írói tevékenységének legjavát értékeket. őrző és felfedező; szigorú, de pártatlan, S szinte tévedhetetlen ítéletű kr1tikusként adja. S kiváló fegyverforgató k
társaságában! Schöpflin Aladár, Keresztury Dezső, Örley István, Szerb Antal, Halász Gábor,
Lovass Gyula -r- .szemkápráztató névsor. Az ő vigyázó szemüknek. s természetesen Illyés
Gyula elnöki és számadói pillantásának köszönhetöen megalakulhatott - Ottlik Géza szavaival szólva - a ...másik. Magyarország" demokratikus köztársasága. amely aztán végképp
nem kompromittálta magát a háborús időkben. Hallgassuk most csupán' Rónay "szólamát"
bizonyságképp. A jobbra kacsingató Féja Géza 1943-ban megjelent irodalomtörténetí munkájáról írja könyvbírálatában: "Szóljunk néhány szót 'a »milyen a magyar- kérdéshez is. Féja Géza könyve szerint »dühös«, »balladai« és »a nagy szatíra« népe, - többek között, Sajmos, mi is csak tapogatózhatunk. sem azt nem határozza meg, hogy mi az a balladai, sem a
többit; őszintén bevalljuk. amit az életritmusról és hasonlókról váltig mond, az nekünk kissé magas. Mi szenitjük a tiszta fogalmakat. ÁHítólag ez is magyar vonás. A mítosz utáni vándorlás Inkabb germán sajátosság."
Később: "Elsősorban az vezetett, hogy eleve óvjuk a jövendő népi irodalomtörténeti
kísérleteket azoktél-a mítoszoktöl, amelyeknek szálaiba Féja Géza-is belegabalyodott. mint
ellentmondásai tanúsítják, Manapság nem divatos, legyünk hát ódivatúak: a ráció t, a világosságot, a. tiszta fogalmakat sírjuk vissza és várjuk a jövőben. Az átgondolt mödszert, a biztos és cáfolhatatlan adatokat. Terjengős vitairat helyett vitathatatlan tudományt. Sámánok
helyett higgadt, száraz, hiteles tudósokat."
József Attila sírjánál - időben - messzebbre tekint Rónay György. "Nem indul-e meg,
nem folytatódik-e vele is, még vészesebben. az a jelenség, amelyben' költőinkből kilúgozódik a szépség' a művészet, hogy zörgő vázul ne maradjon egyéb, csak az »eszme«? Nem silányul-e fakó idézetekké. nem lesz-e könnyen festhető zászló mindenféle hitvány, vagy talán
csak ostoba kezekben? Akik emlékér idézik, inegtisztult szépségét idézik-e majd, s nem pört
és vitát idéznek-e fölébe? Kasztok és pártok tusakszanak-e poráért? - vagy mégis győz a sok
kis'szándékon a nagy Mű?"
.
Ma is helyeslőn bólintunk Georges Bernanos Egy falusi plébános naplójá-ról írt -recenziöjának megállapításaíra: ;,Nálunkmég ma is sok tévhit él a katolikus irodalomról, s ott is,
ahol éppen küzdeni kellene a tévhitek ellen. Bernanos megtaníthat rá, hogy a katolikus irodalomnak sem múvészetben, sem »világnézetben« nem szabadmegalkudnia, és legfőbb kötelessége, könyörtelen öszinteség kifelé is, befelé is, és-befelé annál inkább, mert befelé
csak-az erősek tudn~k őszinték lenni. A katolikus irodalmat nem lehet eladni semmiféle
programnak és politikának, mert a katolicizmusnak csak egy politikája lehet: az evangéliumé, Az pedig nem gyűlöletre tanít, hanem szeretetre. Szerétet pedig .csak egyféle van, s aki
a szeretetet értelmezni és magyarázni és taglalni kezdi, az nem szeret, - az ürügyet keres a
gyűlöletre,

S aki elhúzódik a szegények keménységétöl, nyakasságától és gőgjétől, aki sáncokat emel
és árkokat ás, ahelyett, hogy sáncokon és árkokon átsurranva mindenütt és mindenkiért etmondja az igazságot, - az egyetlent és nem a testünkre szabottat: - az ....mindenesetre sokat
tanulhat Bernanos könyvéből!"
KOZMA HUBA

Értesítjük az érdeklődő olvasókat,hogy Halmos László műveiből újabb kiadványokat jelentetett meg
Ausztriában Zsongor Kálmán, A két füzetnyi anyag öt orgonakíséretes misét tartalmaz. A kották
,'szétosztását Kósa Ferenc, az DMCI központi igazgatója vállalta, a következő címen lehet hozzá fordulni: 8000 Székesfehérvár, A.cany,János u. 1.
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Mezey Katalin versei

Védtelen
Milyen -mély a nyomorúság kútja!
Milyen mély ariszony kiizepel
Kezem férges, mély sebekbe vájkál,
s az undorba nem döglöm bele!

Mert a csöndes és tiszta szobákon,
mosászer és szappanillatok
vékony falán, mint a golyózápor,
zöld döglegyek felhője kopog.

De bűnösen árva is az élet,
tehetetlen, kiszolgáltatott.
Védtelenül zihál benn a lélek,
mint a lázban fekvő állatok.

Legyengülve fekszel, tehetetlen,
s gondozatlan, árva testedet,
mint nyakat az igazgyöngysorok,
beborítják a nyüzsgő nyüvek.

Apró sebből mély barlangot ásva
falják izzó, eleven húsod,
hogy őrjítő, végzetes kínokba
addig marjad magad, míg tudod.

Apokalipszis
Jók lennének az elméletek,
ha a világ nem volna élveteg,
aki a jónál is jobbat akar,
s nem éri be kevéssel és hamar.

Mert a világ útját az ész nem állja,
magát nyomor s csömör között dobália.
s ha új elméletet ki is talál magának,
azért meg nem hódol be más szabálynak:

Aki a van-nál mindig többre vágyik,
a még többet hajszolja pusztulásig.
És közel sem jól olajozott motor,
ami ha enni kap, hát robotol,

hanem csak a hatalmat megragadni.
pányvat akar mások nyakába rakni,
és lobogni veszélyes rodeóban
kapaszkodva a hánykódó csikóban,

amin jó-zan és beállítható
minden fontos csavar és mutatá,
aki, ha látja, tudja, érti
a törvényt, ésszel is fölé ri.

a dühödten magát dobáló 'vadban,
a tomboló, ismeretlen lovakban:
az éhséget és bajt nyögő. tömegben,
a nemtelen, acsargó rémületben.
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Harsányi István

A MAGYAR TEHETSÉGVÉOÖ MOZGALOM

ELSÖ KORSZAKA
191 B-tól N agy László haláláig
Nagy László kultúrpolitikai szervezőmunkája, amelynek egyik fő indítéka az egyén képességeire szabott nevelés és oktatás biztosítása volt, 1918-ban új lendületet vett. Az 1913-ban
megreqdezettelsö Gyermektanulmányi Kongresszus folytatásaként 1918-ban megszervezte
a Gyermektanulmányi Társaság második országos tanácskozását. 1918 decemberében a társaság létrehozta a Közoktatási Reformbizottságot, és megbízta vezetőjét - Nagy Lászlót-,
hogy készítse el a közoktatási reformtervezet javaslatát, A Reformbizottság 1918. december
21-én kezdte meg munkáját, és·1919. április 30-ig hat ülésen vitatta meg a reformtervezetet.
Az elfogadott, és A Gyermek 1919. évfolyamának 210-220. lapjain A magyar közoktatás reformtervezete címmel megjelent munkájában többek közt leszögezi: "Az iskola (másik) vezető motívuma a gyermek egyénisége. A gyermekek különbözhetnek egymástól az intelligencia
foka szerint. Vannak hiperintelligens gyermekek, akik az illető korban az intelligencia átlagos színvonalát 1-2 vagy több évvel múlják felül, és vannak szubintelligensek, akik pedig
1-2 vagy több- évvel állanak alatta az általános színvonalnak. Ezen gyermektanulmányi
tényből az következik; hogy az iskolákban az osztályrendszer merevségét meg kell szűn
tetni (I), s lehetővé kell tenni a hiperintelligensek számára a gyorsabb haladást, s a kevésbé
intelligensek számára szintén .át kell alakítanunk a tanítás anyagát (I)."
Valóban "forradalmi" gondolatok ezek, amelyek mindmáig nem valósultak meg közoktatásunkban. A reforrq tárgyalásakor még radikálisabb tervek is elhangzottak a tehetségvédelemröl, aminek lényege: "a tehetséges tanulók társadalmilag és hatóságilag különös támogatásban részesítendök", Megegyeztek abban is, hogy "szükséges a 10. évtől fogva a tehetségesek megkülönböztetett oktatása; ez azonban úgy rendezendő be, hogy a tehetséges gyermekek ne különíttessenek el teljesen a középtehetségűektől (A Gyermek, 1918. 441. 1.). Jó
lenne immár véglegesen tudomásul venni, hogy az ilyenfajta elkülönítést Magyarországon
soha senki sem javasolta és a tehetségvédelem mai harcosai sem kívánják. Sőt: kiemelten
hangsúlyozzák, hogy az iskolai nevelést valahogyatehetségvédelem második korszakában
. kialakult - sárospataki - minta szerint kell rnegszervezni.'
-A Reformtervezetben olvashatjuk továbbá: ,,5. Gyermektanulmányi intézkedések. Az t-fejezetben említett egyéni nevelés érdekében az iskolákban a tanulóknak az egyéni képességük
foka és minösége szerinti' kiválogatásáról kell gondoskodni. (!) Ezzel kapcsolatban általában
az egyéni nevelés érdekében, s a pályaválasztásnak biztos alapra helyezése céljából szüksé-o
ges, hogy a tanítók (tanárok) a gyermekekről az összes iskolákban egyéniségi lapokat vezessenek. A társadalmi és hatósági védelmi intézkedések külön kiterjesztendők a tehetséges és
abnormális gyermekekre."

A tehetséges gyermekek rajzkiállítása, 1922

Nagy Lászlót a kilencszázas évek elejétől foglalkoztatta a gyermekrajzok pszichológiája.
1905-ben jelent meg a Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából, majd 1922-ben A tehetséges
gyermek címu könyve. Ez utóbbiban olvashatjuk: "A tehetséges gyermekek ügyével való
foglalkozás megvan a Gyermektanulmányi Társaság programjában. Az 1917-18. évi II.országos gyermektanulmányi kongresszuson .behatóan foglalkoztak a gyermektanulmányo-
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zók a tehetséges gyermekek lélektanával és társadalmi fölkarolásával. Az 1921'. évben rendezett ismeretterjesztő előadásainknak külön tárgya volt a gyermeki tehetség vizsgálata
(Ranschburg Pál előadása). A tehetséges gyermekek rajzainak kiállítása is régen szóbeszéd
tárgya a Társaságban." (ll. p.)
A nagy sikerü kiállítás 1922-ben meg is nyílt. Kétségtelenül szerepe volt abban, hogya
társadalom széles rétegei érdeklŐdéssei forduljanak a tehetséges gyermekek ügye felé. A
kiállítást 1926-ban' egy másöd ik, egy sokkal nagyobb 'szabású követte: 1927-ben látott napvilágot a Tehetségvédelem és pályaválasztás Ozorai Frigyes és Bálint Antal szerkesztésében.
Alcíme: "Az 1926. évi február hó 2-án és 3-án tartott országos kongresszus naplója, a tehetséges ifjak második kiállításának leírása és a kapcsolatos mozgalmak ismertetése. Kiadja li
Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság, Bp. 1927."
A második kiállítást tudományos ülésszakkal kapcsolták egybe és ekkor született meg a
Tehetségek Védő Bizottsága, amelynek elnökségét a nagy tekintélyű Huszár Károly volt
miníszterelnök vállalta el, aki a mozgalom lelkes híve és egyik vezetője lett. Huszár Károly
túláradó lelkesedésről tanúskodó beszédet mondott a kiállítás megnyitó űnnepségén, 1926.
január 17-én. Ebből idézem a záró bekezdést: "A tehetséges gyermekek kiállítása csak megnyitása a tehetségvédelemre irányuló mozgalomnak. Ebből a társadalom minden tagjának
ki kell a részét vennie. Karolja fel minden társadalmi csoport azokat a tehetségeket, akik
hozzá a legközelebb állanak. S nem szabad, hogy itt akár felekezeti, akár osztálykülönbség
alapján korlátokat állítsunk fel. Aki magyar, s nagyot, szépet produkál, és ezt a nemzet szolgálatába állítja, azt kell, hagy az egész nemzet a tenyerén hordozza. A szellem világában, a
tudomány és a művészet terén semmivé kell törpülnie azoknak az ellentéteknek, amelyek a
hétköznapi küzdelmekben olyan szétválasztóknak látszanak" (Ozorai-Bálint: 18. p.).
Huszár Károly a konferencia előadójaként is felszólalt: A tehetségvédelem állami és társadalmi megszervezése címmel (Ozorai-Bálint: 44-55. p.). Ebben a magyar tehetségvédő mozgalom első szakaszának legkoncepciózusabb, teljes tájékozottságról tanúskodó, mozgalmi
megnyilatkozását adja. Az egész előadás, minden tétele elmélyült tanulmányozást érdemelne. Azt is kifejti, miben nem ért egyet az előadássorozatban ugyancsak szereplő akkori
kultuszminiszterrel, Klebelsberg Kunóval.
Most előadásának egyes részeit emelem ki és rakom egymás mellé mozaikszerűen:
" ... elképzelhetetlennek tartok olyan tehetségvédelmet. amely osztályokat minősít. A tehetségvédelem terén a tehetségen és az erkölcsön kívül semmiféle más korlátot el nem ismerek. Én azt mondom, hogy a tehetség a nemzet számára Istentől egy olyan ajándék,
amelyben válogatni és egyeseket az ajtón kívül tenni senkinek sincs joga. Ha valaki ezt
megteszi. magában a nemzetben tesz kárt ... Azért harcolok és azért küzdök, hogy ott, ahol
igazi tehetség nyilatkozik, semmiféle különböztetést ne tegyünk. A társadalom minden rétege igyekezzék fölkarolni mindenkit, aki biztató reményt nyújt arra, hogy kiváló erkölcsök
és szellemf tehetségek birtokában van és ezeket a hazá szolgálatába óhajtja állítani."
"Az emberek már születésüktól kezdve nem egyforma értékűek ... Vannak egyének, akik
milliók munkáját tudják elvégezni, s vannak milliók, akik egyetlen kitűnőségnek feladatát
semmi erőfeszítéssel sem tudják elvégezni. A millióknak kötelessége, hogy ezeknek az egyeseknek, akik sokan vannak, megadják a módot, biztosítsák a lehetőséget annak a szerepnek
a betöltésére, amelyre őket Isten rendelte, amelyre őket képességük predesztinalta ...
Legyen kötelessége minden iskolának a rendes iskolai bizonyítványon kívül azokról a gyermekekről, akik a megszokottnál nagyobb tehetséget mutatnak, bizonyos nyilvántartást ve"
zetni . .. Az is nélkülözhetetlen, hogya tehetségek megvizsgálásának módjai is kifejlesztessenek és ezeknek alkalmazásával a gyermekek egész éven át megfigyelés alatt álljanak."
"A magyar tehetségvédő mozgalomnak egészen a nép gyökeréig kell lenyúlní, Nem volna
szabad lenni egyetlenegy magyar falunak, községnek, járásnak, vármegyének. városnak,
amely nem gondoskodnék bizonyos mértékben a saját maga kiváló szülötteiről. Ha ez egyikmásik esetben nem megy egy községnek egyedül, elbírja tíz-tizenöt község együttesen. S
milyen nagy erkölcsi erő rejlik abban, ha egy-egy vidéknek kiválasztott gyermekei lehetnek,

akik oda vannak kapcsolva szülőföldjükhöz, ahova tudományuk múvelése közben vagy· múvé-
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szetük érvényesítése terén visszatérhetnek s megmozgathatják a levegőt, friss, új életet vihetnek
az álomszuszékany emberek közé. Ez a nemzeti haladás legbiztosabb útja."
Huszár Károly nemcsak általánosságban és elvi szinten nyilatkozik. Példaadóan vázolja
fel egy átfogó szervezési koncepció szerkezetét. Központi vizsgáló bizottságot, és minden tc. hetséges ifjú mellé .mentort" javasol. Majd igy folytatja: .Különösen a magyar pedagógusoktól várjuk, hogy készségesen közreműködjenekcéljaink elérésében. Ismerem pedagógusaink jelenlegi sanyarú helyzetét O). Tudom, hogy tanár és tanító rettenetes anyagi gondokkal küzd. Ismerem azonban azt a lelkületet is, amely őket áthatja és bizton remélern.
hogy lelkesedéssel 'csatlakoznak a tehetségvédelem mozgalmához ... Szabad utat a magyar
tehetségnek itthon az országban, szabad utat a tehetséges magyarságnak a nemzetek szellemi
versenyében: ezért akarunk dolgozni és ehhez kérjük a magyar társadalom támogatását."
Klebelsberg Kuná miniszter is felszólalt az említett értekezleten (Ozorai-Bálint: 36-44.
lap). Elmondja, hogy törvényjavaslatot nyújtott be a nemzeti közrnüvelödési alapítványról,
- hogy a konfiskált Károlyi vagyon felhasználásával speciális rendeltetésű ösztöndíjalapot
létesít. A javaslat 16. szakasza a következőket tartalmazza:
"Magyarország minden nyilvános oktatóintézetének nevelője, tehát kezdve az egyetem től
a legalsó fokú iskoláig, - ha iskolájukban olyan gyermeket találnak, aki példás magaviseletén és szorgalmán felül különös tehetséggel tűnik ki, erről a vallás- és közoktatásügyi minisztertől megszabott módon jelentést tartozik tenni ahhoz a szervhez, akit a miniszter
kijelöl." •
"A vallás- és közoktatásügyi miniszter - folytatódik a dokumentum - a különöse n tehetségesnek ígérkező gyermekek megvizsgálását rendelettel szabályozza, s 'az ilyennek ,talált
gyermekek részére ösztöndíj adományozása iránt az alapítvány adományozó tanácsának javaslatot tesz. Az iskolafajta megválasztásában elsősorban a tehetséges gyermek hajlama az
irányadó:'
Klebelsberg miniszter e törvényjavaslat ismertetése után még hozzátette: "Ebben a 16.
szakaszban törvényben szeretném lehorgonyozni a különös tehetségek nemzeti védelmének kötelességét. .. Tervszerű kultúrpolitikával mindenkit oda kell irányítanunk, ahová őt
tehetsége vonzza és ahol rá a nemzetnek szüksége van. Ezt nevezem én a társadalmi szükséglet mellett nemzeti szükségletnek."
Nagy László A tehetséges gyermekek és ifjak munkakiállitása című előadása (Ozorai-Bálint:
119-128. lap) a tehetségvédelmi mozgalom első szakaszának lényeges mozzanataira világít
rá: "Azt szokták mondani, Magyarország a tehetségek hazája .. ' Sajnos azonban igazat kell
adnunk azon kiváló kultúrpolitikusunknak is, aki az előbbi igazságot azzal toldotta meg,
hogy Magyarország az elzüllött tehetségek hazája:' "Valóban, sehol sincs annyi letört, züllött, önmagával elégedetlen, pályavesztett ember, mint Magyarországon. - Mi ennek az
oka? - Valljuk meg őszintén, semmi egyéb, mint a nevelésre hivatott szülőknek, a társadalmi és egyéb tényezőknek a nemtörődömsége, elfogultsága a tehetséges gyermekek és
. ifjak nevelésének ügyével szemben ... Az egész társadalom bűnös a tehetséges gyermekek
elhanyagolásában. A magyar tehetségek megmentésének csak egy módja van, az, hogy az
összes arra hivatott tényezők, a szülők, a társadalom, az egyesületek, az állam, megyei, városi és községi hatóságok és az egyházak összefognak s közös anyagi és erkölcsi erővel, akarattal törekszenek az ifjtnak célbajuttatására." "Az ifju tehetségek felkarolása minden
magyar embernek kötelessége, annak is, akinek nincs tehetséges gyereke .. :'
A kiállítás alkalmából Huszár Károly mint a Magyar Tehetségek Védő Bizottságának elnöke, körlevelet küldött szét, amely többek közt hangsúlyozta: "A feltörő új erők, új tehetségek védelme és kiképzése ,az örökkévaló nemzeti élet vágyának bizonysága. .. A magyar
tehetségvédelemnek országos szervezetet kell biztositani. A társadalom áldozatkészsége és
az állam segítő akarata közös erővel megállíthatja a legjobbak romlásának bús áradatát, s
megteremthet egy olyan védelmi intézményt, amelyben a tudományos és a gyakorlati
munka biztosítani tudja minden igaz magyar tehetség kivirágzását:'
}<
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TehetséglélektanJ előadások
a Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaságban
Ez immár harmadik neve annak a Nagy László által létrehozott intézménynek, amely hazánkban a gyermektanulmányozási és tehetségvédelmi munkát irányította. A két előd a
Gyermektanulmányi Bizottság és a Gyermektanulmányi Társaság.
Az első tehetségvédelmi korszakban az utolsó nagy összefogás bizonyítéka az a tudományos ülésszak, amelyet az imént megnevezett társaság pszichológiai szemináriuma rendezett meg 1930 március-április hónapban. A mintaszerűen fölépitett vállalkozás első részében a tehetségkutatás mádszereit és szempontiait. a másodikban a tehetség megnyilvánulási
formáit, a harmadikban pedig II különféle tehetségek nevelésének és társadalmi helyzetének
kérdéseit tárgyalták. Mindvégig 150-200 főnyi hallgató kísérte figyelemmel. Az előadássoro
zatról a társaság titkára, Hermann-Czinner Alice példamutató múfajérzékkel számolt be A
Gyermek-ben (1930.44-47. pp.),
.
Az egész sorozat már 1930-ban könyvben megjelent' Tehetségek-problémák címmel Havas
Ödön kiadásában, 183 lap terjedelemben. Nélkülözhetetlen forrásmunka a magyar tehet.ségvédelern történetét tanulmányozók kezében. A szakma tudományos képviselőin kívül,
akik között ott szerepelnek a pszichológia és pedagógia akkori rfíűvelöinek legjobbjai, szót
kaptak az egyes speciális tehetségfajták. így a költészet, a képzőművészet, a zene és a szervezés kimagasló személyiségei is: Kosztolányi Dezső, Kernstok Károly, Varró Margit és mások.
A könyv előszavában olvashatjuk: "E szakosztály hat évvel ezelőtt alakult, hogya lélektan
időszerű kérdéseit szakemberek körébenmegvitassa. Közhangulat és tudományos konstelláció játszottak közre abban, hogy ebben az évben a tehetség kérdését tűztük napirendre.
Ezzel két felismerés járt. Az egyik, hogyaproblémakör túlnő a lélektan keretein és hogya
pedagóguson és a szociológuson kívül olyanokat is meg kell nallgatnunk, akik a probléma
szükebb körén belül élnek: jehetségeket és tehetségnevelőket. A másik, hogy az előadások
éppen tárgyuknál fogva kikívánkoznak szakkörünkböl, s ezért azok nyilvánossága mellett
döntöttünk. A továbbiak igazolták elgondolásunkat. Előadásainknak nemcsak nagy volt a
közönsége, de mindvégig érezhettük vele azt a lelki rezonanciát, amely a szellemi közlés
előfeltétele és a szellemi megértés alapja. Ez adta a gondolatot, hogy az elhangzott előadá
sokát könyvben rögzítsük és a nagy nyilvánosság elé bocsássuk."
Ez a könyv napjainkban alig hozzáférhető, igy az alábbiakban a legfontosabb előadásokat
ismertetjük részben tartalmi utalással, részben idézetekkel.
H. Révész Margit: "A tehetség általános problémái" cím ű, bevezető előadásában ismertette a zsenifogalom történeti fejlődését a misztikus démonhittől a természettudományos
felfogásig. Beszélt a tehetség intenzitásbeli fokozatairól, a ráterrnettségröl, produktivitásról .
és alkotókészségről. Genetikusan vezette végig a tehetségek kvalitatív kialakulását a gyermeki ismeretvágytól a kutató tehetségekig, a gyermeki fantáziától a művészi készségig és a
gyermekkori fokoiott aktivitástól a szervező erőig.
•
Szondi Lipót a tehetség biolágiájároí beszélt. A tehetség, mondta, "extrém pozitív variáns".
Biológiai eredetét a szelekcióban, a zseniét a mutációban találta meg.
.Lénárt Edit a tehetség lélektanát, s ennek különböző módszereit ismertette. Ilyenek a
pszichográfia. a típuskutatás, a pszichotechnika kűlönbözö módszerei.
Máday István a tehetséget indivíduálpszichológiai szempontból analizálta. Rámutatott a
környezet, a nevelés és az önnevelés hatására. Hangsúlyozta az elért sikerek nevelő és tehetségkipattantó értékét.
.
Balassa László a tehetség pszichopatológiai vonatkozásait tárgyalta.
Révész Margit az egyes tehetségformák közül a kutatótehetségekkel foglalkozott részletesebben. Érzékeltette a kifejlődés útjának nehézségeit, kínlódásaita végső kifejezési forma
megtalálásáig.
Varró Margit a zenei tehetséget ismertette. Kiemelte a zenei hajlam korai, gyakran már a
beszédfejlődés elötti jelentkezését. Rámutatott a formai virtuozitásnak és az egyoldalú szakképzésnek a veszélyeire.
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Nemesné M. Márta a tehetség védelmét a család és az iskola szempontjából vizsgálta. Szerinte a pedagógusnak más a feladata a tehetségtipusú és a zsenitípusú gyermekekkel szemben. A tehetségtípusú gyermek nem kíván egyebet annál, mint amit az új nevelés minden
gyermek számára kötelez: felfedeztető módszereket, alkalmat az önálló próbálgatásra, nem
túl korai specializálódást. - A zseni leginkább önmagát neveli. Kiszámíthatatlan, nehéz
gyermektípus. A nevelő nem tehet egyebet, mint hogy felszabadítja a sablonnevelés korlátai alól, biztosítja számára a magába vonulás lehetőségét és utat mutat erőinek szociális felhasználására. Figyelemreméltó megállapítása, hogya korai tehetség csalóka jelenség, esetleg akkor is, ha minden ismertetőjele kifejezettenkimutatható. A valódi tehetség kibontakozása annyi tömérdek nevelési, társadalmi, személyiségfejlődési tényezőtől függ, hogya »valászinü« és »lehetséges« szavakon túl egyebet nem használhatunk prognozisunkban, de akkor' is
mindig oda kell tennünk, hogy "amennyiben az összes szűkséges feltételek biztosítják az optimális kifejlődést. " (S valljuk meg, hogy azok csak ritkán jelentkeznek egyidejűleg és tartósan.
Mindennek ellenére: nem szabad feladnunk a tehetségesek védelmét. s mindent el kell követnünk a prognózis egyre biztosabbá tétele érdekében.)
Kosztolányi Dezső "csupa lélek" előadásából a kö!tőről mondott aforizmákat idézzük:
. "Minden költő gyermek. Minden gyermek költő. De gyermekköltő - egy gyermek, aki a szó
igazi értelmében költő lett volna - még sohase volt." "Ki a költő?" Az az ember, akinek a'
szavak fontosabbak, mint az élet. Ezt a költők gyakran szégyenlik és letagadják. Túlságosan
szeretik mesterségüket, semhogy be is mernék vallani. Sőt regényes túlzással azt hangsúlyozzák, hogy csak az élet fontos számukra és az írás jelentéktelen mellékterméke ennek.
De akkor miért áldozzák föl életüket a kifejezés örömének és gyötrelmének? Miért nem
sietnek élni? És miért írnak?" "Minden költő elsősorban a szóvarázsban hisz, a szavak csodatékony, rontó és áldó hatásában."
Kernstok Károlya képzőművész alkotási kényszeréről beszélt, amely sok ismeretlen erő
összejátszásából keletkezik. Majd saját müvészi kibontakozásának útját tárta fel.
Nagy lászlo "A tehetség lélektani problémái" címmel szólalt fel. Tehetségvédő munkájának mintegy hattyúdala ez, hiszen a következő évben elhunyt. Az itt tartott előadássorozat
rói megállapította: "Ezek a szigorúan vett tudományos előadások magas színvonaion állottak. Fő céljuk a tehetségek lélektanához és biológiájához fűződő problémák megvilágítása
volt. Helyes és történelmileg indokolt volt ez a vállalkozás. Tizenkét év óta állandóan napirenden van nálunk a tehetségek ügye, illett hogy behatoljunk már egyszer a kérdés léayegébe, hogy amennyire a tudományok mai álláspontja szerint lehet, tisztázzuk a problémákat."
"Nézetem szerint az a helyes felfogás, hogy a jellem lényeges kelléke, kritériuma á tehetségnek. .. A tehetség jellem és akaraterő nélkül elzüllik, helyesebben nem fejlődik ki, tehát nem
tehetség. Kívánatos volna ezt a sarkalatos kérdést, a jellem és a tehetség formája közti összefüggést, tovább kutatni. Ki kellene kutatni, hogy miben áll a tehetséges egyén jellemnagysága: a tehetségekben. az akaraterő lendületében vagy rendíthetetlen kitartásában. vagy
mind a kettőben? Nálunk, a lélektani laboratóriumban, a tehetséges ifjaknál tapasztaltunk
csodálatos szívósságot és érvényesülésvágyat. Ezt az átlagegyének nem mutatják, legalábbis
nem ily mértékben. Annyi bizonyos, hogy a tehetségek a jellemben, akaraterőben éppúgy
kimagaslanak, mint az értelmi színvonalban, s hogya tehetségeket érdeklődési köreik nagy
intenzitása éppúgy megóvja az elzülléstől. mint a kedvező környezet. Ezt a nagy ellenálló
képességet nem tapasztaljuk az átlagembernél. Tehát - kivételektől eltekintve - a nagy jellem, erős akarat éppúgy lényeges tulajdonsága a tehetségnek, mint a magasabb fokú értelem."
Imre Sándor "A tehetség sorsa és a társadalom" címmel igen sok megszívlelendö gondolatot közö!: "A nevelés feladata minden egyes embernek lehetően teljes kifejlesztése. A tehetség nevelése tehát semmi egyéb; mint ami egyáltalában a nevelés kötelessége, amít
évezredek óta újra meg újra kívánnak tőle: az egyéniség jogának a nevelésben való érvényesítése . . . " "A tehetség nevelésének a kérdésében az egyén és a közösség érdeke tökéletesen egybeesik." " . .. a közösségektöl csak az esetek elenyésző hányadában kapják meg a tehetségek a
fejlődésükhöz szükséges tudatos támogatást." "Milyen nehezen veszik észre a tehetséget a
maga környezetében, és hányszor vetnek neki .kicsinyes gáncsot támogatás helyett." "Az is-
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kolaéletének egyenes következménye, hogy lefelé egyenlíti ki a követelményeket, amiből
az is következik, hogy teljesen kedvezőtlen a különféle tehetségek kibontakoztatására:' ~ "A
verseny feltétlenül becses .mozgatója a fejlődésnek, mert az egyéni erők összemérése történik a versenyben, így tehát megérteti az emberrel, hogy mit tud és mit nem
tud úgy, mint más:' "Elvileg kétségtelen, hogy mindenkinek érvényesülnie kell
erejéhez
mérten. Ez az ő érdeke és egyben a társadalomé is."
"Jóllehet nemcsak az elméleti ernberek- de általában a gondolkozók tisztán látják, hogya
közösségnek érdeke a tehetségek érvényesülése, a nagy sokaság mégis szinte szervezetten
óvakodik a nála tehetségesebbek érvényesülésétöl." "Az igazán értékes ember örül annak,
ha van alatta olyan, akit önmagánál nagyobbá és különbbé nevelhet fel; ilyen főnök mellett
a tehetség szabadon fejlődik és sikerei szárnyat adnak neki
De nagyon kevés ember képes az önmagánál nagyobb tehetség fejlődését elösegíteni
rendesen vagy elnyomják a
tehetséget, vagy kihasználják. Ritkaság, hogy utat akarjanak nyitni előttük, pedig az út csak a
nekik való munkát jelentené, tehát a főnöknek is hasznára válhatnék." "A közösség szempontjából a követelményinemcsak az, hogy »utat a tehetségnek«, hanem így hangzik: utot a
tehetségnek, hogy erejét a közösség javára értékesithesse."
Ezt a mondatot, azt hiszem, ma is bátran választhatjuk a korszerű tehetségvédelem jelmondatául.
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"Kelet" -antolögla. A kötet
- szám szerint tizennyolcan - a "Kelet"
néven Diósgyőrben müködö Irodalmi és Közmüveládési Alkotócsoportnak ji tagjai. Többségük nem hivatásos íróember: van közöttük pedagógus, jogász, tanács) dolgozó, müszaki ellenőr. Prózai és verses munkáikat eddig országos
és helyi lapok közölték. Kettejüknek - Fecske
Csabának és Balogh Attilán~k - viszont már jelent.k meg verseskönyveik. Nem véletlenül adják éppen ők ketten az antológia költői erős
ségét. Fecske Csaba verseit külön kiemeljük: árnyalatos szellemiségükben a lét-döbbenet artisztikusan ötvöződik egy bensőséges lírai hanggal. Figyelemre érdemesek még Horváth Gyula
és Utry Attila költeményei: Horváth érzékeny hangulatait sok hasonlóság fUzi Balogh
NYÍLT LEVÉL. "
szerzői

Attila képgazdag verscléséhez: Utry megfogalmazasai filozofikus irányúak: a mély gondolatiság azonban gyakran elaprózódik a versei ben.
A próza-művelök közül Szabá Bogár Imre novelláit említhetjük elöszőr: írásai pontos jellemés szituációrajzokból formálódnak. Hajdú Gábor
teljesen másféle technikával ír: nála kevesebb a
cselekmény; a hangsúly áthelyeződik a monologizálásra, ahol mindig van lehetőség éles' társadalombírálatra. Csorba Piroska Pilinszkyvel kapcsolatos dolgozata az esszé közelében Jár; sajnáljuk, hogy írása vázlatos maradt.
Az anto19.gia hasznos és tanulságos gyűjte
mény. A nyilvánosság az alkotókat valószínüleg
a mostaninál is igényesebb rnunkák megírására
sarkallja majd. (Miskolc, 1983)

De Coll Lajos
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AZ EGYHÁZ A. VILÁGBAN
BESZÉLGETÉS NICARAGUÁRÓL
EGY SZEMTANÚVAL
Az iti következo anyagunkat a kanadai magyar jezsuiták: folyóiratából, A Sziv című katolikus világnézeti tájékoztató (főszerkesztő Nagy Ferenc SJ) 1983. szeptemberi számából vettük át - terjedelmi okokból némi rövidítéssel - olvasóink informálására.
Annyi újság, folyóirat ír mostanában Nicaraguáról, az ott történtekről. Általában mind elítélően nyilatkozik. Nehéz tudni, mi is lehet legalább megközelítőleg az igazság, ugyanis a
cikkek hangnemébe nagymértékben belejátszik, hogy milyen érdekszférában írták őket.
Kérdezhetnénk, hogy miért érdekes ez számunkra, jámbor keresztény emberek számára.
Most csak annyit, hogy Nicaraguában az elhivatott keresztények többsége úgy érzi, ponto. san az Istenbe es emberbe vetett hite kötelezi arra, hogy támogassa a szandinista kormány
törekvéseit.
.
.
A többit mondja el Mustó Péter jezsuita társam, aki sok kérdésem közül néhányra igyekszik válaszolni. Ő most 48 éves, hosszabb ideig egyetemisták lelkésze volt Münchenben, jelenleg a kolumbiaiBogotában otthontalan, utcán élő gyermekekkel foglalkozik. Egy ember
hitvallását halljuk, nem propagandaszöveget. Elmondja, amit személyesen tapasztalt. A beszélgetésideje: 1983 áprilisa.

- Péter, honnan tudod azt, amirdl most beszélni fogsz nekünk, és milyen lélekkel figye/sz a
Nicaraguában történo eseményekre?
- Sok barátom van itt, Kolumbiában is, olyanok, akik Nicaraguából jöttek, és olyanok is,
akik csak átlátogatnak onnan néha ide. Nemrég én is ott töltöttem két hetet, sajnos, tovább
nem tudtamrmaradni.
.
A nicaraguai kísérletbenkeresztény hitem megvalósulásának egyik lehetöségét látom. De
Jézust halálra ítélték és kivégezték. mert fellázította a népet, a törvény megszegésére tanította; az emberi méltóságot, a nemzeti önállóságot, az Isten elötti személyi szabadságot
Jézus a föld uraival és a törvények betartásával szemben való engedelmesség elé helyezte.
Talán ezért' ítélik halálra Nicaraguát is mind a főpapok, mind a polgári társadalom hatalmasai.

- Beszélj arról, kérlek, mi is ment végbe, milyen erok indultak meg Nicaraguában?
- 1979. július 19-én győztek a szandinisták Anastazio Somoza fizetett katonái, a Guardia
Nacional fölött. Egy egész nép egy emberként diadalmaskodott. Mind a polgári osztály,
mind az egyházi hierarchia a diktátor bukását ünnepelték. csak éppen Managua, a főváros
püspöke. a polgári osztály embereit szerette volna hatalomra segíteni - július 19-én ilyen
tárgyalások ügyében Caracasban. Venezuelában tartózkodott -, nem pedig a szandinistákat. Mivel a szandinisták életüket áldozták népük szabadságáért. övék lett a kormányhatalom.
Ez a kis nép, két és fél millió nica végbevitt valamit, amit előtte még senki más: egy népi
felkelés történt, amiben a keresztény bázisközösségek lényeges szerepet játszottak, együtt
dolgozva. marxista 'meggyözödésüekkel, ahol hivő és Krisztust követő papok, szerzetesek
magukat marxistának vallják-Ez után a felkelés után, miután lerázták magukról a Somoza
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család ötvenéves diktatúráját, megpróbálnak egy ideológiai pluralitású új nemzeti társadalmat felépíteni, aminek első célja a tudatlan nép felemelése, öntudatosítása, nevelése keresztény és szocialista szellemben. Ugyanakkor a nemzeti önállóság féltékeny védelmében,
az Egyesült Államok haragját magukra zúdítva, hajlandók a nemzeti szuverenitás érdekében vállalni a gazdasági bojkottot, a külföldröl, Hondurasból jövő fegyveres támadást és a
nyugati nagy sajtó rosszindulatú tájékoztatását. Belpolitikájukban együtt akarnak dolgozni
a politikai pártokkal és a polgári osztály és a gazdasági élet embereivel, de mindig a nép
érdekeit keresve, nem pedig a közép- és felsőosztály előnyeit.
Ez a két alapelv: az eddig tanulatlan, elnyomott nép érdekeinek és a nemzeti szuverenitasnak a megvédese rengeteg és igen hatalmas ellenséget szerzett a szandinista újjáépítési
folyamatnak, elsősorban az Egyesült Államok kormánya részéről, de éppen úgy azok részé- .
ről is, akik egy kizsákmányoló gazdasági-társadalmi rendszerben a saját hasznukat találják
meg, nem törődve a tudatlanok tudatlannak maradásával. Sajnos, maga az egyház is megoszlott ezeken a politikai ellentéteken. Míg a hierarchia többsége és a papság egy része a
polgári társadalmat és a kapitalista gazdasági rendszert próbálja megvédeni és visszaállítani, a keresztény bázisközösségek nagy része, sok szerzetessel és pappal, az új társadalom
felépítésén dolgozik teljes erejével és meggyőződésével. A latin-amerikai forradalmak. mint
Mexikóban vagy Kubában, antiklerikális és egyházellenes szellemben születtek és alkották
az új rendszert, míg Nicaraguában a forradalom imák között és az evangéliumot magyarázva alakult ki és diadalmaskodott. Most pedig Krísztus szellemében próbálják meg folytatni.
.
- Hogyan és miért jött létre ez-a megoszlás az egyházban? Miért nem fedezi fel minden Krisztust követő ember, hogy Krisztus mindig radikalisan az elnyomottak, az üldözöttek mellé állt, és
hogy nekünk is ezt kell tennünk, 'ha nem akarunk szégyent hozni Krisztus nevére?

- A hivő keresztények között nemcsak Nicaraguában, hanem a világ ~inden részén vannak eltérő álláspontúak a tudomány, politika, teológia, társadalmi rendszer stb. megítélése
terén. A püspökök közöttis vannak egészen ellentétes vélemények. Az egyház egész törté- .
nelme, a II. vatikáni zsinat és a keresztények minden más hivatalos összejövetele, valamint
a hivatalos állásfoglalások a társadalmi problémákkal szemben mind azt bizonyítják, hogy
nincs egyetlen és megváltoztathatatlan formája a keresztény hitnek a társadalmi problémák megoldására, ahogy a teológiában vagy a tudományban sem. Mert különböző vélemények alakulnak más környezetekben, más korszakokban, egy nép új, égető problémái kellős közepéri.

.

'

Az egyház mindig megoszlott volt és lesz, amíg egyház lesz a földön. De minél ellentétesebbek a társadalmi kérdések, amik megoldásra várnak, annál ellentétesebbek les~~ek a
megoldás kísérletei. Ha a keresztények, papok és püspökök csak a mennyország felé emelik szemüket, és kihúzzák magukat népük és társadalrnuk konkrét problémáiból, akkor a
kérdések megoldási kísérletei nem keresztény szellemben fognak megtörténni. A Föld Föld
marad, a Mennyország pedig Mennyország, míg a hivő nép szent zsoltárokat énekel akkor,
amikor az égő ház többi lakói különböző módon próbálják a tüzet oltani. Ha ilyentüzoltáskor a tüzoltók haragja aszerit zsolozsmázókra zúdul, akkor ezek mártírjai lesznek egy
antiklerikális ateista üldözésnek, és elvesztik jogaikat, privilégiumaikat és birtokaikat. Sok
forradalom alkalmával ez történt az egyházzal és a hivőkkel. De ha egyszer a hivők és
szerzetesek társadalmuk égő házában az elsők, vagy legalábbis nem az utolsók lesznek, akik
a többrbel összefogva a tüzoltáshoz látnak, sokszor egymással ellentétes .próbálkozásokba
kezdenek. Minél bonyolultabb és megoldhatatlanabb a tüz oltása, annál valószínübb, hogy
a hivők megoszlanak, még inkább akkor, ha gazdasági és hatalmi vágyak .összeütköznek
egymással. Miért van az, hogy az Egyesült Államokban és Európában a keresztények egyik
része hitükből fakadó meggyőződésből a végtelenségig menő fegyverkezés ellen foglal állást, míg a többiek az ateista kommunizmus ellen próbálják a legtöbb fegyvert felsorakoztatni abban a hitben, hogy ezzel védik meg társadalmukat és hitüket? Nicaraguában sem
történik lényegében más, csak ott akik meg akarják védeni társadalmukat, a hierarchia
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többségének politikai nézetével> úgy tüník - nem tudnak egyetérteni. Ezért még nincs egyházszakadás. mert senki sem akarja Nicaraguában az egyházat otthagyni, sem a pápát, sem
Krisztust.

- Milyen eredményeket tud ez a négy éve fennálló hatalom felmutatni?
- Az első nagy akció- az alfabetizációs program volt. Közép-Amerika 8o-90%-a analfabéta.
Egy rendszer sem - kivéve Kubát - próbálta még eddig a tudatlanságot gypkerében megtámadni. és az egyszerű nép képzésére szisztematikusan súlyt fektetni. A szandinisták ezzel
kezdték. Az alfabetizációs programot a jezsuita Fernando Cardenaira bízták. Fernando ma
is a szándinista.ifjúság vezetőségének koordinátora. Mellékesen megjegyezve, melyik ateista államrend bízta eddig fiatalságát egy katolikus papra? Mennyire lehet istentelen akkor a
nicaraguai diktatúra? Az egyik országrészben az alfabetízálók vezetője Mario Pereson volt,
egy kolumbiai szaléziánus pap, akit szintén nagyon jól ismerek. Most hittanár itt Bogotában a szaléziánusok gimnáziumában. Persze voltak.kubai diákok és tanítók is Nicaraguában alfabetizálni. Ez a program hat hónapig tartott. és nagy sikerekkel fejeződött be. Most
is folytatódik a felnőttek továbbképzése formájában. Az iskolák építése nagy léptekkel halad előre, amiben a kubaiak sokat segítenek.
A földreform törvénye úgy szól most, hogy aki műveli a földjét. ha nagybirtokos is, attól
nem yeszik el. Csak attól vették el, ak-i nem műveltette meg. Ezeken az elvett földeken új
településeket alapítottak. Egyrészt kiosztották a földeket annak, aki rászorult, másrészt a
lakásügyi problémákat kezdték megoldani ilyen módon. Sok szegény házat láttam Nicaraguában, de ezt a nyomort Dél-Amerika más országaiban sehol sem.
Az egészségügy területén, ami a legelhanyagoltabb a "harmadik világban", Nicaragua sok
rríindent elért. annak ellenére, hogy az Egyésült Államok kormánya nem enged gyógyszereket szállítani Nicaraguába, és az orvosok nagy része elhagyta az országot. mert állami fizetéssel nem keresnek annyit, mint az úgynevezett "szabad" országokban, ahol az orvos sza, badon annyit kérhet. hogya szegény ember azt nem tudja megfizetni. Nicaraguában - ha
van orvos és gyógyszer> ingyenes a kezelés-Míndenesetre a gyermekparalízist például már
kiirtották. Eddig évente 15 eset mirrdíg volt. Nagy oltási programot szervezett az állam.
Eredménye: t982-ben nem volt egyetlen paralízises eset sem. A ragályos betegségeketis így
próbálják megszüntetni. '
Az utcán éjszaka a sötétben is közbiztonság van. Hol van az még más dél-amerikai városban? Ennek a rendnek főképpen az az oka, hogy a háztömbökben éjszaka is 'virrasztanak
fegyveres önkéntesek. Itt, Bogotában minden gazdag fizet magának fegyveres őrt. ha sok
pénze van. még nappaira is. Itt a mi világunkban a gazdagok fizetik a katonaságot, rendőr
séget és a testört. Nicaraguában a nép saját maga' védi meg magát, ami szerintem sokat segít abban. hogyanép sajátjának tartsa a rendet. az országot. Ennek nagy nevelö hatása van.
Most már az öntudat felébredéséről beszélek, ami szerintem az egyik nagy célja a szandinista forradalomnak. Latin-Amerika egyik legnagyobb problémája, úgy gondolom, hogy a
nép' nem becsüli saját magát, saját értékeit és kultúráját, szeretne olyan lenni,' mint a középosztály vagy az észak-amerikaiak. Nem büszke saját magára, népére. Egy felírást láttam
sokfelé a falakon Nicaraguában: "somos turba, y' qué?" Vagyis: "csőcselék vagyunk, na és
aztán?" Ez a mondat kifejezi számukra az öntudatra és önbecsülésre ébredés első fokát.
Csak akkor .változtathatok magamon, ha józanul tudom. ki vagyok, mi vagyok. Ehhez az öntudatra ébredéshez akarja a szandinista kormány a népet felkelteni.

- Milyen kritikák érik a forradalmi rendszert az országon belül?
.,.. Beszéltem ellenzékiekkel is. Ahogy-én szenvedélyesen védem a szandinisták érdekeit.
ugyanolyan szenvedéllyel támadják az ellenségei. Ebböl is látszik, hogy valami fontos dologról van ott szó, ami húsunkba vág. Én védem. mert látom, hogy Nicaraguában vágyaimat
próbálják megvalósítani. ahogy én keresztény szellemben egy társadalmat szeretnék elképzelni magamnak. Azok, akik ellene vannak, általában individuális gazdasági és hatalmi vágyukat látják ott elveszni.
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· Individuális, kispolgári vágyak késztetik általában az embereket arra, hogy kritizálják a
szandinista rendszert. A jezsuita egyetem könyvtárában csak úgy öntötte magából egy titkárnő a mérgét a rendszer ellen. Kérdeztem: "Mondja már meg, mi is az, ami magának nem
tetszik?" Erre azt felete: "A sárga cukor; itt csak sárga cukrot lehet kapni, fehéret csak korlátozva. De ha én fehéret akarok, akkor' ne korlátozzák az én lehetöségeirnet." Egy másik
példa: "Minden olyan lesz, mint Kubában, még a buszmegállóhely is". Na és aztán? - mondom én. Managuában legalább van rendes megállóhely, még ha Kubából vették is a példát,
de legalább nem olyan rendetlen, mint Bogotában. De különben is, ha megnézzük a fejlő
dést Kubában az utolsó húsz évben és ugyanakkor a többi országét körülötte - Haiti,
Puerto Rico, Dominikai Köztársaság stb. -, akkor azt kell mondani, hogy Kuba saját népe
számára sokkal többet ért el, összehasonlitva a többiékkel, még akkor is, ha ott sem parádicsomi az élet, és kevesebb a lehetősége néhány kivételes egyénnek.

- Beszéld el, légy szives, részletesen. hogyan is alakult ki ez a szaros kapcsolat a szándinista
mozgalom és a hely! egyház nagyobb része között.
- Latin-Amerika több országában már a 60-as évek közepétöl kezdve.. de különösen a
medellini püspöki konferencia határozatai után keresztény közösségek létesültek, közösen
olvasták a Szentirást, és annak fényében próbálták megérteni saját életüket, társadalmukat,
problémáikat.
Ezek a közösségek éneklik tovább szent zsoltáraikat és imádkoznak, sokszor még szívböl
jövöbben, mert kezdik megérteni, hogy hitük és vallási életük nem egy vasárnapi szép ruha, hanem legégetőbb kérdéseik központjához vezeti el őket. Ez a hit nem ópium, nem kábítószer a siralom völgyében, hanem belső indíttatás és erő, ami felébreszt, kinyitja szemünket és cselekvésre serkent. Minél inkább a mi konkrét életünkre vonatkoztatva hallgatjuk az Ó- és Újszövetség szavait és az egyház tanításait (Zsinat, Medellin, az utolsó pápák
levelei), annál inkább tettre serkent minket a hit. Az egyik legjelentősebb ráébredés ehhez
az, hogy a vallás nem magánügyem, a bűn nem privát ügy én és Isten között, hanem a bűn
itt van közöttünk, a mindennapi életünkben, szokásainkban és eletünk intézményes formáiban! Sok minden úgy van megszervezve közösségünkben, hogy abból valakiknek mindig
káruk lesz, anyagi vagy szellemi káruk egyaránt. Például, ha az egyetemert fizetni kell, akkor a tudás csak a gazdagok privilégiuma lehet. Ha az orvos pénzbe kerűl, akkor a szegény
ember élete nem fontos stb. Az alamizsna nem oldja meg társadalmunk bűneit, hanem úgy
kell megszervezni a közösségeket, hogy ne legyen alamizsnára szükség. Korlátozni azt, aki a
másikra rámászik és megfojtja, legyen az egyén, nép, faj, társadalmi osztály stb. Mivel a bázisközösségek általában az egyszerű és szenvedö nép között születtek, a velük élő szerzetesek is lassan - anyagi és szerzetesközösségi biztonságukból betekintve azoknak az életébe,
akiknek semmi sincsen biztosítva, és semmihez sincsenek jogaik - maguk is ezek mellé álltak érzelmeikben. A szerzetesek szolidárisak lettek a néppel és mindinkább tettet kerestek
a bűnt okozó társadalmi alapállás megváltoztatására, hogy közelebb -jőhessen hozzánk
Isten országa, ahol az államrend igazságos, jogot és 'szabadságot ada kisembernek is.
A bázisközösségek tagjai föllélegeztek, mert érezték, hogy egymást támogatják, és velük
van Isten, az egyház tanítása, papjuk, apácájuk. Sokszor azzal támadják ezeket a közösségeket, hogy osztályharcra indították a népet. Ez tökéletes tévedés, és megfordítása a tényeknek.
A valóság az, hogy az osztályharc már megvolt réges-régen, csak mindig ugyanaz volt, aki
győzött.,és ugyanazok, akik alulmaradtak. úgyhogy már nem is hitték, hogy ők is igazi emberek, mint a többiek, akik mások kárán megszerezték maguknak nemcsak a szükségeset,
hanem a bőséget, a bőségnél is többet - anyagiakban, de tudásban, szellemiekben is, kultúrában is. Sőt még a vallásban is, mert Latin-Amerikában indián pap sem lehetett. Az osztályharc rég megvolt, csak mindig egyenlőtlen volt. A keresztény közösségekben azt tapasztalták. hogy ha összefognak, jobbari meg tudják védeni magukat, és hitük erősödött egy
jobb jövő lehetőségének reményében.
SAJGÓ APOR
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Kopré József versei

Tények

Mottó
Nem szeretnék
abba a hibába esni,
.- csak arra lesni
miből, mi hasznot húzhatok.
Ha már vagyok,
a svindlereknek annyi fórt
nem adhatok, .
hogy hallgatok!

A tények, - makacs dolgok;
a tényezők még makacsabbak!
(Egyébként szemlélet kérdése
az egész.) Sok a vakablak,
a látni hivatott látók
torz tükre, kitervelt szándéka
merevít mindennap makacsabbál
A makacsul makacskodás
a makacssághoz ragaszkodás ez megmarad örökre magadnak.

Ars poetica
Ablakodat pókháló szdtte be.
Mindegy a sebnek, szúrt vagy lőtt seb-e!
A vér kering a száradt var alatt.
Ha seb, hát seb! És sebnek megmarad.
S hogy gyógyul-e, vagy mélyül az a seb?
Sebhelyesen is légy - fölényese bb!
Ragassz rá " mindegy-jeledés-tapaszt"l
Te ne sebezzl Csak azt, csak azt, csak azt
Írd jelszának: én nem, nem sebeztem.
A tisztesség - az sebezhetetlen . . .

Falusi eszpresszóban
Egy hete nyitott eszpresszót itt
a Földműves Szovetkezet:
Azt mondják, hogy az NDK-ból
hozták ide a gépeket.
Fejkendős asszony áll a pultnál,
tányért, poharat mosogat.
A gép fölött csak annyit lát, hogy
belép egy napszítta kalap.
Parasztember áll meg a pultnál.
,,- Duplát, vagy szimplát, mék legyen?"
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- szól az asszony. - " Csakis duplát!"
,,- ... Na jó, hát csak épp kérdezem."
Koppan a tányér, kanál csörren,
.
s máris kész van a fekete.
Egy korty. Aztán így a pohárhoz:
,,- De kár, hogy nem fér több bele!"
Fizet, köszön, kifelé indul,
az ajtóból még visszaszól:
,,- Jó kávét főztél! A járásban
se főznek ilyen jót sehol . . ."

Tolnai táj, keretben
Dermedten gubbaszt egy galamb az ágon
megunva röptét, borzolt tollal ül.
Október deres inge leng a fákon fanyar füst száll a kémények körül.
Dércsípte' bokrok, lenn a fák tövében
lehelnek fojtó avar-illatot.
Hófelhő gomolyg csípős, lenge szélben,
fátyoiba fonva az őszi napot. "
Verébraj surran csupasz ágtól ágig
csirregve csordul csőrükböl a zaj.
Kórót surrant a szél a ház faláig
és ott megakad, éppúgy, mint tavaly.
Eresz alól a fecskék messze szálltak.
Gólya sem lépdel zsombékok között.
Szürke hétköznap, - még szürkébb vasárnap;
a táj didergő csöndbe öltözött.
Megkékült szilva fonnyad, melencében
birsalma bolyha ujjadra tapad.
Oportó magja úszkál must levében
homokban csírát hajt a hagymamag.
Lakatra zárva présház, pajta, pince.
Szivmélyre zárva gyermekkori kép.
Tedd kezed a kopott fémkilincsre,
mielőtt múltad - elveszítenéd ...

Csak néhány falevél . . .
Koporsószögre gyűjtök mostanában,
ládámhoz. lécet mér az asztalos.
Keringek kergén ebben a 'szobában,
ahol minden tárgy gyanta-illatos.
Polcokon könyvek,' nekem dedikáltak;
képek fedik be szobáim falát Itt élek én, kit mindig megaláztak,
testem itt issza gyanta illatát.
Ha majd megmérnek kopott colstokokkal,
leltárba veszik minden kincsemet.
Ne méltassanak szokvány mondatokkal;
magam írom meg gyászbeszédemett
Imígyen kezdem: "élt és ím halott már"e néhány szoba minden belefér . . .
És, ha majd végső akkordját a zsoltár
zengi, - hulljon rám néhány falevél.
o"
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VÁLSÁGÖK, REFORMOK

A XX. SZÁZADI EGYHÁZZENÉBEN
Az előzmények
A magyar egyházzenében már régóta lappangó - a XIX. század vége óta nyilvánvalóvá lett válságjelenségek és az azokra adott, megnyugtató eredményt mindmáig nem hozott reformválaszók mögött az egyetemes egyházzenetörténet válságai és reformjai tapinthatók. Hasonlóképpen: a katolikus egyházzenében jelentkező válságok és reformok gyökerükben nem
különböznek a nem katolikus vallások zenéjének problémáitól; az egyházzenék újkori történetében felbukkant pozitív kezdeményezések és negatív jelenségek pedig az egész újkori
kultúra hasonló tendenciáit tükrözik. A jelen tanulmány természetesen nem foglalkozhat a
részletekkel, azokat megkíséreltük nemrég egy másik közleményünkben (Kultúra és Közösség 1982/1-2.) elemezní. Most a válságok és reformok legfontosabb zenetörténeti tényezőit
kívánjuk megragadni, tudományos céllal bár, de talán gyakorlatí tanulsággal is. A problémák megértéséhez futó pillantást kell vetnünk az egyházzene történetének több évszázados
tendenciáira, hiszen azok jelentkeztek végsőkig kiélezett formában az utolsó száz év válságaiban és reformtörekvéseiben.
Az ősi nagy vallások kultuszai magukhoz méltó kultikus zenét is teremtettek. A zsidó
liturgia, a keleti rítusok, a latin egyház és más ősi vallások szokásait összehasonlítva megkíséreljük felsorolni a kultikus zene jellemvonásait:
_
1. A kultikus zene az illető vallás szent könyvének szövegeit akarja elsősorban megszólaltatni. Ragaszkodik annak szavaihoz, külső formájához is! Nem téveszti tehát össze a kultuszban fő helyet betöltő, tartalmi-formai egységet képező szent szöveget az annak csupán gondolatait tolmácsoló interpretációkkal, parafrázisokkal stb.
. 2. Amennyiben az alaprepertoár az idők folyamán új szövegekkel bővült, azok - legalábbis a fénykorban - a szent szövegek formavilágának. stílusának közelében maradtak
(ilyenek pl. a Te Deum, a szcntek életrajzából vett antifona-sorozatok a latin liturgiában, a
bizánci egyházi költészet stb.).
3. A zene az istentiszteleten nem háttér-szerepü. nem kísért> jellegű, hanem abba szervesen beleépül,a liturgia teljes tartalmának része. Mivel pedig a kultusz dramatikus formáj á, ban. á különféle szelgálatok (így a hieratikus vezető, az olvasó, az előénekes, az oltárszolga,
a közösség) egymástól elválo szerepet játszanak, ugyanakkor azonban egymáshoz kapcsolódnak, következésképpen maga a kultikus zene is differenciálódik a szereplök és a liturgikus müfajok szerint. A liturgikus struktura e különbségeket nagyobb stiláris és szerkezeti
egységbe fogja össze.
4. A zene saját formavilága szoros egységben áll a szent könyvek kifejezésmódjával, szinte
annak pontos zenei megfelelője. Így például akeresztények szent könyve, a Biblia költői
stílusú, de szabad prózai szövegszerkezetűmondatokból épül, s emiatt a vele szoros egységben lévő zene is szabadon formálódó, üternektöl, szimmetrikus tagok kényszerétől rncntes,
még a legdíszesebb múfajokbari is "beszédes"jeIIegű, ugyanakkor azonban szabadon lélegző, "pneumatikus" kifejezésmód az uralkodó benne.
5. A zene a szövegnek rendeltetik alá, de az említett müfaji törvények szerint más-más
módon. A szöveg-zene egységét "másképpen valósítják meg például a kantilláció típusú sza-

Dobszay László tanulmányának közlésével szeretnénk teret nyújtanie fontos téma polemikus
megvitatásához. A hozzászolásoknak, tárgyilagos érvelések nek szivesen helyt adunk hasábjainkon (A szerk.).
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kasiók, másképpen a különféle recitációk, melyek a klasszikus kultikus zenék legfontosabb

alaprétegér alkotják, ismét másként a recitációból kinőtt, de ahhoz stilárisan ízülö dallamos

refrének, vagy a recitáció ellenpontját jelentő díszes rnelizmatikus tételek. A szövegnek való alárendeltség nem hangulatábrázoló, hanem elsősorban nyelvtani: á szöveg tagolódását,
értelmi hangsúlyait, belső szerkezetét emeli ki s teszi akusztikus eszközökkel felfoghatóvá
Ez az alkalmazkodás nem sérti a zene autonómiáját, .mivelhogy e zenék formai alapkészlete
eleve kedvez a szöveg szabad grammatiküs felépítésének. Továbbá, mivel a zenék eleve
variánsokban élnek, sőt a variálás alkalmazkodni tud a különféle mondatformákhoz, sorhosszúságokhoz is ("GeStalt-Variation"), a zenének sem kell a szöveghez alkalmazkodva feladni saját logikáját.
6. A klasszikus kultikus zenék alapnyelve rendkívül egyszeru, szinte népdalszerü. Ugyan.
akkor belőle magasabb rangú formák is természetes módon kíbontakoztathatók, tehát folyamatos átmenet van az egyszeru recitatív dallamok, a közösség által is énekelhetd dalla, mok és a képzett énekesek által megszólaltatott énekek között. Mivel a zenei nyelv, a mo-o
tivika és formula-készlet egyszeru és elemi kifejezésmóddalél, ez kizárja az ízlésbeli hibákat (nem lehet "giccses"), s egyúttal egy bizonyos egyetemes érvényt is biztosít e zenének. A
gazdagabb formák viszont lehetövé teszik. hogy az alapstílus a liturgikus műfajok szerint s
a liturgia általmegkívánt énekesek elvárható teljesítménye alapján differenciálódjék. E
gazdagabb formák tehát magukban rejtik a müvészi továbbfejlődés lehetöségét.
A nyugat-európai zenetörténeti fejlődés olyan utakat nyitott, melyben minden lépés logikusan következik az előző után, de az út iránya -legalábbis a liturgikus zene tekintetében beláthatatlanná, ellenörízhetetlenné vált. Amikor a latin kultikus nyelvvé.emelkedett és elvált az európai népnyelvektől. a liturgikus zene müvelésében új szerepet kellett vállalnia a
kórusoknak. Már az ószövetségi kultuszban megkülönböztetettfeladata volt ugyan a képzett énekeseknek, utódjaik. a pszalmistákpedig az első századok keresztény liturgiájában
éneklik gazdagon díszített külön tételeiket, vagy pedig a közös énekkel kentrasztáló verzusaikat, mégis e "hivatott" énekesek feladatát ott a.liturgia funkcionális tagolódása jelölte ki.
A középkorban viszont az énekesek szinte az egész zenei szolgálatot átveszik; ez a bonyolultabb. kifejezésmódok egyeduralmához vezet. (pl. a.mise énekes részei a latin liturgiában),
végső soron pedig a többszólamúság kífejlödéséhez ad mindennél erősebb ihletést. A zene
tehát a liturgián belül önállósult. Bár a szövegeket még a Iiturgiából veszi, de a liturgia
müfaji kötöttségeitől lényegében elszakadt. Az európai müzenével kölcsönhatásban fejlőd
ve új és ÚJ stílusfordulatokban vesz részt, s liturgikus funkcionalitását, szeros értelemben
vett szolgáló-jellegét lassanként hangulatábrázoló hatással váltja fel,
Mikor az egyházi zene elszakadt a kultikus zenei alapnyelvtöl, szükségszerüen eltávolo-,
dott a teljes közösség-énekétöl is. Ez utóbbinak mosnmár saját útjait kellett járnia, eleinte a
liturgián kívül (körmenetek, prédikációk, ájtatosságok), majd a XVI., századtól .kezdve
többé-kevésbé hivatalossá.tétetve. A gyülekezeti ének is kiszakad teháta kultikus zene hajdani tartalmi kereteiből ~ függetlenül attól, hogy jóváhagyjék-e vagy tilalmazzák az egyházi
rendelkezések. Ezzel elveszti müfaji megbatérozottságát, a többi (stólisztikus vagy korális)
müfajokhoz való ízülését, A liturgikus szöveganyagtól függetlenné válik, újként szerkesztett.
költői szövegekkel társulván. s nincs már kapcsolata a többi-Iiturgikus.szolgálatokhoz (pl.
lektor, pap) tartozó énekmódokkal sem. A differenciálatlan gyülekezeti éneklés - bár nagy
értékeket mozgósftott ~, szabályozhátatlan p.tra tért: egyik lazítás a másiknak adott ötletet,
hiszen nélkülözni kellett azokat a megtartó és integráló erőket, melyeket a kultikus zene
hármas megkötöttsége hajdap képviselt: vagyis a szöveg 'primátusának, a liturgikus funkcíökhoz való alkalmazkodásnak és valamennyi liturgikus zene stiléris-müvészí összetartozásánakhármas elvét. Költött szövegei.az újkori polgári ízlés számára egyetlen elfogadható
formában: a strófás-rímes versben találtak tetszetös kifejezési mödot, Másképpen, mint az
egyházi müzene, de a ..népének': is pusztán hangulati elemmévált. Minősítésébenegyre kevésbé döntöttek a belső liturgiai és zenei értékek, sokkal inkább az emocionális, hangulati,
propagatív, kÖzösségi stb. szempontok.
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Az egyházzene így éles hasadással kettévált. Magyarországon például a XVI-XVII. századtól
kezdve 20--30 olyan templom van, melynek napi egy miséjén és esetleg a vecsernyén 10-15
megfizetett szakzenész játszik-énekel mégpedig többnyire liturgikus szövegekre készült, de
a liturgikus műfajokhoz, keretekhez alig illeszkedő, a kor stílusában írt műzenét. Másrészt
templomok százai ban a liturgia egyetlen zenei eleme a késő-középkori kancióból kifejlesztett sok versszakos, anyanyelvű gyülekezeti ének, melynek irányítására elegendő egy elemi
zenei képzéssel rendelkező kántor, szöveg-repertoárja egyre inkább távolodik a liturgia
központi mondanivalójától, zenei-irodalmi-liturgiai színvonala pedig évszázadról évszázadra süllyed.
Vajon csak azért, mert ném voltak elég tehetségesek és képzettek, akik múvelték? Vagy
azért, mert nem kaptak jó szempontokat munkájukhoz? Nem. A liturgiai nehézségek a mondottak szerint abból adódtak, hogy a közösség éneke kiszakadt a kultikus zene organizmusából.-e liturgikus kultűrából merített tudás, élményvilág, belső hatóerő a gyülekezeti ének
művelőiben generációról generációra fogyatkozott. Míg a XVII. században még látunk
olyan törekvéseket, melyek megkísérlik az alapértékeket (illetve azok kis töredéket) az új
keretek közé átmenteni (pl. magyar lamentáció, magyar vecsernye stb.), a XVIII-XIX. században az egyházzenének ezen ága szinte teljesen a kántorok mércét nem ismerő alkotó
ambíciójának lett az áldozata.
De törvényszerü volt a színvonalesés zeneileg is. Azokban a régi zenékben, ahol a zenei
eszköztár viszonylag szük, a zeneialapnyelv monumentalitása, a szövegek által meghatározott logikus kifejezésmód; a kifejezés csiszolódása (mely a viszonylag lassú fejlödéasel és a
tartós közősségi"használattal jár együtt) egyfajta nemes egyszerűséget eredményezett. Az
egyszerűnek-megközelíthetőnek másrészt az értékesnek ez az egyensúlya az archaikus népzenék, a liturgikus atmoszféráj ú népszokás-kultúrák tökéletességének is titka. Ámde amilyen fokban a zenetörténet az eszköztár bővítésével a zenei kifejezésmód új és új területeit
hódította meg, olyan fokban vált él egymástól az egyszerűség és értékesség kategóriája, s
bomlott meg a tömegműfajok esztétikai egyensúlya. A későbbi korok uralkodó stílusait
népszerű müfajokba, főleg a tömegek aktív részvételére is számitó műfajokba átültető darabok többsége végső soron felhígítottnak, kivonatosnak hat. A gregorián zenének még volt
.értékes tömeg-ágazata; a barokk és klasszikus stílusjegyek, motívumok alkalmazása, megfosztva e stílusok gazdag modulációs, harrnóniai, formai valörjeitöl, óhatatlanul a primitív
tetszetősség, a giccs irányába löki e tömegmüfajokat, rontja. a tömegeknek, sőt zenei kiszolgálóinak ízlését is. Ez a sors várt az önállósodott egyházi népénekre is.
A magas müvészet és az azt gyengén imitáló tömegművészet elválása az előbbit a szakemberek egymással való beszélgetésévé, az utóbbit pedig naiv ízlésdivatok és ötletek szabad piacává tette. Ez komoly probléma lett a világi zeneéletben is, az egyházi zenében
pedig még hozzájárult .ehhez a liturgikus funkciók, tartalmak, műfajok iránti érzék megfogyatkozása, továbbá a pasztorális erőfeszítések görcsös igyekezete, hogy valami szenzációsat tálaljanak fel a hivő közösségnek. Elveszítve az egészséges kritériúmokat, melyek
eldöntenék, milyen zene alkalmas a liturgikus szolgálatra s milyen nem, a látszólag korszerű megoldások valójában a XVI. században elkezdődött folyamatok végpontjaként előállt
tohuvabohut szimbolizálták.
Bár e válsághelyzet csak a XX. században bontakozott ki, különféle részterületeken már
látszottak .árnyai a XIX. században, s jó szándékú reformtörekvéseket provokáltak. A ceciliánus mozgalom - mely Magyarországon szórványos kísérletekben a századfordulón, majd erőteljesebben az 1920-as évektől jelentkezett - az egyházi kórusok tevékeny. ségét kívánta megjavítani azzal, hogy a XVI. századi vokálpolifónia eszményével, egy tuda- .
tosan vállalt ellenőrzö normával. ellensúlyozza azenetörténeti stílusok merőben ösztönös
érvényesülésébőlmeg a zene .funkcionális elégtelenségéből fakadt zavarokat. Habár a reneszánsz zene újrafelfedezése ez időben a profán zenetörténet számára is .ihletést jelentett, a
XIX. századi ceciliánus mozgalom mégsem volt képes a részproblémát az egészbe
illeszteni (sem az egyházzenei problematika egészébe, sem Brahms, Liszt, Wagner korának
zenetörténet;' helyzetébe). Így a részproblémára sem hozhatott igazi megoldást. Nem volt
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eleven kapcsolata a kor világi zenéjével, nem érezhette annak időszerű gondjait és esélyeit.
Az előadóművészet ésa zeneszerzés dimenzióit összekeverve, Palestrina művészetének
nyugodt áhitatát úgy állÍtotta odaeszményképpen az egyházi zene művelői elé, hogy ebben
a szellemben ihlesse őket új egyházi stíl kialakítására - mintha csak a preraffaelita festészetnek lenne zenei megfelelője. Ennek a tévedésnek következményei kettősen érvényesültek: szociológiailag abban, hogy az egyházi zeneszerzők kasztszerűen elkülönültek; komp 0zitorikusan pedig abban, hogy az egyházi művek nagy része a Palestrína-stílusnak és a romantikának, illetve később más stílus-impresszióknak szervetlen, hangulatilag motivált
vegyülékévé váltak. Nem gondolhatta át e reformmozgalom a kóruszene szerepét az egyházi zene egé-szének távlataiban sem. Mikor a kórusok műsorát nívósabbá tette azzal, hogy
a másod-harmadrendű XIX. századi szerzők mellé felsorakoztatta a XVI. század nagyjait,
még kiáltóbbá vált a népének, a gyülekezeti ének elhanyagolt sorsa, s az is, hogy a két ág
között szerves kapcsolatot a kultusz nem tud létesíteni.
(Folytatjuk)

Kun Árpád versei

Úrvacsora
Minden szavam lakatlan.
Minden szavamon kívülmaradtam.
Lelkem ezért köztetek szétoszthatatlan:

Agónia
mellém temetitek halálomat?

Fák
Micsoda tavasz lesz az az utolsó tavaszl
A táiba, a kidöntött fák helyére állunk.
És fellomboznak a csöndes csodák.
És összesúgunk,
ha eltéved köztünk a halhatatlan szél.

Idill
Szépség és igazság, két csodás nővér kart karba öltve
elindultak csillag-kunyhód felé.
És jönnek az erdőn át - jönnek örökre.
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Gyermek
Láttam a felnőttek felhő-magasából rám ereszkedő fénynek
pillanatra összeálló,
majd az ezer-jelű dolgokra széthullá arcát
a foteljával össz{!nőtt öregasszony üres szelídségével
és a hatalmasok szánandó szigorával a vonásaiban.
Felém nyújtotta jövőmet,
ami leginkább nq;gy sárga kockára hasonlított.
Az idő szagára már kevésbé emlékezem,
de a könnyű tömeget
számba véve a cukorkánál jobban izlett a vágy.

Hála
Éltem, mint ki idegenben:
nem találtam velem-közöst a mindenben.
Örökös csatazajt vert szivemben
a folytonos egymás-ellen.
Mégis hittem (lett rá elég okom);
valami dolgos, rendet rakó kéznek:
egy szarttással tartozom nagyon.
Most hálával betelfen
oly bűntetlen-könnyű lettem!
Uram, add mindig éreznem.
valaki mégis van énfelettem,
aki néha szál, cselekszik érettem,
bár sohasem énhelyettem.

HIBAIGAztTÁS 1983. decemberi számunkban Kerényi Grácia Rába György Babits-könyvéról írt méltatása elején Rába György Hazám helyett c. versének részlete szerepel mottóként, mely - a kézirattal ellentétben - nem az eredeti versalakzatnak megfelelöen jelent meg. Kérjük a költő, Rába György szíves
elnézését. - Vasadi Péter Fölülnézet c. versének (892. oldal) "Repül! - kiáltják és még" sora helyesen:
Repülj! - kiáltják és még. - 896. oldalon a Székely László verseiről írt recenzióban a vele egy kötetben
megjelent Majsai Mór-könyv címe helyesen: Szüz. MáriÍl tisztelete Magyarországon (és nem tiszteletére,
ahogyan kinyomtattatott). - Radó Polikárp A vallási néprajz alapvetése címü előadása Tomisa Ilonának
az 1982. decemberi számunkban megjelent, A Magyar Növendékpapság Néprajzi Munkaközössége c. írásához kapcsolódik, mint ezt közlésünk lábjegyzetéből-amely sajnálatosan lemaradt - kiderül.
J
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A REMÉNY HÍDJA
Írta PETHÖ GÁBOR
Hajnal van. Az öböl fölött világosodik az égbolt. Los Angeles kikötőjében és a
túlsó oldalon, Long Beachben az éjszakán át csillogó, színes fények lassan tompulnak. Távolban a sötétkék San Gabriel hegyek mögött már bíborszínű a látóhatár.
Lent, a főcsatorna ködében felsóhajt egy távozó hajó figyelmeztető kürtje. Hová
viszi vasúti kocsi nagyságú" konténerekbe pakolt rakományát, a Szovjetunióba,
Japánba, Kínába, a norvég fjordok kikötőjébe?
Dearborn Henry, Európából visszatérve, mint azelőtt, vacsora után most is ott
ül hegyoldali házának erkélyén. Mellette kis kerek asztalkán a maga keverte koktél: friss narancslé, club szóda és kétujjnyi burgundi a jégkockák között. "
Napbarnított, ránctalan arcával a hosszú éjszakai vita után is tíz-tizenöt évvel
fiatalabbnak látszik koránál. Ismerősei világot járt, éles eszű embernek tartják. A
nagy elektromos vállalat vezetői állásában is siker és tisztelet veszi körül.
Balkonja, nyitott ajtaján keresztül, zenegépét lehalkítva, kedves lemezeit hallgatja. A lecsendesedett esték megnyugtató világában szeret gyönyörködni a kikötő
fényeiben és a romantikus utakra induló, ragyogó villanykörtékkel feldíszített,
óriási személyszállító hajókban. Az égbolton villogó jelzőlámpásaikkalszálldosnaka kisebb repülőgépek.
Vacsorán volt White Georg-éknál. Éjfél elmúlt, mire hazatért, magával "hozva
beszélgetésük nyomasztó súlyát. Vasárnapra virradt, s miután nem kellett korán
kelnie, úgy határozott, megvárja a napfelkeltét az erkélyen.
Az énekesmadarak már próbát tartanak a kertek narancsfáin. Az álmából kelő
óceán leheletében ringanak a ház körüli pálmák karcsú ágai, s az emelkedő nap
sugaraiban rózsaszínűek a messzi hegykoszorú hósapkái.
A szenvedélyesen cigarettázó White-ék füstös szobái után I110st élvezi a hajnal
levegőjét. A virradat tisztaságában messze ellátni. Napközben a látóhatár összezsugorodik. A civilizáció rozsdabarna füstgomolya, gyárkémények és autók kilégzése leszűkíti a horizontot, és ráülepszik a városokra. Ilyenkor látogatóinak Dearborn Henry már csak a szemközti parton, Long Beach napsugarakban sütkérező
felhökarcoléit, a tengereket járó nagy hajókat és a San Pedro-öböl fölött átívelő
zöld hidat mutathatja. A hidat, melyet ő a .Remény Hídjának" nevezett el.
Mióta feleségétől elvált, Henry gyakran töltötte hétvégi estéit White-éknál. Barátságuk már egy évtizedre nyúlt vissza. Egy ízben a Grand Canyonhoz kirándult
feleségével, Dianával, majd a Lake Powel rxenti hoteibe mentek még néhány napra. Egész napos hajótúrán nézték meg az erőmű gátjának megépítése után felduzzasztott tó kanyargó kanyonjait. A meredeken felszökő vörös sziklafalak között az
ég keskeny kék szalagnak látszott.
Ezen a kiránduláson találkozott George-al. A fekete hajú, bronzbarna férfit már
az első napon megkedvelte. George teljes neve White Horse George volt, navajo
indián ősei után. Apja a második világháború idején mint híradós kapitány szervezte meg a híres Navajo-különítményt, melynek titkos kódját a japán nagyvezérkar soha nem tudta megfejteni: a híradósok saját indián anyanyelvüket használták. A kaliforniai egyetemen mérnökként végzett George hajóépítésre specializálta magát. Egyike volt azoknak az indiánoknak, akik a rezervációk elzárkózottságából kiemelkedve már egyetemi diplomát szereztek.
.
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Ismerkedésük után meghívta Henryt anavajo rezervációba, ahol a tradíciókat
isteneket tisztelő nagyapját látogatták meg. Azóta többször voltak már
.együtt "Navajo országban", és Henry mindig növekvő ámulattal tért vissza a navajo nemzet Fövárosából, az arizonai Window Rockból. Window Rockban büszkén
mutatta meg George aNavajo Törtéheimi Múzeumot, az egyetemi színvonalú
őrző, ősi

főiskolát.

Amikor White George-ot a San Pedro-i hajógyárba helyezték át, és Henry szomszédságába költözött, barátságukat már a kölcsönös megbecsülés szálai kapcsolták össze.
White-ék 'is szeretnek utazni, s mostani vakációjukon Rómából Egyiptomba'
-mentek, Az utazásukról készített színes filmet is 'Ieveutenék: Kairóról, Alexandriáról, burnuszos sivatagi arabokról, George feleségéről a teve hátán a piramisok
mellett.
Azután a másik vendéggel, Páter Francis Paullal átmentek George faburkolatú
dolgozószobájába, s ott; a dohányzóasztal körül forrósodott fel beszélgetésük új
témája, a fegyverkezési versenyről.
A hadihajók kikötőjéből félelmetesen hatalmas, rakétákkal felszerelt csatahajó
halad kifelé a Csendes-óceánra, Ágyúi fenyegetően merednek előre.
George megemlítette este, hogy az ő hajógyárukban is vízre bocsátásra kész
már a komputertechnika minden vívmányával felszerelt, legújabb típusú cirkáló.
.Tízenhetét fogunk 'ebből a típusból építeni." Olyan -lelkesedéssel mondta ezt,
hogy Henry önkéntelenül körülnézett a szobában, de sehol nem látta az indiánok
bölcs értelmű békepipáját. George hangjából a harci ösvényre induló navajo ősök
haditáncát kísérő dobok lüktetését hallotta. "Már régen ki kellett volna cserélnünk ezt az elavult hadiflottát", folytatta George csillogó szemmel. Valószínűleg a
burgundi is ösztökélte, amitvacsora után is olyan szaporán töltögetett vendégeinek, saját poharát sem hagyva üresen. "Itt az ideje, hogy végre mi is felkészüljünk!"
.
,:Mire kell felkészülnünk, egy újabb háborúra? Nem volt elég részünk benne? A
világháború, utána Korea, majd Vietnam. Az emberek békében akarnak élni" emlékezett vissza saját szavaira Henry.
"Ha békét akarsz, készüljél fel a háborúra! Te is ismered ezt a régi igazságot" vágott vissza George, nála szokatlanul felerősödött hangon.
"Kétségtelen, hogy az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót politikai, gazdasági
és ideológiai téren elválasztó szakadék igen mély és széles - vette át a szót nyugodthangján Páter Francis -, és az iskétségtelen, hogy a bonyolult ellentétek áthidalását lélektani tényezők is meggátolják."
George pirosodó arccal megint közbevágott. .Közismert, hogy az erőszak hozzátartozik az emberi természethez, és a háborúk megszüntetése csupán a naiv
idealisták álomvilágában lehetséges."
A Páter azonban higgadtan folytatta: "Az ember viselkedésének módját kutató
tudósok többsége hiszi, hogy az erőszak nem egy oktalan ösztön kitörése, hanern
inkább válasz a fizikai vagy szellemi biztonság elleni fenyegetésekre, Tudjuk, az
erőszakra való hajlam veleszületett az emberrel, de tények igazolják, hogy kifejlő
dése általában külső tényezőktől függ." Páter Francis -Pault, az önfegyelmezéshez
edződött jezsuitát nem zavarta meg George indulatos természete, hiszen ismerte
őt még egyetemi diákkorából.
;,Ha az erőszak velünk született is, ebből még nem következik, hogy a háborúk
elkerülhetetlenek - kapcsolódott Henry a páter gondolatához. - A modern háború
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bonyolult intézmény, amely századokon keresztül fejlődött ki, és hatalmas mértékben átalakult. Társadalmi intézmény, amilyen a múltban a rabszolgaság volt,
vagy a párbaj, vagy az ember rituális feláldozása az istenek kegyeiért. Az aztékok
az élő emberek ezreinek szívét vágták ki oltáraikon. A maguk korában ezeket az
intézményeket is az emberi természetben gyökerezőnektartották, de megszűntek.
A háború mégszünéséhez is el fogunk érkezni."
Páter Francis, mintha azegyeterri tantermében lenne, nyugodtan folytatta elemzését: "A háborúk megszűntetésénektalán legkomolyabb lélektani akadályozója a
tények nagymértékű eltorzítása. Amíg az ellenfelek felsőbbrendűségi érzésükben
hajlamosak saját értékeik felnagyítására. hibáik figyelembevétele nélkül, addig az
ellenfél ördögei eltúlzottan .rnegnövekednek. Saját motívumaik mind. tisztessége-,
sek, míg az 'ellentétes oldalon mind gyanúsak. Ez vezet oda, hogy mindegyik megbízhatatlannak látja a másikat, ami növeli a félelmet és bizonytalanságót mindkét
oldalon.
.
Ha ez pánik ká erősödik, pusztító eseményekhez vezethet. A magas feszültség
feloldást keres bármilyen áron is. Ez az a pont, amikor egy háború bizonyossága
elviselhetőbbnek mutatkozik a béke bizonytalanságánál. E félelemben a másik
oldalon élők annyira embertelen szörnyetegeknek látszanak, hogy e paranoid
állapotban már elpusztításuk is minden lelkiismeretfurdalás nélkül megokolhatónak látszik."
.
.
Itt George újra közbeszólt: "S most jutottunk el az én pontornhoz! Sem az ENSZ
keretén belül, sem a két vezető világhatalom tárgyalásai során egy tisztességes,
ésszerű megállapodáshoz nem jutottak el; nem lehet megegyezni a másik oldallal,
mert megbízhatatlanok. Egy út vezethet csak a békéhez, ha felkészülünk a háborúra. A magas technikai fejlődés alapján modernizált hadsereggel. a hadviselés
roboterőinek kiépítésével, korszerű hadiflottával, a lézersugarak alkalmazásának
kiterjesztésével és a komputerekkel irányított nukleáris rakétákkal. Az ellenfél
csökönyös vezetőinek meg kell mutatnunk, mi sem vagyunk vágóhídra terelhető,
.szelíden bégető bárányok."
'
"Úgy értsem - kérdezte Henry -, hogy szerinted a hagyományos fegyverek
továbbfejlesztése mellett a termonukleáris háborúra is fel kell készülnünk?"
George poharából kilöttyent a bor, mikor hangját magasabbra emelte: "Termé·
szetesen! A háború célja az ellenfél tökéletes megsemmisítése, és ha ezt a hagyományos fegyverekkel nem tudjuk elérni, akkor a teljes győzelem kivívásához a
hidrogénbombákat kell felhasználnunk."
A pillanatokra megmerevedett csendben Henry szólalt meg újra: "Egy különös
gondolatom támadt. Az elmúlt két világháború után New York utcáin milliók
ünnepeltek, virágot, konfettiket szórva a fellobogózott felhökarcolók ablakaiból. A
harmadik világháború után nem fognak felvonulni a győztes hősök, nem lesz
mámorosan ünneplő tömeg New York utcáin. A metropolis felhökarcolói helyén,
a még füstölgő romhalmak fölött, az óriási épületek megolvadt, elgörbült acélgerendái kísértenek majd csupán, mint az emberiség önmagát elpusztító civilizációjának csontvázai . .."
"Amit én láttam Japánban, .1945-ben, az első atombomba-támadás után - vette
át a szót Páter Francis Paul. - Mint tudjátok, akkor, a West Point Akadémia fiatal
tisztjeként még mások voltak az ideáljaim: Nagy Sándor, Julius Caesar, Napóleon,
Washington György. Esztendők teltek, míg életem értelmének keresése közben a
kezdet és a vég szolgálója lettem. Cserélődtek az én eszményképeim is: a bátor és
őszintén valló Ágoston,
szegények nagy barátja, Assisi Szent Ferenc, Afrika
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dzsungeljeinek fehér orvosa, Albert Schweitzer, és Kalkutta utcáinak modeen
szentje, Teréz anya, aki ölében tartva a haldokló leprás koldus fejét, vigasztaló ölelésével segíti annak eltávozását az életből... De térjünk vissza Japánra. Mac
Arthur körében szolgáltam. Így kerültem Hirosimába és Nagasakiba, azatombomba pusztításáról jelentést készítő bizottsággal. A két városban több mint százezer
halott és majdannyi súlyosan sebesült volt. Az épületeknek a fele teljesen elpusztult. Pedig ez csak az atombomba kezdetének a kezdete volt. 1952-ben egy
30o-350-szer erősebb bomba robbanásának ereje egy Csendes-óceáni szigetet tüntetett el."
Henry szódát töltött a pohárba és elgondolkozva kortyolgatott belőle, mielőtt
elkezdte: "A legtöbb amerikainak nem volt személyes tapasztalata a háború borzalmairól. mint a Szovjetunió népének a második világháborúban, Hitler hadseregének támadása idején. Valójában képtelenek vagyunk felfogni egyatomháború
veszélyét. Egyébként is, annak nagysága az emberi tapasztalat fölött van. Meg tudjuk érteni, mit jelent 100 Celsius fok meleg, mert mindannyiunknak volt már sze"mélyes tapasztalata il forró vízről, de az, hogy mit jelent egy atornrobbanás, amely
15 millió Celsius hőfokot tud fejleszteni, ez felfogásunkat túlhaladja. S ha van is
halvány képünk a Hirosimára és Nagasakira ledobott atombomba erejéről, nehéz
elképzelni a hidrogénbomba pusztító erejét, amely annál hatezerszer erősebb."
Páter Francis 'Paul újra megszólalt: "Einstein is figyelmeztetett bennünket,
lényegesen új gondolkodási mód szükséges, hogy az emberiség túlélje a felszabadított atom erejét. Ez a nemzetközi ellentétekről alkotott képzeteink változását is
magába kell hogy foglalja. Úgy szernlélni ezeket, hogy egyetlen lehetséges megoldásuk a teljes győzelem, ma már lehetetlen. A nemzetközi ellentéteket megszüntetni csak olyan megoldással lehetséges, amelyben mindkét oldal nyer."
A komor hangulat enyhítésére búcsúkézfogáskor Henry megemlítette Georgenak azt a karikatúrát, amelyet egy újságban látott. A levegőben az atombombát
ledobó repülőgép, alatta a darabokra hullott földgolyó. A gép pilótája odaszól a
bombázóhoz: "Gratulálok Bill, remek találat volt!" A bombázó, rövid gondolkozás
után: "Igen ... de most hol fogunk leszállni?"
A San Pedro-öböl fölött derült, kék már az égbolt. Sürüsődnck az autók az utcákon. Henry ott ül a karosszékében. poharát gépies mozdulattal a szájához emeli.
Nem tud szabadulni a gondolatok terhétől.
Mint gyermekkori képzeletében, újra látja száguldani az Apokalipszis lovasait. A
Nap elsötétedik, a Hold vérvörössé válik, csillagok kezdenek hullani, amíg az ég
teljesen elfeketül. A hegyek és a szigetek kimozdulnak helyük ből. A büntető Úristen hét angyalának trombitája harsog, vérrel kevert tűz hullik a földre. A fák,
füvek lángra lobbannak. Megnyílt a föld, és feneketlen mélységéből feketén
gomolygó füst tör fölfelé. A kén bűzlő lángjában pusztul az emberiség ...
Autófék csikorgása és hangos tülkölés hozza vissza Henryt a karosszékébe. Felnyitja szernét, s még látja, hogy egy kis szürke pudli szalad át a kocsi előtt az úttesten. Gazdája, egy fiatal lányka riadtan áll a járdaszélen.
Fáradtan lép be a lakásába. Az erkély ajtajából látja, hogy a hegyek mögül felbukkant már a Nap, és fénybe borítja a San Pedro-öböl fölött átívelő hidat, a
"Remény Hídját",
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Vargha KálmáD

SÍK SÁNDOR ÉS
A'MAGYAR IRODAlOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG,
Vannak tévedések, évszámelírások, .amelyek kiigazítására egy mondatnyi jegyzet is elegendő. Néha viszont egyetlen téves adat olyan hibás következtetések levonására adhat alkalmat, amelyre újab,b félreértések sora épülhet. Ilyen esetben nem árt nagyobb nyomatékot adnunk a tisztázásnak. különösen akkor, ha a tévedés helyesbítése révén egyéb fontos mozzanatok és összefüggések megvilágítására is lehetőség nyílik.
Rónay Lászlónak, a Vigilia 1983 novemberi számában megjelent, Sík Sándor 1945 utáni
irodalmi, közéleti. egyházpolitikai szerepét elemző értékes tanulmányát (A nyitottság példája) olvasva, olyan téves megállapításra bukkantam. amely fölött, úgy gondolom, helytelep
volna átsiklani. "A szerény, magáról csak a verseiben megnyilatkozó költő nem véletlenül volt
a Kossuth-díj első jutalmazottjai\között, s lett 1949. február 20-án a Magyar Irodalomtorténeti
Társaság alelnöke."
Egyrészt helyes lett volna Rónay Lászlónak arra utalnia, hogy Sík Sándor nem mint kÖltő,
hanern mint pedagógus kapott Kossuth-díjat, másrészt tévedés az..hogy 1949 februárjában a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke lett a tudós pap költő. Ellenkezőleg, 1949-ben
nemhogy alelnökséggel tisztelték volna meg, hanem (Alszeghy Zsolttal, Brisits- Frigyessel.
Eckhardt Sándorral, Galamb Sándorral, Gerevich Tiborral, Hajnal Istvánnal, Keresztury
Dezsövel, Koltay-Kastner Jenövel, Laziczius Gyulával, Prohászka Lajossal. Zolnai Bélával és'
másokkal együtt) éppen törölték az Akadémia tagjainak sorából. A korszak merev és dogmatikus ideológiai felfogásából és polítikaí gyakorlatából következő törlés annak ellenére történt, hogy Sík Sándort a nagy történelmi forduló után, 1946-ban választották az Akadémia
levelező tagjává. és akkor tartotta meg az Akadémián (a vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlétében) József Attila istenélménye címmel székfoglalóját. Amikor az akadémikusok közé
választották, már olyan nagy jelentőségű munkák álltak mögötte, mint a Gárdonyi, Ady, Prohászka, Lélek és forma a századfordulón (1928), Pázmány, az ember és az író (1939), Zrínyi
Miklós (1940) című monográfiái, valamint az 1942-ben megjelent háromkötetes esztétikája,
amely a hazai szakirodalomban azegyetlen rendszerezőjellegű, összefoglaló munka.
Az Akadémia tagjai sorából való törlés idején természetes/n fel sem merült (fel sem merülhetett) annak a gondolata, hogy egy olyan tudóst, aki szerzetesrend kötelékébe tartozik,
sőt a piarista rend magyarországi tartományfőnöke, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
alelnökévé válasszák.
Az Irodalomtörténeti Társaság tisztújító közgyűlése egyébként is már 1948 őszéri lezajlott. A jelölő bizottság nevében Turóczi-Trostler József terjesztette elő az új vezetőségre
vonatkozó javaslatot. A jelenlévők az előterjesztett névsort, az abban az időben szokásos
módon/szavazás nélkül, egyhangúlag, nagy taps kíséretében fogadták el. A Társaság elnöke
Lukács György lett, alelnökké Barta Jánost, Földessy Gyulát, Tolnai Gábort, Waldapfel
Józsefet, titkárrá Király Istvánt, jegyzővé Klaniczay Tibort, pénztárossá Szabolcsi Miklóst,
ellenőrré Szauder Józsefet tették meg. A vezetőség mínden tisztségvíselője párttag volt, az
akkori politikai gyakorlat szerint ez a következmény volt hivatva biztositani a Társaság müködésében a marxista irányzat hegemóniáját.
I
A magyar irodalomtörténetírás feladatait Lukács György körvonalazta a közgyűlésen elhangzott elnöki székfoglaló beszédében'. Előadásának befejezéseként azt hangsúlyozta,
hogy a múlt reális átértékelésének megoldása "csak széles köröket átfogó kollektív munka
eredménye lehet".
.
Annak elemzése, hogy az 1948-ban újjászervezett Irodalomtörténeti Társaság tevékenységére jellemző volt-e a széles köröket átfogó közösségi -munka, túlmutat ennek a helyreiga-
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zító cikknek a keretein. Barta János 1945. március lS-én, a kibővített választmanyi ülésen
elhangzott ügyvezető elnöki" beszámolójában újra azt hangsúlyozta, hogy magyar irodalomtörténetírás szélesebb közösségének kialakítására kell törekedni. Ezzel kapcsolatban
szólt a "nem rnarxista" irodalomtörténészek bekapcsolódásának lehetőségéről is: "Azt hiszem, van olyan közös alap, amely a marxista és nem marxista irodalomtörténészek együttmű
ködését nemcsak lehetővé teszi, de határozott eredményeket is ígér" - állapította meg Barta.
Véleménye szerint elsősorban az irodalom haladó hagyományainak feltárásában és tudatosításában kell számítani a "nem marxista" tudósok közrernüködésére. Példaként a Rákóczikor kutatásainak eredményeit említette, amelyek a különbözö világnézetű szakemberek
egyűttrnüködése során jöttek létre. A Társaság újjászervezése után a vezetőség tagjai részé'
ről Barta János beszámolója volt az első olyan megnyilatkozás, amely dokumentálta annak
tudomásulvételét, hogy vannak "nem marxista" irodalomtörténészek is.
Ném véletlen folytán kapott persze hangot Barta János beszédében a "nem .marxista"
irodalomtörténészek bekapcsolódásának kérdése. Az előző év júniusában nyilvánosságra
hozott kormányprogram nyomán kibontakozó reformfolyamat jegyében került sor a szóban forgó választmányi ülés összehívására. Vargha Balázs, aki 1952 óta szervező titkárként
müködött a Társaságban, eredetileg olyan választmányi ülés tervezetét dolgozta ki, amelynek az lett volna a feladata, hogy elvi alapot teremtsen ahhoz, hogy a Társaság tevékenységébe minden olyan irodalomtörténész bekapcsolódhassék, aki a demokratikus felfogás
alapján hajlandó a közremüködésre. Tervei szerint a kibővített választmanyí ülésre azokat
a kiemelkedő jelentöségü irodalomtörténészeket is meghívták volna, akik 1949 óta ideológiai okok miatt kiszorultak az egyetemi oktatásból. az akadémiai bizottságokból, és gyakorlatilag publikációs lehetőségek nélkül maradtak. Vargha Balázs eredeti listáján természetesen Sík Sándor neve is ott szerepelt.
.
Az 1953-ban elkezdődött reformfolyamat kibontakozását, mint ismeretes, jelentős mértékben hátráltatták kűlönbözö tényezők. Történészek, irodalomtörténészek számos alkalommal foglalkoztak már annak elemzésével, hogy az elözö évek dogmatikus-sematikus felfogásához, prakticista irányítási és vezetési módszereihez való ragaszkodás miként gátolta,'
és miként kényszerítette mellékvágányokra az egészséges megújulási törekvéseket. Arra is
ismételten rámutattak már, hogy milyen sok önellentmondás terhelte ezt az időszakot.
Vargha Balázs javaslatait is csak súlyos korlátozásokkal (és nem csekély önellentmondásokkal) fogadta el az Irodalomtörténti Társaság vezetősége.
Arra való hivatkozással, hogy elvben senkit sem zártak ki az öt évvel korábban újjászervezett Irodalomtörténeti Társaságból, elvetették azt a javaslatot, hogya választmányi ülés
elsősorban az ideológiai okokból háttérbe szorult irodalomtörténészek aktivizálásának kérdésével foglalkozzék, ugyanakkor hasznosnak találták, ha az ügyvezető elnök beszámolója
. érinti a nem marxista kutatók közremúködésének ügyét. A meghívandók listáját is erősen
megrostálta a vezetőség, végül Gyergyai Albertet, Hankiss' Jánost és Zolnai Bélát hívták
meg a választmány tagjain kívül. Így. a választmanyi ülés kiboviteu jellege, ha korlátozott
mértékben is, biztosítást nyert.
Ma már az a külőnös, hogy' ezt a kérdést ennyire óvatosan, ilyen sok aggodalommal kezelték, .holott a Társaság negyedévenként megjelenő folyóiratán, az Irodalomtörténeten kívül egyéb publikációs lehetőséget nemigen tudott nyújtani.
.
Az újjászervezés után Waldapfel József; majd Barta János, 1952-től pedig tíz éven át Bóka
László volt a folyóirat felelős szerkesztöje, Én 1958-ig bezárólag segédszerkesztöként müködtem Bóka mellett.:
Az első szerkesztöi években Bóka László a bölcsészettudományi kar dékánja volt, az Akadémián a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály titkári feladatkörét látta el, azonkívül saját
tanszékét is vezette. Nyilván sok irányú elfoglaltságából következett, hogy az Irodalomtörténet szerkesztését csaknem teljesen rám bízta.

a

* Barta Jánost 1953. december IS-án választották az Irodalomtörténeti Társaság
Lukács György pedig a Társaság díszelnöke lett.
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ügyvezető elnökévé,

Én kértem tanulmányokat, cikkeket, bírálatokat a szerzöktöl, a beérkező kéziratokat éri
olvastam el, én küldtem el (a kiadói előírásoknakmegfelelöen) minden írá'st két (általam
választott) lektornak. Bóka elé/már csak a lektorokáltalmegbírélt. általarn közlésre 'vagy a
szerzönek visszaküldesre javasolt kézirat került.
Visszagondolva segédszerkesztöi idöszakomra. számomra is különös, hogy. hétéves
együttműködésünk során Bóka minden javaslatomat elfogadta. Kéziratot tájékozódás, ellenőrzés végett sohasem vett magához, sohasern kért .el, de a megjelenés 'után néha beleolvasott a tanulmányokba. így történt, hogy elolvasva Nemeskürty István egyik bírálatát az
általa felelős szerkesztöként fémjelzett folyóiratban, csípős glosszában támadta meg a szerzöt egy félreérthető mondat miatt az Irodalmi Újság hasábjain.
A folyóirat arculatának alakítása közben két egymást erősítő szándék határozta meg
munkámat, Érdekes, eleven szemlét szerettem volna szerkeszteni, amely túllép a fantáziátlanul kisszerű filologizáláson, ugyanakkor 'független marad az akkori jelen terméketlen
dogmatizmusától, citátumokkal vagdalkozószemélyeskedéseítőlés felelőtlen nagyotmondásaitól. Arra törekedtern, hogy minden nemzedékből minél több tehetséges filológust és
esszéistát kapcsoljak a lap munkatársi körébe. Eckhardt Sándor, Zolnai Béla, Komlós Aladár, Koltay-Kastner Jenő, Bisztray Gyula, Keresztury Dezső, Dezsényi Béla, Makay Gusztáv,
Scheiber Sándor, Gerézdi Rabán, Belia György, Szabó Ede, Németh G. Béla, Nemeskürty
István, Péter László, Lator László-Oltványi Ambrus éppoly gyakran szerepelt munkáival a
folyóirat hasábjain, mint azok az irodalomtörténészek, akik 1948 után az irodalomtörténetírás vezető tényezői lettek.
Az 1954 márchisában tartott választmanyi ülést követően Sík Sándort is fölkerestem. akit
kilenc évvel korábban ismertem meg, és akivel gyakran ülhettem együtt a Vigilia munkatársainak asztalánál. Nyomban jeleztern, hogy nem az Irodalomtörténeti Társaság megbízásából jelentkeztem nála, de rnint segédszerkesztö érdeklődni szeretnék afelől, tudna-e kéziratot adni az IrodaJomtörténetnek. A választmányi ülésen elhangzott kijelentések alapján
talán keresziül tudnám vinni valamelyik tanulmányának közreadását. Azt válaszolta, hogy
nincs kész kézirata, rendfőnöki, tanári, szerkesztöi munkája mellett nem marad ideje a fil 0lógiára, de úgy érzi, az egykori akadémiai székfoglalójaként elhangzott tanulmányán kellene tovább dolgoznia. József Attila istenélményével kapcsolatban: volna még kifejtenivalója. Őszintén megmondtam, hogy adutt helyzetben, ennyire közvetlenül világnézeti vonatkozású témakörrel aligha volna szerencsénk. Sík Sándor arcán mosoly futott át: ezzel jelezte, hogy tetten érte magában a gyanútlan és naiv tervezgetőt. Pázmányrá és Zrínyire tereltem a szót. Bizonyára 'régebbi tanulmányainak forrásvidékein is volna még feltární való.
Nem idegenkedett az ötlettöl, sőt mintha régen háttérbe szorított filológiai érdeklődéséből
sikerült volna valamit felébresztenem. Hát persze, igen, jó volna újra dolgozni, kutatni, filológiai kérdéseket tisztázni. Ebben maradtunk, és végül egy szép szimbólummal bocsátott
utamra. Arról panaszkodott, hogy sorsában egyre inkább a bibliai Jónás példázatának a fordítottja teljesedik be. Miközben napi feladatait szent kötelességként teljesíti, egyrejobban
elnyomja magában a legfontosabb belső ösztönzést, egyre inkább elnémul benne a költő, az
író, a tudós, pedig talán ez volna az igazi hivatása, nem az a rnunka, amely óráit, napjait,
esztendöit fölemészti.
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PROKOPP GYULA EMLÉKEZETE
(t 902- t 983)
Nagy fájdalommal, megindultan jöttem ide és hoztam magammal a magyar múzeumok, magyar muzeológusok, történet- és müvészettörténet-írók utolsó üdvözletét nagy halottunknak, dr. Prokopp Gyulának ravatalához. Magam az esztergomi múzeumoknál kis híján egy
évtizedet tölthettem Prokopp Gyulával közös munkában. Ezekben a nehéz esztendőkben
együttműködésünk során mély tisztelettel tanultam meg becsülni és tisztelni férfias jelle.
mét, töretlen erkölcsiségét, kutatói tehetségét. Szülővárosa, Esztergom s azon át a régi Ma·
gyarország müvelödés- és müvészettörténete terén kifejtett egyre tágulóbb s egyre elmélyültebb tudományos munkáját.
Hosszú élete során - hiszen a Szentírás pátriárkainak korát érte meg - a hit és a munka
szabta meg rögös életútját. Men rögös volt ez az életút, és nehéz! Felívelö jogászi pályáját önhibáján kívül - derékban törték ketté. Ám az igazságba vetett hite, törhetetlen .bizodalma, családja iránt érzett mélységes felelősségérzete, a szeretet megacélozta. És átsegítette
őt életének ezen a fájdalmas, szenvedésekkel, megaláztatásokkal teli válságán,
Prokopp Gyula avatott ismerője volt és avatott ismertetője lett Esztergom és Magyarország középkorf és újkori történetének. Kitünő búvára, szakembere hajdani Iatinításunknak; középkori oklevelek, króníkák elmélyedt -kutatója, Müvelődéstörténeti.munkásságára
serkentette müvészettörténész feleségének, idővel müvészettörténész leányának. tudománya, leányának pályaválasztása is. Már néhai Niklay Péterrel együtt részt vett Esztergom
egyházi levéltárainak kiadatlanoklevelei regisztrálásában. Elsőként hívta fel a figyelmet
Rudnayhercegprímás és Beethoven publíkálatlan levélváltásárá. Még az ötvenes években
lefordította és interpretálta Bél Mátyásnak a XVIII. századi Esztergom vánnegyéről írt jeles müvét, s e kötet közreadasával elsőként törlesztett valamit a magyar történetírásnak
Bél Mátyás gigászi munkájával szembeni súlyos adósságán. Életének ezt a másodikfélidejét
a történettudománynak; levéltári forráskutatásainak s kutatási eredményei publikálásának
szen telte. Szinte szerzetesí alázattal végzett munkájára jellemző, hogy az 1950-es évektől
fogva hetven tudományos publikáciőjalátott napvilágot. Ezek forráskutatások eredményei.
Amikor, megvált az esztergomi múzeumoktól, néhai Zákonyi Mihálynak, a kitŰIlÖ történetírónak örökén az esztergomiegyházi levéltárak levéltárosa lett. Ekkortól fogva már-teljes munkaerejét a páratlan értékü egyházi archívumok megóvásának, rendezésének s' kutatórnunkájának szentelte. Lankadatlan szorgalommal, éles judíciummal, s anagy kutatók
mindig szerenesés kezével rendre.jelentek meg müvészettörténetí -míníatürjeí, kismonográfiái, müvelödéstörténetünk igazi gyöngyszemei.
így megvilágította az esztergomi bazilika építésztörténetének egyes szakaszait, a város újkori építészettörténetének ismeretlen fejezeteit. A főszékesegyházi kincstár egyik monstranciájáról - amelyet eladdig a tudomány csupán egynek vélt a sok közül - kimutatta: e
gótikus szentségtartó donátora Mátyás király volt. Egyik frappáns dolgozatában felderítette: míképpen találta meg a Bach-korszak osztrák kormányzata a Kossuthék által elrejtett
magyar szent koronát. Alk"otó.kutatómunkája átkarolta a magyar múlt tíz-tizenegy századát.
Emlékezetes az a müve is, amelyben a Mohácsnál hősi halált halt II. Lajos király teteme
megtalálását írta meg. Itt emlékezett meg arról a II. Lajos király nyakán viselt amulettröl,

Elhangzott Prokopp Gyula ternetésén, 1983; augusztus 18-án.
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amelyről utóbb az Özvegy Mária királyné - misztikus szépségű - testamentuma rendelkezett ~ a szegények javára. Esztergom várostörténete szempontjából maradandót alkotott a
hajdani esztergomi Érseki város, a mai Víziváros történeti topográfiájaval és családjaiesztergomi megalapítójának, a városépítő Prokopp János építészmérnök alkotómunkájának
feltárásával is. Prokopp Gyula az utóbbi harminc esztendő alatt egymaga többet publikált,
mint akár egy-egy tudományos munkaközösség. És jobbat, maradandóbbat is, mint egynéhány!
A kutató írótollát csak a halál ütötte ki kezéből.
Azon a napon, amikor halálának szomorú híréről értesűltem. került kezembe a Vigilia
augusztusi száma. S az idei Szent István-napi emlékezések sorában szinte még meg sem száradt a nyomdafesték Prokopp Gyulának utolsó írásán! Szinte jelképes eza hattyúdal, ez a
búcsúszó: Magyarországi Szent Erzsébetről szóló megrendítően szép írásával búcsúzott
tőlünk.

Most amikor megrendülten veszünk búcsút Esztergom nagy halottjától, úgy érezzük - s
ez adhat vigaszt -: olyan férfiútól búcsúzunk, aki nehéz harcát becsülettel harcolta meg. És
aki maradandó alkotásaival, emberi-erkölcsi példaadásával szerettei szívében és a mi emlékezetünkben is velünk, közöttünk marad. Mindörökké!
.

ZOLNAY LÁSZLÓ

IRODALOM

Szöllósi Zoltán:

rnunkáit szaggatottá teszi kívül s belül. Versei mégis egységesek, mert ki nem mondott,
Égitető
le nem írt sorokból is állnak (Csak kd, kő se;
Álomi próbálkozás). A szenvedés Szöllösinél
E verseskönyv 28 versének költője ugyan- a surűre szorított képek, képrendszerek möcsak megtornáztatja képzeletünket, de bírja! gött - vagy bennük -, lappang s nem is látMind sroval, mind erővel. Szavakkal építkeszik mindig szenvedésnek (Árnyam). Képzik, metszö és elmetszett szavai, két-három
gazdagsága nem azt jelenti, hogy képei halszóból préselt, egyetlen szó-kifejezései vanmozódnak a verstesten, mint nagy, szervetlen csomók, hanem képből képbe halad a
nak. Költői helyzeteket és versbeli fordulatokat szóban old meg, szóban keresi és szóköltő, mindig egy fontos lépést téve előre,
egészen a rejtett jelentés kinyílásáig. Verseiban adja meg lírai jelentésváltozásait; nagyon kevés költöt ismerek, akinek annyira -ben ősszeérni. összefonódni érezzük az ó-t
fontos a szó (végtermékként, alapelvként); és az újat: "Vissza számhoz / félszárnyu kemint Szőllösi Zoltánnak. Ez egészében jelzem szálldos / csőrében égő/ cigarettát hoz"
lemzi esztétikai szigorúságát. Ereje pedig (Expozíció). Képi cselekvéséberí József Attila-i szókimondás jellemzi; idézett verse
képalkotó képességében van.
Verseiben a népdal, a ballada, a litániák
olyan, mint egy fém-imádság. Képi cselekvésének váratlan mozgásirányai vannak, előreminiszcenciái sejthetök (Expozíció). Szenvedelves költészet ez, még akkor is, ha a sze- , re-hátra hatnak, kitérnek képi erői, a múltlídség felhámja alatt tapintjuk visszafojba visszamozognak vagy éppen lógva matott.hullámzását, sha a versszerkesztés ponradnak, mint a jelen függvényei.
Szőllösi Zoltánt a valóság - tehát nemcsak
. tosságát lépten-nyomon érezzük is. Van vaa kűlsö történések, hanem a saját póruslami lepárolt fájdalom a költő hangjában,
feszültsége is - provokálja kűlönös, egymásami cl-clszcgi mondatait, lüktető kifejezések re, letompított . fölkiáltásokra bontja,
sal nem rokon jelentések, szavak ősszeran143

tasára. s ez adja költészetének nemes torzóremek jellegét. Tehát nem kitalált frázisok
. ezek (a mondatértékü szó értelmében), hanem a költészetté átminősített valóság jegyei ("kitömött ősz", "idő szalmacsurgása",
.kenetlen . sorok tengelytorése"; az Áldozati
morzsák aszemétből c. vers). Egyébként ragyogó lelemények. Szelíd, de határozott
vers-tengermozgásában különös áramlatokat érezni; a gyermekkor szépsége, naiv
csodálkozása egybeömlik a félelmes látomások érettségével. s átível fölöttük a megtépett, de a mába átmentett hit. így ebben a
költői világban épp most moccan az Úr, épp
most készül az ítélet, épp most rimánkodik
az ajak, a kéz.
Ezek hatásaként a költő egyszerűsége
drámai, amikor csak elbeszél is, és kézzelfoghatóan, nappali fényben titok-közlő (Tízezeréves út). Ahogy türelmesen emelgeti le
a kendőt forrón formálódó kifejezéseinek
kosaráröl, az liturgikus mozdulat. Ennek a
liturgiának általános jellemzője az áttúnéses
líraiság, li vers-idegzet fakéreg alatti mozgása, a fényszerkezetbeli mozgás (helyesebben
'él fénybizsergés), a hirtelen a vers-terem
_egyik sarkából a másik sarkába szóródó, rakódó hang-, tárgy-, emlék- és lélekállapot
törmelék-halmok. S mivel mindig a dolog
fontos a költőnek, s nem az elv, az összefüggés, a tanulság, csak eleven lendűletéböl, a
vers-egészböl, verseinek egy pontra koncentrált hatásából érthetjük meg őt, ha
verssel szembesülve egyáltalán lehet ezt a
szót, ,;megértés", használni.
Hasonlataival. metaforáival, szösúrítményeivel a létet (így is írhatnám: Létet) közelíti meg, pedig "csak" az életről ír; a "csillagokig visszametszett kert"-ben nem ő járt, de
ő látta meg (Csak kd, kő se). Néha föl peregnek a sorai, mint a dobverők (Fekétejehér);
olykor már-már átüthetetlen szóösszevonást
teremt: .hamletapiaéi". Ebben talán parányi
keresettség rejtőzik, nem így a" vasmákoskalács"-ban. Alkotó képzeletéről elmondhatjuk: ami élteti a költöt, az is próbálja meg.
Képteremtő erejének veleje a - költészetének minden lírai jelentését fölmutató és
előre sodró - dinamizmusa. Különlegesen
szép Változások címü versében az enigmatikus föbbrétegüség egybefut. és nem a jelentés, hanem maga a textúra, a versanyag válik többértelmuvé néhány sor, szó, írásjel
megváltoztatásával. Ez a vers utolsó sorai-
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ban - ritkán olvasható' őszinteséggel - meg·'
szólítja Istent. Kettejük megpecsételt sorsának elkiáltásával záródik ez az igaz verseskönyv: "csontom kiolvad; Uram, ... I velem
égsz. örök sárban lángoló napraforgó". (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983.)

VASADI PÉTER

•

Suranyi Míklós
Széchenyi-regényéhez
A magyar könypiacon ismét megjelent Surányi Miklós Széchenyi-regénye, az Egyedül
vagyunk (Szépirodalmi Kiadó, 1982). A
könyv első megjelenésekor is nagy vihart
kavart. Több tudós és író szóvá tette, hogy a
regényben szélesen és bőven tálalt események - fiktív naplókkal alátámasztva - valótlannak bizonyultak. Megengedett az írói
szabadság, de amikor olyasvalakiről van
szó, akire egy egész nemzet feltekint, annak
becsületét megvédeni és a rágalmak ellen
tísztázni>- kötelesség.
A -regény első megjelenése óta előkerül
tek a bécsi Titkos Levéltárból Széchenyi
Döblingben elkobzott iratai (ma az Országos Levéltárban találhatók), s ezek nagymértékben kiegészítik Széchenyi életéről és éppen fiatalkoráról - szóló ismereteinket. A regényről- újabb kiadása alkalmával
- ismertetések sora jelent meg, de - tudtommal - senki sem tért ki arra, vajon a regény
eseményei és a valóság hogyan viszonyulnak egymáshoz.
Széchenyit Kossuth nevezte a "legnagyobb magyarr-nak, s ezzel rnintegy szoborrá merpvítette az utókor előtt. Ehhez járult Arany János felséges ódája (Széchenyi
emlékezete), melynek csodálatos pátoszán átlépni máig sem tudunk. A közelmúltban a
rádió ismertette s siófoki Beszédes József
kiállítás-katalógusát, s ebben Széchenyi
vízügyi munkásságát, s a riporter az elragadtatás hangján mondta: micsoda jövőbelátás, micsoda modern gondolatokt
.
Ám a köztudatban nem ~z a mident megmozgató, tettre serkentő, jövőt építő férfi
áll, hanem - épp Surányi regénye folytán inkább a romantikus kalandok höse.

Az ismertetések egyikében (Magyar Nemleány volt, szenvedélyes ír temperamentum-.
zet, 1983. május 12.) ez a kitétel szerepel: mal. Annak idején nagynénjét térden állva
Surányi regényéhez jóformán csak Széche- kérte: engedje meg, hogy Széchenyi Pálhoz
nyi Naplóját használta. De ugyan talált-e az feleségül mehessen. (A Razumovszky paloíró egyetlen mondatot isSzéchenyinek dú-· tában élt húgával, Selinával együtt, anyai
san és színesen megírt állítólagos kapcsolanagynénje gróf Lichnovsky Károlyné gyámtáról sógornőjével, Karolinával? Nem is takodása alatt). Elég gyenge nevelésben rélálhatott, mert ez az egész történés csupán a
szesült. Széchenyi döblingi hagyatékából
bécsi társaság pletykáiban, szóbeszédében
előkerült tizenhét, sógorához félig németül,
élt. Ez elől menekült Széchenyi Bécsból.
félig franciául írt levele; bizonytalan helyesegy, az anyja áltál Metterníchtöl kieszközölt
írással, alig olvashatóan (Naplót természediplomáciai megbizatással Nápolyba 1814
tesen sohasem vezetett.) Ezekben testvéries
novemberében. Ekkor kezdett el naplót írhangon a bécsi eseményekről ír: nagybátyja,
ni. Ám ebben is hiába keresnénk valami
Razumovszky herceg palotájának leégésészenzációt. Apró kalandokról számol be,
ről, a Széchenyi Lajosnál rendezett irodalmi
anekdótákat rögzít. Egy ilyet sógornójéröl,
estról- s a Bécsben terjesztett pletykákról,
Karolináról is följegyez. rnely .a nagyvilágmelyektöl nagyon szeved. Férje. Pál, gyö,nban járatlan ifjú hölgyet a bécsi társaság gédséggel igyekszik vigasztalni őt. Kisfia,
előtt nevetséges színben tünteti fel.
Andor, midig keresi "Stifa bácsit". Ezek a leNápolyban Napóleon bukása után is tart . velek - mondta Balogh Jenő, az Akadémia
még sógora, a hiú és múveletlen Murat ural- akkori főtitkára - "perdöntőek", a pletykák
ma. A bécsi kongresszus idején vagyunk. A valótlanságát igazolják. Néhány levelet könagyvilági, királyi és hercegi udvarokban
zölt Bártfai Szabó László, a Széchenyi csaforgolódó Széchenyit nagyon mulattatja ez
lád levéltárosa: Adatok gr. Széchenyi István
az "operett királyság". Táncol Napóleon és kora történetéhez címú munkájában.
gyönyörű húgával, Paulinával, s azt írja napA mindössze 21 éves Karolinát kétségtelójába, hogy - a nála tíz évvel idősebb lenül elbüvöltesógora váratlan megjele"királyné" oly igéző, hogy bele tudna szenése, aki dicsőséggel övezve, kitüntetésekretni. A másik Karolináról, a bécsíröl, most
kel elhalmozva mint hős jelenik meg, vilnem esik szó,
logó tekintettel, nagyvilági modorával a náA "táncoló kongresszus"-nak ebbe a vi- la sokkal jelentéktelenebb Pál mellett. Raszonylagos nyugalmába robban bele a hír, jongó szemei, melyekkel ránézett, méltán
hogy Napóleon visszatért Elba szigetéröl. A feltűnést kelthettek a társaságban. De azudiplomáciai tárgyalások megszakadnak.
tán tovább élt a nagyon összetartó és sleSzéchenyi Milánóban állomásozó csapatá- retó, mélyen vallásos Széchenyi család köhoz siet, ismét felölti az uniformist. Murat
rében Bécsben, majd nyaranként falusi birhü marad Napóleonhoz, de észak felé nyo- tokaikon. Sógornőivel Mária-Zellbe is elmuló hadseregét éppen Széchenyi veri szét zarándokolt. Egy alkalommal éppen látogamaroknyi seregével, Murat sorsa ezzel megtóban volt Ürményben. Hunyadi Jánosnál,
pecsételődött: fogságba esett, és föbelötték.
amikor itt pár napos rosszullét után váratE történelmi események közt Széchenyilanul meghalt. Ez egy olyan napon törént,
nek nem volt sem ideje, sem módja arra, amikor vendéglátói átkocsiztak Tallósra,
hogy Bécsben időzzön és ott akalandoknak
Saurau Zenóhoz és feleségéhez, Hunyadi
éljen. A győri insurrectiótól kezdve katona Gabriellához.így Karolina egészen egyedül
volt, s végigharcolta a napóleoni háborúkat.
maradt komornájával. A gyászjelentés szeBécsbe is 7" 1814 júniusában - a lipcsei "néri nt tüdőbajban halt meg, de a családi levélpek csatájából" érkezett. Minthogy saját latárban fennmaradt orvosi kórtörténeti lekása nem volt, Pál bátyjánál szállt meg. Pálírásból kitűnik. hogy méhrák ölte meg, mely
hoz élete végéig zavartlan testvéri barátság hirtelen áttevődött az agyba (,Jejgutaütés"),
fűzte.
és iszonyú fájdalmak közt végzett az alig 26
éves fiatal asszonnyal.
Pál felesége, O'Meade Karolin ünnepelt
szépség. A kongresszuson Bécsben időző
Széchenyi István a halálhírröl Debrecenorosz cár udvarolt a szép hölgyeknek, Kaben értesült 1820"augusztus 29-én. Első rerolinát "beauté coquette'l-nek nevezte. Árva agálása a sajnálkozás, hogy Karolina .sok
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kedvességét és gyöngédségét semmibe vette, s neki ezzel fájdalmat okozott. Leveleit
alig olvasta el. csak gyéren válaszolt rájuk.
De megérkezik barátjának, Lichnowsky
. Edwardnak - Karolina unokatestvérének szláv miszticizmussal telt végzetes levele:
Karolina most az Örök Bíró előtt áll. Teljesn egyedül. magára hagyatva halt meg, az
egyház szentségeinek vétele nélkül. Nem
terheli-e lelkét egy vétkes szerelem emléke?
Ez a levél mint mérgezett nyíl fúródott
Széchenyi szívébe. Első felháborodásában
és ártatlansága tudatában - a kor szokása
szerint - párbajra hívja ki Lichnowskyt. De
az kitérő levélben válaszol: nem akarta vádolni barátját, csupán azt kívánta volna,
hogy ő is elgondolkezzék az örök dolgok felől. - Tudnunk kell, hogy ebben az időben
milyen nagy súlyt helyeztek arra, hogy mindenki halála előtt részesüljön a végső szentségekben. a feloldozásban és a szent Útravalóban ... Lichnowsky levele' is egész életére kiható lelki gyötrelem forrása számára.

Angliai utazásai' 'alatt megismerkedik lord
Byron kötészetével. és az őt körülvevő légkörrel. Magába szívja az egész Európát eltöltő "spleen"-t. Olvassa, fordítja Byron rnúveit, s egyes sorok mint reminiszcenciák
visszatérnek Napló-jában is. Nem tudhatta,
mint ahogy a kortársak sem tudták, hogy
Byron homályos és borús önvádjai. titokzatos sorai mögött valódi vétkek gyötrelmei
élnek. (Féltestvérét, Augustát csak felnőtt'
korában ismerte meg, belészeretett. Kapcsolatukból egy kislány született, Medora.
Ennek unokája egy Párizs meletti apácakolostorban élt s halt meg.) Széchenyi magába
szívta ezeket a borongós érzelmeket, valóságos éntranszponálás folyt benne, s inkább
Byron vétkei, mint a sajátjai felett tépelő
dik. (Lásd bővebben: "Lord Byron hatása
Széchenyi Istvánra" círnú cikkemet. Róma,
Katolikus Szernle, 1977. I. szám.)
H. BOROS VILMA

FILOZÓFIA
Varga Béla:
Bölcseleti írások
A századforduló európai gondolkodása sajátos képet tár elénk. A bölcselkedök nagy
részének a~on vész el energiája, hogy rendet
teremtsen a szaktudományok, szemléletformák, módszerek egyre súrúsődó erdejében.
Enélkül elindulni sem mernének, nehogy
céljukat világosan lássák. S ha elindulnak,
kérdéseiket az egyes iskolák eltérő optikái
még tovább aprózzák.
Pedig nem lényegtelen kérdések töltik
meg ez időszak filozófiai kereteit: midön
azonban e keretek közé valami lényeges
kérdés eljut, egyszerre lényegtelenné válik.
Németországban, az újkantianizmis s fenomenológia hazájában II. vilmosi, bismarcki
idők a tudományokat, kiváltképp a szellemtudományokat könyvtárakba és magántanári szobákba préselik. Ezért aztán WindeIband úgy beszél a logikáról, majd később
Schele r az etikaról. mintha a Kant-kötetek
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fóIiánsai lennének a valóság, mellyel mindenkinek meg kell birkóznia. A filozófia
"belügy", ám egyelőre előnyére válik, hogy
szaktudományos szempontból értő kezek
nyúlnak hozzá.
Dilthey, Windelband,
Ríckert, Lask, Vaíhinger, Simrnel és ScheIer
munkássága külföldön is követőkre talál.
Német filozófiai mühelyekben szerzett tapasztalattal, s az említett bölcselők iránt ér. zett tanítványi alázattal· kezdte pályáját
Varga Béla, a század eleji magyar gondolkodás eleddig eléggé háttérben hagyott
alakja. S életének elkövetkezendő három
évtizedében nemcsak komoly szellemiséget
közvetítő gondolkodó vált belőle, hanem legjava írásait tekintve - szuverén szellem
is. Szorosan vett "bölcseleti írásai-ból juttatott el most hozzánk kis kötetnyit a Téka,
Balázs Sándor válogatása.
Varga Béla 1886-ban született Tordán.
Édesapja Székelyföldről ideköltözött göröglatin szakos tanár, később a helybeli líceum
igazgatója. Fia tovább ápolja a családi hagyományt, a kolozsvári egyetem bölcsész-

karán klasszika-filológiai tanulmányokat jelentések" területe, a logika szavatolt. Ha a
folytat, s emellett filozófiát, esztétíkát, peda- természettudományos fogantatású ideológógiát studírozva meglehetősen korán önál- giák a lélektanban látták azt a csúcsot,
ló szellemi utakra is lép. Olyannyira, hogy rnelyhez a fizikából, kémiából, bioló~iából
Berlin, Lipcse, Genf egyetemeiről hazatérve és fiziológiából építkező rendszerezés a maaz 191O-es években jelentkező filozófusnem- ga Bábel-tornyához ér, a szellemtudomázedék legkiválóbb képviselői közé sorolhat- nyiak mindenkor a logikailag érvényes erkölcsi parancsok elsőbbségére hivatkoztak.
juk be.
Az erdélyi unitárius Keresztény Magvető s S az esztétika, etika, logika kanti hármasa budapesti Athenaeum köre közül, melyek- ságának viszonyát firtatták Windelbandtól
ben Varga első írásai megjelentek, jelentő Rickertig és Lukács Györgyig.
ségben, hatásban kétségkívül az utóbbi foA logika azonban csakhamar igen törélyóirat vezetett. Munkatársai - többek kö- keny eszköznek kezdett bizonyulni a rendzött - Zalai Béla, Fülep Lajos, Mannheim szerezés küzdelmeiben. A természettudomáKároly, Lukács György, Hauser Arnold. A nyos szeniléletből fakadó szociáldarwiniz- I
legkülönfélébb elveket olykor nehezen kö- mus a társadalom követelményeit juttatta
érvényre, s az egyes ernber szabad elhatávethető kifejtéssel s kuszált stílussal gondolkodók kÖzött Varga tiszta problémafölveté- rozásaival nem sokat törődött. A XIX. szásével, s tárgyát következetesen. tanáros zad közepe táj ától "szervezetterök gépi vimértékletességgel megválaszoló dolgozatai- ' lága" vette kezdetét, ahogy Babits írta Irodalomtörténeté-ben. Az e fenyegetés ellenéval tűnt fel.
A korabeli gondolkodás, mint említettük, ben fogant Az individualitás kérdése 0932)
a szaktudományok eredményeinek rendsze- és A lelkiismeret (1909) címú tanulmányairezésére törekedett. A külhoni filozófusok ban Varga még mindig csupárrtudományon
mellett "a rendszerezés 'problémájának belüli pozíciójából érezte a veszélyt. Azaz
megoldását" latolgatta a mi Zalai Bélánk. is, . igen gyöngén, határozatlanul. Kimerítő alaa századforduló legjelentösebb, korán el- possággal végigvitt elemzései tehetetlenül
hunyt gondolkodója. Varga később, A szub- vesztegelnek a tudományok határain belül;
szisztencia fajai című tanulmányában (1928) mint a csak fiziológiára. vagy csak logikára
arról adott számot, hogy a gondolkodástör- alapozó kortárs múvek . között oly sokan.
ténetben "az egyes problémák legtöbbször MindÍ<ettőegy-egy neme a túlzásokkal
elvesztették eredeti karakterüket a rend- együtt járó vakságnak, rossz alternatívák,
szerhezvalö alkalmazkodás következtében", nincs és nem is lehet kiegyenlítésük. A kuls ő maga azért fordult a husserli fenomeno- túrkritika időközben nagyban' viszonylagológiához, hogy "az elfogulatlan és elöfelte-. sította a kanti hármas út célhoz vivő erejét.
vésmentes" rendszerezéshez szilárd alapot Windelband már 1894-ben meglátta,hogy a
logika fejlődésének Kepler és Galilei szányerjen. Több kortársával együtt joggal vélhette úgy, hogy az addigi filozófia többnyire zadai kedveztek, mert nem "elvont konstaz előző filozófiák újragondolása é's nem rukciókból vagy formális megfontolásokmagára az emberi létre koncentrálódó gonból", hanem..." a gyakorlatban sikeresnek bidolkodási forma.
zonyult kísérletek ből" alkották meg törvéFilozófiát megújító diszciplinának a szá- nyeit. Ennél is tovább ment az a fiatal svábzadforduló tudósai a logikát tartották. Var- földi gondolkodó, akinek 1916·ban megjega még 1923-ban is kitartott amellett, hogy .lent első műve bizonyította, hogy Duns
"a metafizikát csak a logiká óvhatja meg at- Scotus, a skolasztika úttörője finomabb 10tól, hogy téves vágányokra kerüljön" (A '. gikai megkülönböztetésekre volt képes,
metajizika helye és értelme napjaink böl- mint Husserl. Heidegger későbbi filozófiája
cseletében). Mikor a századvégen Nietzsche
még erőteljesebben bírálta a "Platón iskoaz egyéniség kultuszával, később Bergson lájából származó logikát", mert európai töraz életlendülettel vélte, föloldani a lételmé- ténetében nem az vált benne fontossá, .mi az
leti, ismeretelméleti kérdéseket, Windel- igazság, hariem az, hogy milyen föltételek
band "a vélekedések zűrzavarából a tudo- mellett tarthatunk valamit igaznak.
mány nyugodt világosságához" menekült,
Nem becsüljük alá Varga Béla munkásmelyet "a legegyetemesebb érvényes ki- ságát, mikor - ahogy a Bölcseleti írások is
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mutatja - annak nagy részét kitevő szaktu- manizmust hirdet.is mindenekfölött vallja a
dományos dolgozataiban csupán kezdemé- kultúra megvalósításának mindenhatóságát,
nyét látjuk későbbi érett gondolkodásának. s emellett "érdekli az ember testi és lelki
Lélektani, nevelés- és értékelméleti cikkei életének minden mozzanata, az ifjúság, az
még a logikai kérdéseket taglalóknál is ha- öregedés problémája, a szépség, az asszony,
loványabbak, talán tárgyukból is követke- a szerelern", Amolyan paradicsomi világ kezöen. Mindezért bőségesen kárpótol, hogy rekedik elénk, melyre azóta, mint tudjuk,
végül is eljutott a veszélyes történelemben sokat hivatkoztak zsarnokságot hozó ideoélő ember lényegi kérdéseiig, s ezt három
lógiák. Ezzel szemben "Dosztojevszkij nem
írásművében sikerült is kifejeznie. A szabad.ellensége a kultúrának, de látja ... annak
elvű kereszténység vallásos alapja (1936), az
krízisét. hogy ne mondjuk, csődjét", folytatUnitárius- hittan (1923-1937) és A fausti és ja Varga. "A fausti lelket is megrázza ez, de
karamazovi lélek (1929) föltétlenülbiztosíték visszahúzódik a humanitás bölcseletének
művének maradandóságára.
bástyái mögé, melyben ... mindig igen sok
Az individuumról szőlva Leibnizet idézte, volt a szabadosság és az esztéticizmus. A kaaki szerint "a valóság minden tárgya egy ramazovi lelkiismeret az embert 'sokkal méeröcentrum, mely a maga lényege, a maga lyebb szakadékok fölé vezeti, ahonnan
törvényszerűsége alapján egyénileg fejti ki
nincs könnyen kivezető út". Goethe a folytotevékenységét, hogy magát fenntarthassa".
nos tökéletesedés célképzetében, a bűnös
Az egyes ember sorsáról elmélkedve, ké- ség gondolatát félretolva alkot, míg Dosztosőbb még keményebb meghatározást, a köjevszkij olyan elveszettségben látja az emzépkori Heinrich von Gentét fogadta ei: "az
bert, melyböl az saját erejéből nem szabadítindividualitás. alapja a negáció". Korai pá- hatja, nem válthatja ki önmagát. Ezért az ő
lyája sejtését igazolta, azt, hogy "az erkölcsi regényeiben "a lelki újjászületés, a belső,
érzés sokkal reálisabb és erősebb, mint a lo- immanens kereszténnyé levés az egyedüli
gikai és esztétikai". Az "intellektuális érdek- kivezető út abból a reménytelen útvesztő
lödést" az erkölcsi fogékonyság, vagy, ami
ből, amelyben az emberiség eltévedett, s
ugyanaz, "a szabadság utáni vágy" jóval ezért a karamazovi lélekben elsősorban a
meghaladja, hirdeti Varga. S ha ez így van,
lelki kereszténység van elismerve a történeaz emberről való elmélkedésnek vissza kell
tivel szemben". Varga gondolatmenete,
térnie a metafizikához, vagyis a 'végső dol- mint látjuk, a" kereszténység lényegének fölgok megfontolásához. Ennek adja példáját, fedése mellett a kereszténység történeti krimidön két irodalomtörténetileg nyomon kötikáját is magával hozza, s hangot ad itt is
vethető paradigmát bont ki a "fausti" és a
Unitárius hittan-e megkülönböztetésének
"karamazovi lélek" típusában.
"ontológiai" és "értékkereszténység" között,
Ne képzeljük, hogy erőltetett s egyszerű Az előbbin jelentéstelennek hagyott katekéziseket, megcsontosodott egyházakat ért, az
sítő szellemtörténeti elméletet találunk ebben a tanulmányban. A goethei eszményt utóbbin minden olyan megújhodási kísérlesokan állították állócsillagként ez időben tet, "mely a dolgok velejéig hatol, amikor az
Európa elsötétült egére: Jaspers, Thomas egész lelki élet újjáalakítását akarja, mint
Mann, Merezskovszkij. vagy nálunk Babits, amelytől minden egyéb függ".
Hamvas Béla, Lukács György. Az eltérö gonA fausti és karamazovi lélek-ben Varga
dolatirányokat jelző nevek közé tartozik megmarad ugyan sajátos, békéltető pozícióVarga Béla, 'kis hangsúlyeltolódással. Ő jában, de tanulmányának befejezése az emugyanis a dosztojevszkiji jelenséget nem iro- . ber gyökeres átalakításának követelményét
dalomtörténeti, hanem metafizikus mérce- sugározza. Érvelése mindvégig, s tárgyát is
ként helyezi a goethei mellé, s annak alap- fölülmúlva.:' higgadt, következtetése szükján szamos hiányára hívja föl a4'igyelmet.
szavúságában is hosszasan elgondolkodtat.
A Goethe képviselte harmonikus kultúra, Tanítását minden bizonnyal gyakorlati tamondja Varga, még a világtörvények tuda- nácsnak szánta, nehogy régi értékeink újjátában, de már az ember erőfeszítéseibe ve- teremtése során':' Goethe szavával - acélt
tett hitben, a technikai civilizáció megte- gyártva salakok maradjunk. (Kriterion Ki. remtésének reményében és az emberi sze- adó, 1979.)
mélyiség kiteljesítésének vágyában él. HuREISINGER JÁNOS
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KÉPZÖMÜVÉSZET

"Musée du Méssage
Biblique Marc Chagall"

pek aligha egy egyén, egyetlen individuum
álmát váltják valóra, inkább az egész emberiségét."

A képek a francia könyvkiadónak, Am-

broise Vollard-nak (1868-1939) a hatására és
Nizzában - az antik-Nikea - a régi és a mai
emlékeinek szépsége, értéke és
gazdagsága szinte zavarba ejt. Csak a biztos
válogatás adhat maradandó élményt és gyümölcsöző benyomásokat az odautazónak.
Így esett választásom arra a müvészeti
gyűjteményre, mely a maga nemében egyedülálló. Nem kevesebbet tartalmaz ugyanis,
mint a neves művész bibliai tárgyú művei
nek hozzávetőlegesen teljes gyűjteményét,
melyet a -múzeum francia nevében is olvashatunk: Musée du Méssage Biblique Marc
Chagall, azaz Marc Chagall "Bibliai űze
ner-ének Francia Nemzeti Múzeuma.
Chagall a francia államnak ajándékozta az
egész gyűjteményt és ezért, a műalkotások
jellegének és. mértékének ismeretében, valamint tartalmának tudatában, állandó kiállításra tervezték és építették fel ezt a múzeumot. André Hermant francia építész tervének ideális és ritka megvalósítása látható
itt: kép és prezentáció, műalkotás és környezet, festmények, szobrok, metszetek és
belső terek, épület és gyűjtemény olyan eszményi egysége, melyet csak kivételes alkalom és együttműködés eredményezhet. A
hatás titka, hogya kitűnöen megtervezett és
tökéletesen megépített múzeum .épületét és
belső tereit szinte észre sem vesszük. Ebben
a nagyszeru környezetben nem szól semmi
más a látogatóhoz, mint Chagall munkái:
festményekben, grafikákban, metszetekben,
plasztikakban és más müfajokban. Az a kinyilatkoztatás, élmény, átélés, és újraalkotás
beszél hozzánk, melyet a Könyvek Könyve
jelentett a művész számára.
"Már gyermekkorom legelső éveiben
megragadott a Biblia - írja Chagall a múzeum katalógusának előszavában. - Mindig
is hittem, és most is hiszem, hogy a Biblia
minden idők költészetének legfőbb forrása,
mely kezdettől fogva kifejeződik az életben
és a művészetben. A Biblia mint az élet és a
természet hangja.
ezt a titkot kíséreltem
meg továbbadni
Úgy hiszem, ezek a kéművészet

a művész keleti utazásainak emlékei, tapasztalataí alapján születtek meg. Amikor visszatért az Egyesült Államokból, akkor kezdett
megformálódni benne a gondolat, hogy
egyetlen helyen gyűjtse össze. bibliai ihletettségű alkotásait. Valahol, a csönd és a
meditáció helyén, ahol a látogató - belépve
ebbe a sajátos világba - átélheti ezeket az
egyetemes reflexiókat. Mindenki előtt másként tárulnak fel a képek üzenetei, mert
más az a belső, lelki-szellemi világ, mely az
alkotások egyetemes hatásával találkozik.
Chagall először a teljes ikonográfiát, majd
ezen belül az egyes alkotások színhatását
tervezte meg Vence melletti stúdiójában,
abban a kis méretú, már nem liturgiai célra
használt kápolnában, amelyben dolgozott. A
képek elhelyezése azonban, különböző
okok rniatt, itt nem volt lehetséges. Ezért
munkáit a francia államnak ajándékozta,
mely Nizzában új múzeumot építtetett, hogy
méltó helyet adjon a művész anyagának.
Belépve a múzeum előcsarnokába, nagyméretű szővött falikárpit fogadja a látogatót. Nincs címe, de. az ábrázolások napfényes, ragyogó színei kétséget kizárólag arról
tudósítanak, hogy a mester a francia tengerpart színeit, valamint a Szentföld mediterrán tájait kívánta egységes színharmóniába összekapcsolni.
A nagyteremben tárul elénk a múvész
pompás, 17 darab monumentális vászna.
Ezek az olajfestmények általában 2-3 méteresek vagy még nagyobbak. Nézzük sorban
a képeket:
1. Az ember teremtése. Z.A Paradicsom, 3..
Ádám és Éva kiűzetése a Paradicsomból, 4.
Noé bárkája, 5. Noé és a Szivárvány, 6. Ábrahám és a három Angyal, 7. Izsák feláldozása,
8. Jákob álma, 9. Jákob harca az Angyallal,
10. Mózes az égö csipkebokor előtt, ll. Sziklából való vízfakasztás, ÍZ. Mózes átveszi a
Törvénykönyveket, 13. Énekek Éneke I., 14.
Énekek Éneke 11., 15. Énekek Éneke III., 16.
Énekek Éneke IV., 17. Énekek Éneke V.
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A gye rme ki tiszt a s ág ú ábrázo lás mó d megragadóvá és k ö v eth et ő v é teszi ő ket. A legtöbb fes tmé ny szígn ált. néme lyike n az évszám is o lvas ha tó. A rn úvek á lta lába n az
1950-es, 1960-as éve k b e n ke letkeztek .
A képszim bo likáb a n, a kom pozíciókban
ben ne él a meste r egyko ri szü lő h a zájá n a k , a
rég i Oroszországn ak és má sod ik hazájá nak,
Franciaországn ak megann yi tája, gye rme kkorán ak á lo m ten ge re s a Bibl ia isme ret e,
tudása és szerete te .
A nagyt erm et e lhagyva a szobo rte re m be
érü nk, aho l a b ibli ai a la kok ritka s zé p ségű
plas ztiká i fogadn ak: Krisztus, Dávid, Móze:>,
va lam int a négy ó tes ta me nt u m i n őa la k :
Sarah. Reb ecca, Rach el és Lea h. E gyűj t e
mén y m ég eb ben a múzeumban is kül önlegességne k mondhat ó, hi szen Chagall szobra i csak rendkívül kev és helyen láthat ók viI
lágsz erte.
Továbblépve a múzeum egyik kisebb te rméb e, az Én ekek Én eké-t feldo lgozó öt o laj:
kép ét láthatjuk. Ebben a teremben e kism ére tű képek rit m usához, tematikájáh oz és
színharmóniájához alkalmazkodott az ép í- .
tész, André Hermant. Kül önös megoldást
választott itt: ab la kot tárt a világ fe lé. Egyik
. oldalán nyit va ha gyt a a teret úgy, hogy a felületet telj es egé szében üv egfallal zárta le.

Elő tte mes ters éges' tó van tengeri ka vicso kItál, me lyne k kris tá lytisz ta vize visszatükrözi
a rri ög ő tte e lhe lyezett nagyméretű mozaiko t. Chagall ezt az a lko tását a kkor tervezte és . k ész ítette . a m ikor az é pü let már ké sze n állt. Úgy érezhe tte . hogy az üvegfall al
sze m be n ' l é vő falfe lü let re mozai kot kell
tervezni e, m e ly Ézsa iás prófétát á brázo lja ,
Zodiak jegyéve l. Ez a te rem va lóba n a m ű lvezet mű h e ly e: m ű és go ndo lat. meditáció
és 'a lko tás a n é ző lelké ben te ljes é rte lm ű egységgé vá lik a befogadá
pillanatában.
A cse nd - a so k lá toga tó e lle né re is - t6kél et es. Ez az é pítésze tileg her metiku sa n
zárt világ m indenkit befogad! aki kész be• foga dásá ra .
Chagall több m int két száz színes váz latot,
ce ruza rajzo t, tollrajzot , o lajváz lato t, a lak- és
színtanulmán yt, valamint más e l ő tan u l
mányt készített a főműv ek egyes rés zle te ihez. Ezek magukban fogla lják - a lehet s éges
teljesség íg ényé ve l v- a kompozíciók ös sze s
va riá cióját. Nagy r ész ük ugyancsa k eb ben a
múzeumban tal álha tó.
A m ű vész bibliai illu sztrációi ~. rne lye ket
ugya ncsak Amb roi se Vollard felkérés ére kém ég
szíte tt sze ntfö ld i . u tazása i után
1930-ban - mintegy 39 go ua nch-ot ta r tal -

Chaga ll M úzcu m, Nizza
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maznak, melyek szintén a múzeum birtokában vannak. Ezeket, Marc és felesége, Valentina Chagall adományait, a múzeum
megnyitó közönsége láthatta már, s feltehetően a jövőben is alkalmanként kiállításra
kerülnek majd.
A rézmetszetek, melyek Vollard felkérésére születtek és a párizsi Tériadé kiadónál jelentek meg, a Királyok Könyve, Dávid, Salamon, a Próféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel könyvéből merítik témájukat. Chagall
új felfogású megjelenítései egyetemes remekművek.

Lépjünk be végül a Chagall-múzeum elő
adó- és zenetermebe, mely hangulatában
továbbvezet az első nagyterem kék árnyalatainak itt szinte mindent beborító kék színébe. Kék bársony fénylik az üléssorokon.
kék burkolat a padozaton. Mélykék ég szikrázik be azokon a kék üvegablakokon, melyek a mester A világ teremtése címu alkotását mutatják be. E félhomályos teremben,
ezeknek az ablakoknak a fényében, a kékek,
zöldek, türkizek ragyogásában bontakozik
ki' a három üvegablak témája, tartalma, múvészete, mely a fényforrás megtörésével, az
egyes üvegablakok egymás melletti elhelyezésévei, ornamcntikájával és tematikájával
tárják a néző elé a Világ teremtése előtti sötétség "kékjét", a valaha voltakat, a kezdeteket és végeket.
"Lehet ez az álom igaz? Igazzá válhat ez az
álom?" - kérdezi Chagall, és így válaszol rá:
"A rnüvészetben éppúgy, mint az életben,
mindcrq lchctségcs addig, míg mindennek
alapja a szerctet".
KOÓSJUDITH

•
,Az esztergomi Dévényigyűjtemény kiállítása
Dévényi Iván (1929-1977) neve nem ismeretlen a Vigilia olvasói előtt. Képzőművésze
ti témájú írásaival, kiállítás- és könyvkritikaival - melyek bizonyos rendszerességgel
láttak napvilágot - gyakran találkozhattak e
lap hasábjain. Az elsősorban a modern mű
vészet jelenségeit méltató-elernzö írások

szerzöje, az esztergomi tanárember - mindemellett - a háború utáni hazai múgyújtés
egyik legkarakteresebb és -színvonalasabb
kollekcióját tudhatta magáénak.
Hogy mennyit "ér" egy kép? E kívánesi és
sokszor mohó kérdést gyakorta teszik fel
müvészeknek, műtörténészeknek és· múgyújtöknek is a magukat többnyire önérzetesen "kívülállók"-nak, .Jaikusok't-nak minösítö érdeklődök. Így válik érzékelhetővé az
az egyik utolsó vékonyka szál, mely az elsödlegcsen (és természetéből következöen)
szellemi-formai értéket reprezentáló múalkotás és a tőle elszakadni látszó, legszélesebben értelmezett "közönség" anyagi értékhiedelmei között feszül. Mennyit is ér
egy jó kép? Tulajdonképpen mérhetetlenül
sokat. És ez a valójában "pénzben" kifejezhetetlen érték - mely szinte misztikusan húzódik meg a mindent átszövő merkantil fonatok között - a legcsábítóbb az igazi múgyűjtő számára..Az alkotás "kettős életé'í-ból
az, mely szorosan és időtlenül tartozik a jó
képhez, szoborhoz: a formát életre hívó szellem sugárzása, mert az igazi mügyújtö ahogyaszóösszetétel is sugallja - müveket
és nem vagyont gyűjt; mindenekelőtt a mű
valóságos, eszmei értékével azonosul s nem
múlékony és relatív áru-burkával.
Dévényi Iván az ötvenes években kezdte
múgyüjtöi tevékenységét s érdeklődése
csakhamar olyan mesterek felé fordult, akik
többségükben - a korszak terminológiájával
- .formalistának" vagy "modernistának'"
számítottak (klasszikus magyar avántgarde,
Európai Iskola, a szentendrei .szellemiformai hagyományokhoz kapcsolódó müvészek). Távol estek tehát nemcsak az akkor
hivatalosan elismert és támogatott müvészet élvonalától. hanem "kortárs"-Iétük folytán - müvészettörténeti léptékkel mérve még "nem állhatták ki az idők próbáját"
sem. Nagyrészt mind aktuális, mind "történeti" garancia híján voltak, s látható: ezek
alapján Dévényi Iván sem "mehetett biztosra". Mindennél .többet jelenthetett viszont
szenvedélyes érdeklődése, műteremlátoga
tásai, fogékonyságának állandó tréningje:
mindezek nemcsak ízlését és érzékenységét
fejlesztették, hanem egyidejűleg bátorságát
is: volt mersze "hallgatni a szernére" - túl a
bevett értékeken. Negyedszázad alatt olyan
gyűjteményt hozott létre, mely egy korszeru
felfogást tükröző, képzeletbeli Magyar Mo-
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dern Művészeti Múzum anyaga is lehetne - nemcsak a névsort, hanem a minöséget
tekintve is.
A hetvenes évekre kialakult Dévényi-gyűj
temény nem maradt rejtve az érdeklődök
elöl: 1977-ben Győrben s az elmúlt esztendöben - több hónapon át - Esztergomban, a
Balassa Bálint Múzeumban rendeztek kiállítást a kollekció javából.
Az esztergomi rendezés és a katalógus
(mindkettö Mucsi András munkája) a "gyűj
teményen belüli gyűjtemények" köré szervezte a tárlat anyagát. Valóban kiemelkedő
jelentőségű - számban, áttekintő teljességben és színvonalban - a Czábel, a Bálint, a
Barcsay és a Kondor-gyűjtemény. Emellett
több fontos művel képviselteti magát Anna
Margit, Bernáth, Borsos, Gadányi, Kassák,
Korniss és Márffy. S végül - a teljesség igénye nélkül - ki kell emelnünk néhány olyan
múvet, melyek szemmel láthatólag a gyűjte
mény "sarokkövei". Berény (Sárga dunyha,
1928),
Csontvary
(Zárda
Trauban,
1899-1900), Egry (Önarckép, 1930 k.) és Tihanyi (Grósz Andor portréja, 1915) munkái
alapján is érzékelni lehet azokat a vonulatokat a század hazai modern múvészetéból,
melyek leginkább vonzották Dévényi Ivánt.

E sokszínű. gazdagság láttán bizonyára
voltak jó néhányan, akik - beidegződéseiket
követve - a bemutatott gyűjteményt pusztán vagyonnak, kincsnek látták; méghozzá
egyetlen kézben "felhalmozott" vagyonnak.
Ám ne feledkezzünk meg arról, hogy az
igazi műgyűjtő szenvedélyes szellemi ember, aki számára kollekciója életcél, és nem
fogyasztói javakra váltható eszköz, tőke.
Civilizáció helyett kultúrában gondolkodik.
(Ritka eset, hogy az igazi mügyújtö pénzért
válik meg kedves képétől - legfeljebb
másik, újabb képre cseréli.) Dévényi Iván
középiskolai tanárként hozta létre' gyűjte
ményét. Gondoljuk meg: mai és egykori
irigyeí, a teljes anyagot immár vagyonnak
látók közül hányan vállaltak volna "kockázatot" és áldozatokat egyes múvekért a gyűj
tés során? Távoli, de talán találó párhuzamként hivatkozhatunk Victor Chocquet-ra, a .
múlt század végének hivatalnok-fizetés ből
lett mügyüjtöjére is, kinek "gyűjtőszenvedé
Iye a mű iránt ér;zett tiszta vonzódásából
fakadt; még nem ismerte az értékek gyűjté
sének lázát" (H. Frank).

ANDRÁS] GÁBOR
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A római levél
Farkasfalvy Dénes ciszterci tudós új könyve,
A Római levél (Prugg Verlag, 1983) immár
második bibliafordítása, mellyel a magyar
nyelvü
biblikus irodalmat gazdagítja.
1975-ben ugyancsak a kismartoni Prugg
Verlag gondozásában jelent meg a Zsoltároskönyv fordítása.
Hibátlan szentírásfordítást még senki
sem készített, és nem is fog. A munkaközösségek által publikált fordításokat is "kísérleti kiadásban" szekták elóbb közreadni, hogy
a szélesebb körú hozzászólásokat is figye. lcmbe tudják venni. De így sem lehet tökéletes a mú, nem is szólva arról, hogy az idő
újra és újra megkérdőjelez tudományos és
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nyelvi megoldásokat. E~ azonban sosem bá- .
tortalanította el a fordítókat és a kiadókat,
mert minden új fordítás sajátos feladatot
tölt be és új értékeket hoz a bibliafordítás
irodalmába.
Farkasfalvy Dénest a fordításnál nem a
közérthetőség, nem is elsősorban az úgynevezett pasztorális szempont vezette. "Bonyolult görög szövegc t ~ írja - bonyolult dc mai és szabatos - magyar szöveggel
adunk vissza." Pontos, szakszerű és irodalmilag is megfelelő magyar fordítást közöl.
Az a törekvése, hogy két lépcsőben, a sző
vegjegyzetek nyelvi, történeti adatai val és a
nagyobb távlatú magyarázatok teológiai és
mai szempontjaival segítsc az olvasót. vagy
abibliaórák közösségét. Ez a kommentár

természetesen nem is adhat teljességet, hiszen a kevesebb szakérdeklődéssel rendelkezők számára akarja közelhozni Szent Pál
tanítását. Úgy vehetjük kezünkbe SzentPál
levelének szövegét, hogy egyazon kötetben
megleljük ~ lapozgatások nélkül- a részletes magyarázatot. Példámutatóan elégíti ki
az átlagolvasó igényét. Egyszerre kapja a
legfontosabb nyelvi, történeti ismereteket,
és a bibliai szöveg átelmélkedését kísérö
szempontokat.
A szerzö bátran szembenéz a mai szeritírás-olvasó nehézségeivel. Csak egy példa
erre: az !,lB-32 versekhez fűzött magyarázataiban Szent Pálnak a bálványimádással
kapcsolatos kijelentéseiről megállapítja: "A
mai szellemi áramlatok két pontban ütköznek Pál álláspontjával. Egyrészt a mai vallástörténet és vallásfilozófia megtanított
bennünket arra, hogy a pogány vallásokban
több értéket lássunk, ne csak esztelen bálványimádást, másrészt a filozófiai istenérvek pusztán racionális meggyőző erejét
gyakran megkérdőjeleziük." Azután igyekszik feloldani ezt az ütközést.
A Római levél ökumenikus jelentősége
közismert. Luther és Kálvin kiváltságos figyelmet szenteltek e levélnek és alapvető
.teológiai álláspontjaikat e levél magyarázátából merítették. Éppen ezért az ökumenikus teológia és bibliakutatás ma is kiemeIt
fontosságúnak tekinti. Ebből a szempontból
érdemes idézni, amit Farkasfalvy a 4,1-8
versekhez fűz a legizeszthai görög ige (felróni, beszámítani) értelmezéséről. Luther
"pusztán betudott igazságról" beszélt, ami
bűnösségünket nem törli el, csak befedi. Ezzel szemben idézi a debreceni református
jubileumi kommentárból: "Isten nem csupán igazaknak. minösít, igazaknak tekint,
igazakként állít maga elé bennünket, hanem
a búntól megszabadult, valóságosan igaz
emberi életet teremti meg bennünk", Az
"egyedül üdvözítő hit" körüli protestánskatolikus ellentét kérdésében pedig így igazít cl: "Ha egyszer a megigazulást nemcsak
betudott-nak, hanem teremtő módon megvalósítottnak. tartjuk, akkor a hitből fakadó
megújult det ből nem hiányozhat a szerétet
és a jócse l· i,edet. Vagyis: a sola fides nem
redukálható pusztán értelmi aktusra, vagy a
vétkek megbocsátásába vetett meggyőző
désre,"

Az előbbi idézetekkel már azt is bemutattam, hogya szerzö a Római levél magyarazatához terjedelmes irodalmat használ, a
legfontosabb katolikus és protestáns rnuveket fel is sorolja.
Farkasfalvy Dénes könyve kiegyensúlyozottan modern, tehát megfelel a hazai igénye knek. A tíz esztendeje megindult hazai.
biblikus kiadványok is jelzik a közismert
tényt: mint világszerte, nálunk is közérdeklödés tárgyává vált a Biblia. Ennek az érdeklődésnek korszeru kielégítéséhez - mely
egyik fontos jele kulturális fejlődésünkneJs,
egyaránt fontos szerepük van hazai és külföldi magyar szakembereinknek.

ROSDYPÁL

•
Egy bábjátékgyűjtemény margójára
Gyermekekkel bábjátékot játszani divatos,
lépten-nyomon tanácsolják ezt a pedagógusoknak és a szülőknek. Általában lelkesen
belevág az ember, majd hamarosan beletörik a bicskája. A gyakorlatban kiderül
ugyanis, hogy a bábozás sokirányú ügyességet, fáradhatatlan kitartást kívánó, igen-igen
munka- és időigényes foglalatosság. Nehéz
dolog összehozni egy gyermekközönség
számára is élvezetes, akárcsak s-lO perces
kis produkciót. Az előadások ból legtöbbször se látni, se hallani nem lehet sokat,
megérteni, élményre szert tenni meg egyáltalán semmit. Az összrnúködés hiányosságai
miatt zavaros a mozgás, a gyerekek beszéde
a paraván mögül igencsak elmosódó csicsergésként hat; csak a kellékek alkálmazásának ügyetlenséget okozhatnak a nézőté
ren olykor-olykor derűs perceket. Ritkán sikerül megtervezni a cselekményeknek azt araffinált egyszerüséget. hogy térben, mozgásban áttekinthető, könnyen kivitelezhető
legyen, ám mégis váratlant, érdekeset nyújtson. Se szcri, se száma a félresikerült elő
adásoknak. A jó gyermekbábjáték ritka,
mint a fehér holló.
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A bábjátékot. amatőr és gyermeki kivitelezésben, . igazából csak maguk a szereplők élvezik. Ők is csak akkor, ha nem nyomorítja meg az előadást sok és bonyolult
technikai tennivaló, s nem szegi kedvüket
rengeteg memorizálás. Ezt a tanulságot
levonva, legtöbbünk annál a bábozási formánál köt ki, aminek nem előadás létrehozása a célja, hanem maga a "happening".
Kérdés azonban még több adódik, ha hittanóráinkon szeretnénk a bábozást alkalmazni.
Nagy várakozással veszi ·tehát kézbe bizonyára sok hitoktató a közelmúltban a
Szent István Társulatnál megjelent, bábjáté-.
kokat tartalmazó könyvecskét (Horgász
Mária: "Játsszunk együtt!" Hitoktatási segédkönyv, 1983). Magam is érdeklödve 01vastam végig a kötet "bibliai történet" és
"legenda" megjelöléssel ellátott jeleneteit, ám kérdéseim és kétségeim elolvasásuk
után megszaporodtak.
Vizsgáljuk meg először is azt, mit akarunk
valójában elérni a 6--12 évesek hittanóráin?
A bábozás ugyanis mint módszer ennél a
'korosztálynál jöhet leginkább szóba. Induljunk el egy tévedés szemügyre vételéból.
amit jobbára jámbor nagyszülők szoktak elkövetni. A fiatal gyermek könnyedén átveszi
környezete szokásait és értékítéleteif vallásos jelrendszerét is, így hálás alanya annak, hogy tanulékonyan elismételje, amiket
szeretteitől s a velük egyívású felnőttektől
hall: ebből vonódik le aztán a konzekvencia,
hogya kisgyermek mily fogékony a vallás
tanításai iránt. Könnyű sikere ez a hittantanításnak, mert kétséges, hogy mi van e
mögött a jelrendszer és verbalitás mögött
mint tartalom, megértés és szükséglet.
Ilyenkor r'valójaban maga a gyennekség a
szép, ami elbűvöl bennünket: erre, mint
karácsonyfára a díszeket. aggatjuk rá a számunkra fontos és kedves vallási jeleket, és
azt hisszük, valóságot, életet hoztunk létre.
Amint a vallásos környezet domináns hatása gyengül a gyermek életében, szétfoszlanak a nevelési ábrándok. .Elvallastalanodö"
gyermekeink felett kétségbeesni azonban
megint csak oktalanság lenne. Azt kell, hogy
belássuk: az 'ember vallási érzelmei nem
azonosak a konvencionális jelrendszerekkel; nevelésünknek mélyebb rétegeket kell
célba vennie a gyermeki lélekben.
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Az ember vallási magatartása, ha végsőkig
jelent a világ, az
élet' értelmességében, jó mivoltában. Bizalmat abban, hogy személyes életünk fontos,
s a mélybc húzó erők dacára megélhetjük
azt magasabb értékek vonzásában. A modern pedagógia nagy felfedezése, hogy az
emberi mentalitás törzs-irányulásai igen korai gyermekkorban alapozódnak meg. Az
életbe vetett ösbizalom, ami minden vitalitás s egyben a vallásos érzés alapja is, a családban tapasztalt szeretetböl sarjad ki, ami
első jelzéseit már a magzati életben eljuttatja az emberi lényhez. Rájöttünk tehát, hogy
a pedagógia nem a semmiből-varázsolás tudománya, hanem csak avval az életanyaggal
foglalkozhat, amit a gyermek eloéletéból. tapasztalataiból magában hordoz. A családból, majd az egyre táguló környezetből merített tapasztalatok keresztény' szellemű értelmezése, jó hangsúlyainak Iclcrösítésc.
élethelyzetekhez alkalmazható mozgósítása:
ez a 6-12 éves gyerekek hittanfoglalkozásainak tulajdonképpeni célja.
Az adott vallási közeg - esetünkben a katolikus közösség - természetesen jellegzetes
értelmezési rendszerben foglalkozik az életanyag feldolgozásával. Mi az életbe vetett
bizalom alapját Istennek, Atyának nevezzük;
a magasabb erkölcsi síkon megélt emberéletet Jézus Krisztusba, Isten emberré lett
Fiába kapcsolódva véljük kivitelezhetönek.
Mindaz az erkölcsi norma, ami meghatározza viszonyunkat életünk eseményeihez. a
jézusi tanításon keresztül válik szemléletessé és vonzóvá előttünk, s ezt így is adjuk
tovább. Foglalkozunk hittanóráinkon a keresztény szimbolikával és terminológiával,
de sohasem úgy, mint egy olyan díszitö rnotívumrendszerrel, ami alól hiányzik a szúr.
A bábozásnak mint beleélö-elídegenuö
sarkításnak. szerepjátéknak, fontos helye lehet hittanóráinkon: élethelyzetek, konfliktus-lehetőségek felvetése s alkotó bekapcsolódássai való alakítása, e játékok feladata.
Báb-pszichodrámák lehetnek az ilyen foglalkozások. A vezető veti föl az alapszituációt.
esetleg ő az egyik szereplö, aki megoldandó
helyzeteket teremt, mederben tartja, vagy
megfelelöen arrébb gördíti a játékot. Nyilvánvaló e spontán bábozás erkölcsi-indulati
nevelő szerepe. A témák lehetnek teljesen
profánok, ez néha egyenesen hasznos is az
oly könnyen burjánzó verbális sablonok elleegyszerűsítjük, bizalmat

lenében. Nem a vallásos máz fontos itt, ha- kétes hatásúnak a Jézus-figura bábszínpanem az értelmezések, értékítéletek, dönté- don való szerepeltetését. Ha még csak megsek keresztény szellemű megjelenése. Nem jelenik, átvonul a színen, áldó vagy gyógyía jógyerekség mutogatása, nem az ellen- tó gesztust tesz, elképzelhető - de nehezíti
szenv-rokonszenv kiélés csordaösztönének hatásosságát a szájába adott szöveg. Nem
bábjátékoknál oly szívesen alkalmazott megoldás az sem, ha, méltatlan mondatocsmódszere. Ennél differenciáltabb érzelmek káink helyett az evangéliumok szavait idézfelszínre hozása és rendezése a cél. Nagy lé- zük: ezek, a színpad terében, esetleg egyéb
lektani érzékenység, némi konkrét pszicho- szövegek közé keveredve hontalanok, nem
lógiai múveltség és a gyermekekre figyelni adják át jelentésüket. Nagyon könnyen épp
tudás képessége szükséges e játékok vezeté- _ az ellenkezője történhet meg annak, amit a
séhez.
bábozást jóakarattal alkalmazó pedagóguA jó bábjátékok persze akkor is életjáté- sok: elérni szándékoznak: a gyermekek nem
kok, ha meseközegben történnek. Az élet lé- jutnak közelebb a krisztusi igazsághoz, ám
nyegében misztérium, s ezt közelítik a -mü- gyarapszik az értelmetlen szajkózás és a vulveszi felől a mesék is. Az élet misztérium- garizáló félreértelmezés, Ez a veszély külövoltának' megéreztetése a vallási nevelés- nösen nagy, ha a jézusi példabeszédeket
nek is feladata. Kérdés, hogy segíthet-e ne- dramatizáljuk. Legtöbbjéhez köznapi igaz.'
künk a bábjáték? Igen, ~ de egyértelműen ságérzettel nem lehet közel kerülni, míg a
csakis akkor, ha valóban tiszta 'forrásból bábelőadások légköre főként a köznapi
meríthetnekgyermekeink. Ám hol-vannak igazságérzet felkeltésére alkalmas. A példaezek a rnúvészileg tiszta biblikus mesejáté- beszédek sűrű ~s mély igazsága a párbeszékok, illetve misztériumjátékok? Megalkotá- dek közegében felderítetlen marad.
suk nem jóakaratú. pedagógiai buzgólkodáA szöveg kérdése elválaszthptatlanul kapson rnúlik, hanem et"edeti tehetségen.
csolódik a stílus problémájához. Etőbb emEgyelőre kétséges számomra, hogy ha
lítettem, hogy csak valóban múvészit szabad
lennének ilyenek, épp a bábszínpad volna-e adnunk gyermekeinknek, ám nem feltétlea legalkalmasabb megelevenítésükre? A cse- nül csak a magas múvészetIndivíduálís allekményesség felületíbb megjelenítésének kotásait. Népi szövegekből, gyermekrnonhdvező bábjáték inkább a moralizálás, a tadókákból, igen vegyes anyagból is lehet stínulságlevonás irányába nyit, holott a misz- . lusos egységet alkotni, s itt megint csak az
tériumjáték tulajdonképpeni célja nem a ta- eredeti tehetség az, ami döntő. Olyan jellenulság, hanem a Titokra való rácsodálkez- gü tehetség, amit színhází rendezöktöl,
tatás. Ezekben a játékokban általában meg- együttesek müvészeti vezetőitől várunk el
jelenik a szent is: ugyanakkor gondoljuk művészi érzékenység, biztos, kimúvelt ' stímeg, hogy a bábjáték inkább a groteszk lusérzék terén, amely feltétele a dramatikus
megjelenítésére hasznos müfaj, Még a elképzelések sajátos. alkotói megvalósítasa"szép" báb is valójában mindig groteszk, nak.
mert leegyszerűsítés rnerevít. Ezért tartom
S. GYURKOVICS MÁRIA

ZENE

"phonograph cylinders"
./

Mai napig kissé értetlenül állok a tény előtt,
hogy a századelőn készített alapvető jelentő
ségű népzenei felvételeket nem, vagy alig
tették - a széles érdeklődő rétegek számára
hozzáférhető módon - közzé a különböző

népzenei hanglemezkiadványok, rádió- és
televíziórnüsorok összeállítói, tankönyvírók
és zenei szerkesztők. Legszerényebb számítások szerint is sok évtizedes késleltetésről
van szó. (Igazi nagy kivételt ez alól talán
csak a Pátria hanglemezsorozat jelentett.)
Ehelyett a legkülönbözőbb helyeken és mó-
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dokon készültek és terjedtek kiadványok,
melyek a "magyarság népzenéjét" voltak hivatottak képviselni és megismertetni a magyarsággal, s még inkább a nagyvilággal. A
félreértések elkerülése végett: nem is annyira az ízlés-, sokkalinkább a tudatficamos jelenségekre gondolunk most. Bizonyára
hosszú lajstromot lehetne fölvenni azokból
a kultúrtermékekböl, melyek témakörünkben a legnagyobb jóindulattal sem érdemlik
ki az autentikus jelzöt. Talán félrevezetés,
vagy félreértése volt ez a. dolgoknak? De
miért történt meg? Talán azért, hogy - annak idején - európai kultúrnemzet-tudatunk erősítése céljábólletagadjuk a palástolatlan népmúvészetböl rnegsejthetö, amögött meghúzódó szegénységet és tudatlanságot, s helyébe valamifajta idealizált kispolgári vagy jobbik esetben gazdag-paraszti
miliöt hazudjunk a felszálló pávák s az .omladozó vármegyeházak mögé? Vagy később,
hogy ezzel a fegyverrel - mert mi tagadás a
kultúra is, de a kultúra meghamisítása is
fegyver - "turul"-tudatunk utolsó írmagját
is kiirtsuk közgondolkodásunkból valamiféle rosszul értelmezett internacionalizmus
szellemében? Netán féltünk - vagy még ma
is félünk? - magunknak és környező sorsrészes ország-szomszédainknak bevallani,
hogy a valódi történelmi Magyarország
nagy része ma nem Magyarország már? A
veszélyesnek ítélt öntudatosodás folyamatát
gátolták a döntések, melyek tabut varázsoltak a legigazibb magyar népi kultúrából s
tették mindezt a népi kultúra támogatásának jegyében. Jegyezzük meg: ahogyan az a
szellemiség sem kevésbé ártalmas a dolog
szempontjából, mely bármiféle mimikriköntösben tetszeleg is, valójában üzleti motívumoknak
engedelmeskedve
hirdeti:
"phonograph· cylinders", ismerve a lemezvásárlók igényességét; úgy a másik sem,
mely veszélyes rebelliónak tekinti az elmúlt
évtizedben megerősödött "nomád nemzedék" esztétikai szempontból célt - mert minőséget - tévesztő új népzenei mozgalmát.
Ezekből a tények ből egy dolog mindenesetre megvilágodosik: hogy itt egy igen lényeges kultúrhagyatékról van szó, melynek
jelentősége messze túlnő szigorúan etnomuzikológiai, zenei, néprajzi szempontokon.
Nyelvében, zenéjében, kultúrsajátosságainak
tudatában él a nemzet, S, csak akkor helyes
az identitástudata, akkor nem esik semmi,
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fajta hamis tudat csapdájába, ha helyesen
látja és értékeli múltját-je lenét, készül fel
jövőjére, még abban az esetben is, ha a tisztánlátás oly veszélyes számára.
Az utóbbi években - miként szellemi életünk más területein is - itt is láttunk biztató
jeleket. Mondhatjuk későn, de valahára.Mire gondolunk? Arra, hogya Bartók-, majd a
Kodály-centenárium kényszerítő erejénél
fogva számos olyan publikáció, kotta-o és
hanglemezkiadvány jelent meg a piacon,
mely most már csakugyan originális dokumentumokat tartalmaz. Jelenlegi lemezalbumaink előzményeként mindenképpen
meg kell említenünk.A Magyar Népzene című lassan készülő hanglemezgyűjteményt,
mely hosszú idő óta először közöl jelentös
mennyiségű archív népzenei felvételt. A
Bartók-évforduló alkalmából azután a Bartók at the piano című dokumentum-igényű
kiadvánnyal rokon szellemben megjelent a
Hungarian folk music - Gramophone records
with Barták's transcriptions címu kiadvány.
S ezt folytatja az a két nagylemez, mely
Kodály Zoltán fonográf-felvételeiből válogat: Hungarian folk music- colleeted by
Kodály phonograph cylinders (Hungaroton,
LPX 18075-76). Az album szerkesztöje Tari
Lujza, aki a hanglemezek kísérö füzetében
szűkszavúan szól a válogatás szempontjairól. Mindenekelőtt Vikár Bélát, a magyar
népzenegyűjtés "atyját" említi, s egy évszámot: 1895. S lassan, lépésről lépésre, felvételről felvételre haladva fülünk hallatára
megelevenedik a múlt, gondolkodásra és
különbözö tanulságok levonására késztetve
bennünket. Amikor a kilencgyermekes bihari özvegyet halljuk, 1916-ban, nemcsak azt
kérdezzük: miféle ereszkedószerkezetvázra
épül az Elrepűlt a madár kezdetű sirató, hanem azt is, hogy al.\it siratnak, hol, hogyan s
miért pusztult el? Amikor az akkor országhatárainkon túl élő bukovinaiak furcsa akcentuálását halljuk, eszünkbe jut: miféle
nyelvromlásnak vannak kitéve mai kisebbségeink, s miért? Mikor az 1833-ban (l) szű
letett 84 éves nagyszalontai gulyásszámadót
halljuk, önkéntelenül az Arany-család is
eszünkbe jut, akik bizonyára ismerték öt,
Erdős Ferencet ...
Ha múltunkra akarunk helyes módon
visszakövetkeztetni, gondoljunk az alaptörvényre: minél keletebbre megyünk térben,
annál messzebbre, mélyebbre jutunk idő-

ben is. Zenei, népzenei, néprajzi tanulságokon kívül nyelvi, nyelvtörténeti, történelmi,
karakterológiai s ki tudja még hányféle
okulnivalót tartogat számunkra ez a kiadvány. A válogatás a legarchaikusabb bukovinai csángó és csíki székely gyűjtés mellett

Bihar, Gömör, Bars és Nyitra megyei gyűjté
sű dallamokat tartalmaz, sejtésünk szerint
töredékét annak, amit ismernünk lehelne
és kellene Kodály Zoltán fonográf hengereiből.

VÁCZ/ TAMÁ'S

~{\N ...
Prokop Péter: Öldöklő angyal
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RESUME
La mátiére thématique de ce numéro présente, sous le titre EGLISE ET ARCHITECTUli'E,
les questions de l'architecture des églises modernes et celles de ra protection des monuments historiques. Dans son article "Le renouveáu de l'environnement des églises et la
protection des monuments classés", MIKLÓS HORLER résume les exigences esthétiques
de l'architecture et de la formation de l'espace de notre environnement liturgique concu
dans l'esprit du Zéme Concile du Vatican. ERNŐ MAROSI fait une analyse eritique de
l'ouvrage de FERENC LÉVÁRDY, L'art des églises hongroises, édité par Szent István Társulat (Société Samt Etienne). ATTILA FARKAS retrace l'histoire de la réalisation de la chapelle Magna Domina Hungarorum au Vatican, il fait également une eritique dss décors
scúlptés et des oeuvres d'art y exposées. Dans son article "Souvenirs de Finlande, - édifices et architecture", DÉNES JÓZSEF fait l'analyse de la division de l'espace intéríeure et
de la solution architecturale de quelques églises fiÍmoises modernes. C'est dans l'esprit du
dialogue déja traditionnel de notre revue que nous publions .Eglíse et liturgie", un article
de ZÁDOR TORDAI,. qui analyse d'un point de vue marxiste l'histoire de la structure et de
l'architecture d'espace des églises, aprés quoi il tire une conséquence esthétique et d'histoire sociale de leur évolutíon.j.La Tour", étude de PAOLO SANTARCANGELI, professeur
a I'Université de Turin, présente cet édifice en tant que syrnbole, - axe central qui unit
Terre et Ciel- depuis le phare, jusqú'á la naissance de la campanile de l'églíse.
JUDlT::KOÓS conduit nos lecteurs a Nice, au Musée du Message Biblique Marc Chagall.
Nous présentons le chemin de la croix moderne exécuté par MÁRIA SZÉKELY, d'origine
hongroíse, dont: les détails ,,33 empreintes de pied",placé en 1979 dans l'église du nouveau
foyer des pretres de I'archéveché de Buenos Aires. A la consécration de I'église et de la Via
Crucis, Monseigneur Arambaru, archévéque d'Argentine a été également présent. Dans le
. cadre de notre rubrique: L'église dans le monde nous publions une entrevue fait en 1982,
avec la revue (A Szív) des Jésuites hongrois vivant au Canada, sur la vie religieuse de Nicaragua, L'entrevue ~ été faite par APOR SAJGÓ avec Péter Musto, pere jésuite, ayant fait un
service a Nicaragua:

INHALT
Unter dem Sammeltitel KIRCHE UND ARCHITEKTUR befasst sich der tematische Teil unserer Nummer mit Fragen des Kirchenbaues und des Denkmalschutzes. In- einer Studie,
betitelt "Die Erneuerung derkirchlichen Umgebung und der Denkmalschutz" konzipieren
ILONA RÉV und MIKLÓS HORLER die asthetíschen Anforderungen einer, dem Geist des
zweiten Vatíkaníschen Konzils entsprechenden Raumformung und archítektonísche Gestaltung unserer Iíturgíschen UmgeblJng,IERI'!Ő MAROSI bespricht ein Buch von Ferenc
Lévárdybetitelt Die Kunst der ungarischen Kirchen. herausgegeben von der Sankt Stephan
Gesellschaft. ATTILA FARKAS schildert die Entstehungsgeschichte der Kapelle Magna
Domina Hungarorum im Vatikan und bespricht kunstkritisch die Gestaltung und Dekorierung der Kapelle und die dort aufgestellten Kunstgegenstande, In einem Artikel betitelt
.Erinnerungen an Gebauden und A~chitektur in Finnland" würdigt DÉNES JÓZSEF die
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architektonische Verwirklichung und innere Raumgestaltung einiger modernen finnischen
Kirchen. Im für unsere Zeitschrift traditionellen Sinne des Dialogs publizieren wir den Artikel von ZÁDOR TORDAI, betitelt "Kirche und Zeremonie" der die Geschichte der Struktur und Raumarchitektur der Kirchen vom marxistischen Gesichtspunkt aus untersucht
und von der Entwicklung derselben interessante gesellschaftsgeschichtliche und asthetische Lehren zieht. Professor PAOLO SANTARCANGELI (Torino) beschreibt in seinem
Essay, betitelt "Der Turrn", diesen Bau als Symbol, als eine zentrale Achse die die Erde mit
dem Himmel verbindet, vom Leuchtturm bis zu dem Kirchenturm. \
.
JUDIT KOÚS f'ührt uns über das Chagall Museum in Nizza (Musée du Message Biblique
Marc Chagall). Wir prasentieren einen Teil des modernen Kreuzweges der aus Ungarn
stammenden Künstlerin MÁRIA SZÉKELY, betitelt,,33 Fulsspuren", der in der Kirche des
neuen Priesterheims des Erzbistums von Buenos Aires im Jahre 1979. instaUiert wurde.
Bei der Einsegnungsfeier der Kirche und der Via Crucis war auch der Prirrias von Argentinien, Mons. Aramburu anwesend. In unserer Spalte Die Kirche in der Weh publizieren wir
ein Interview erschienen in der Zeitschrift der ungarischen Jesuiten in Kanada A Szív (Das
Herz) im Jahre 1982. das sichmit dem religiösen Leben in Nicaragua befasst. Das Gesprach
wurde von APOR SAJGÚ mit dem in Nicaragua dienenden Jesuiten Pater Péter Mustó geführt.

CONTENTS
This issue's central theme is Church buildings and Architecture, especially from the point
of view of comtemporary trends and preservations of the national heritage. ILONA RÉV
and MIKLÚS HORLER's article in the light of Vatican II., writes about the formation
of different places of liturgy and the points of esthetics. The Art of Hungarian Churches - a
new book, published by the Hungarian Catholic publishing house "Szent István Társulat"
-, is the work of Ferenc Lévárdy and reviewed here by ERNŐ MAROSI. Three years aga in October 1980 - the Pope consecrated a new chapel within St. Peter: the Magna Domina
Hungaria. ATTILA FARKAS telIs the whole and interesting story of the planning, the
execution and the artistic consideration from the start to the end of the building and interior decoration. ZÁDOR TORDAI - a marxist philosopher, in the spirit of dialogue - explains some points of liturgy in general and the internal connection between the acts of
liturgy and the concrete places of worship, from a sociological angel, Professor PAOLO
SANTARCANGELI (of Torino) wrote an interesting piece on the ancient and symbolic role
of Towers ali over the World and within every denominations. The Tower which "is" the
central axis between Earth and Heaven.
JUDIT KOÚS is our guide to the Musée du Méssage Biblique Marc Chagall in Nizza. We
introduce MÁRIA SZÉKELY, the Hungarian barn artist in Buenos Aires, who's new work
,,33 Steps", Le. a Calvary was consecrated in the presence of Cardinal Aramburu, Primate
of Argentína. Finally, we publish an interwiew with PÉTER MUSTÚ a Hungatian Jesuit father, serving in Nicaragua. The interview first time has appeared in the Hungarian Jesuits
(Abroad) magazine in Canada.

SOMMARIO
La tematica del presente numero, CHIESE E ARCHITETTURA, tratta i problemi dell'architettura sacra moderna e della tutela dei, monumenti storici. MIKLÚS HORLER, nel saggio
"Il rinnovarri.ento ambientale delle chiese e la tutela dei monumenti storici", formula le esigenze estetiche dell'architettura e della formazione dell'ambiente liturgica nello spirita del
secondo Concilio Vaticana. ERNŐ. MAROSI recensisce il libro di Ferenc Lévárdy "Arte
delle chiese ungheresi" apparso nell'edizione della Societá di Santo Stefano (Szent István
Társulat). ATTILA FARKAS espone le vicende della realizzazione della cappella Magna
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Domina Hungarorum in Vaticano con una valutazione eritica della sua conformazione interna e delle opere artistiche che la ornano. DÉNES JÓZSEF, nell'articolo .Ricordi della
Finlandia - edifizi, architettura", fa un apprezzamento della soluzione architettonica e
della forma interna di alcune chiese finlandesi moderne. Nello spirito dialogico ormai tradizionale nella nostra rivista pubblichiamo l'articolo di ZÁDOR TORDAI "Chiesa e liturgia"
che analizza dal punto di vista marxista 10 sviluppo della struttura e dell'architettura interna delle chíese, rilevandone interessanti conclusioni estetiche e di storia sociale. PAOLO
SANTARCANGELI nel saggio "La torre" descrive questa construzione come un simboio:
un'asse centrale - dal fara al campanile - che congiunge la Terra al Cielo.
JUDIT KOÓS conduce ~ lettori al museó Chagall di Nizza (Muséedu Message Biblique
Marc Chagall); di MÁRIA SZÉKELY, di origine ungherese. presentiamo invece un parti.
colare della Via Crucis moderna ,,33 irnpronte" che e stata sistemata nel 1979 nella chiesa
del nuovo ospizio sacerdotale dell'archivescovato di Buenos Aires, alla cui consacrazione e
stato presente anche il primate dell' Argentina mons. Aramburu. Nel quadro della rubrica
"La Chiesa nel mondo" presentiamo un servizio apparso nel 1982 sulla rivista dei gesuiti
ungheresi in Canadá "Cuore", in cui APOR SAJGÓ intervista il-padre gesuita Péter Musio,
di servizio nel Nicaragua, sulla vita religiosa in quel Paese.

SZÁMUNK iRÓl
HORLER MIKLÓS dr. techno 1923·ban született,
Ybl-díjas építész, a művészettörténeti tudományok kandidátusa Az Országos Műemléki Felügyelőség tudományos titkáraként annak állandó
képviselője az Országos Egyházművészeti és Mű
emléki Tanácsban. Mintegy két évtizeden át irányítója volt a legfontosabb magyaro.rszági múemlékhelyreállítások tervezésének és maga is
több műemlék restaurálasát. liturgikus terek kialakítását tervezte. Tudományos téren a műern
lék védelem elvi és módszertani kérdéseivel. történetével és a magyar reneszánsz építészettel fog.lalkozík, Számos cikke és tanulmánya jelent meg
magyar és külföldi folyóiratokban.
A műemlékhelyreállítások elveit tanítja a budapesti Képzőművészeti Főiskolán, a Műegyetem
műemlékvédelmi szakmérnöki tagozatán és' a
leuveni egyetem nemzetközi restaurátorképző intézetében. A belga Királyi Akadémia kültagja.
JÓZSEF DÉNES 1941-ben született, a budapesti
Múszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki dip-:
lomát. Az ALUTERV-FKI műszaki szerkesztője.
Publikációi, kritikái a Magyar Építőművészet és a
Kritika címü folyóiratokban jelentek meg 1977
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óta Tudományos munkásságát is a korszeru iparépítészet, a formatervezett, esztétikai rninöségü
környezet kialakítása érdekében folytatja.
MAROSI ERNŐ 1940-ben született, m'űvészettör
ténész, az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának igazgatóhelyettese, az ELTE muvészettörténeti tanszékének címzetes docense. Szakterülete a kőzépkori művészet története. Könyvei:
A középkorí múvészet világa, 1969; A román kor
rnuvészete, 1972; Magyar falusi templomok, 1975;
Emlék márványból vagy homokköböl. 1976.. Számos, különösen a magyarországi középkori építészet és épületdíszítő szobrászat történetére vonatkozó tanulmány szerzője.
PETHŐ GÁBOR újságíró, író. Első írásai Ijjas
Antal szerkesztői támogatásával jelentek meg a
katolikus sajtóban progresszív, neokatolikus szellemben, mint az akkori fiatal reformnemzedék
tagjának. 1956 óta Kaliforniában él, jelenleg ny.
egyetemi tanár. Közlekedési közgazdaságtant tanított a Los Angeles Universityn. Karcolatokat,
humoreszkeket publikál az amerikai magyar lapokban, szaktudományából számos tanulmánya
ismeretes angol nyelven. Itt közölt írása azonos
címü régényének egyik. részlete.

Haza és nagyvilág
ETIKA ÉS PÁRBESZÉD
(1983. novemberi számunk)

SZÖG ÉS OLAJ
Pilinszky a Vigilia kiadásában
A kötet kőnyvcszct! szempontból is nagyon
szcp munka. Formátuma és terjedelme ideális:
ennél több egy kötetben már kevesebb volna.
Balla Deineter címlap-fotója mélto a szerzohőz
és méltó a könyvhöz: egy jellegzetes Pilinszkvgesztust sikerült mcgörökücnic.
Joggal kifogásolhatjuk viszont a könyv szcr
kesztésct. Sokkal áttckinthctobb lett volna, ha
a szövcg gondozója, Ielenits István tematikusan csoportosítja az írásokat; a kronologikus
sorrend a koncepcióhiánv jele. Költészetéhez
hasonlóan Pilinszkynek a prózája sem mutar
.Jcilódést". Nem értünk egyet a könyv fülszövcgévcl, rnclv szerint a kőlto utolsó éveiben
már szokatlanul oszinte és magas fokra fejlesztette a publicisztikai rnüfajt. 1959-60-ban is írt
megrenduó dara ho kat, s a hetvenes évek végén is letett gyengébb, rutinszerű eikkeketahogy ez a hírlapirásban a legjobbakkal is elofordul. A könyv olvashatóbb, világosabb és
tartalmasabb iett volna, ha a szerkesztö elhagyja az idorendi beosztást (amit a függelék
úgyis közől), és inkább a szcrzc gondolatköreit követi.
Mindcnkcpp dicséretes a terjesztés nagyvonalúsága. A kifejezetlen cgvházi jellegű könyveket, mint tudjuk, csak az erre kijelölt boltokban árusítják. A Vigilia-Könyvek azonban
bekerülhetnek az Állami Kőnyvtcrjcsztö és a
Müvelt Nép üzlethálózataba is. Pilinszky eseteben ez kűlönösen indokolt: az ő életművét
senki nem vallhatja kizárólag a magáénak,
nem sajátíthatja ki semmilven eszme nevében
- költészete, prózája egyként kulturalis közkincs.
Bálint B. András
Forrás
1983. november

KARÁCSON IMRE EMLÉKEZETE
(1983. novemberi számunk)
Karácson Imre emlékezete címú Irasom szövegébe - a kézirat adataitól cltéröen - két hiba "csúszott". Karácson Imre XVIII. (és nem
XIII.) századi török diplomaták krónikáit forditotta le. Pér plébánosává nem I800-ban, hanem 1900-oan nevezték ki.
Varga Lajos

A Vigilia novemberi száma új nyomdatechnikával, tetszetösebb külsöben, könnyebben olvasható karakterrel jelent meg. A Szent István
Társulatnál készült a szedés. E szám központi
témája Etika és párbeszéd. Ahogya szcrkcsztöségi bevezetoben olvassuk, a katolikus folyóirat a Passo nyi László, Sík Sándor és Rónay
György által képviselt szellemi nyitottságot, a
katolikus egyetemességet vallja továbbra is
magáénak.
A húsz éve elhunyt Sík Sándorról mint a
nyitottság példájáról emlékezik meg Rónay
László. Mészáros István pedig a Sík Sándor és
ali/agyar cserkészpedagógia címu remek tanulmányának második részét közli. Az első rész
az októberi számban jelent meg.
A központi témát Rosdy Pál Az etikai párbeszécl alapkérdései címú összefoglalása vezeti
be. Mint hallgatóink emlékeznek rá, mi magunk itt a rádióban tíz előadás keretében ismertettük a Nem-hivők Vatikáni Titkársága
idei tavaszi plenáris ülésének konferenciáit,
arnelvek éppen a nem-hivökkel folytatandó
etikai párbeszéd külőnbőzö szempontjait tárgvalták. Örülünk. hogy most hallgatóink a
Vigiliában is olvashatják a néha nehéz fejtegetések összefoglalását, hiszen többen érdeklőd
tek, hogy esetleg valahol megjelenik-e eloadássorozatunk szövege.
Horváth Pál marxista filozófus a Magyar
Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének
tudománvos
munkatársa a
kereszténymarxista -párbeszéd időszerű kérdéseivel foglalkozik Koegrisztencia, konvergencia, dialógus
címu tanulmányában. Szól e párbeszéd feltételeiröl, a marxista valiáskrir ika ujabb értelmezéséröl, amely főleg Marx gyakorlati ateizmusát hangsúlyozza.
A Vigilia központi témakörébe tartozik még
Bolberitz Pál csszéje a vallási tapasztalás megközchtéséröl. Joós Ernő Kultúra és etika címú
tanulmánya, Beran Ferenc eszmefuttatása Az ember alapmagatartdsa és az erkölcs -, valamint Nagy Kázmér Monolog a dialógusról
címu morfondírozása.
Remélhetőleg a szedés új megoldásával
megrövidül a nyomdai átfutás ideje és így lehetőség nyílik az aktualitások, időszerű események bemutatására is. Mindez megférne a
folyóiratban, még ha sajátos jellegénél fogva
föleg kulturális, irodalmi, világnézeti lap is. Ez
is hozzátartozik ahhoz a zsinati irányvonalhoz,
amelyról a szerkcsztöségi bevezető beszél.
Magyar Figyelő
Vatikáni Rádió

Ára: 20,- Ft
Sári Gál Imre:
AMERIKAI MAGYAR KIS LEVÉLTÁR.
Sári Gál Imrét elsősorban mint költöt tartja
számon az amerikai magyar irodalom ismerő
je. Lírai szemlélet- és kifejezésmódjára a neoavantgard e törekvések hatottak, de fel-feltűnnek verseskönyveiben a magyar népi hagyományok motivumai is. Már korábban is
összeállított érdekes dokurnentumkoteteket,
melyekben az amerikai magyarság életvitelével. lassú felszivódásával foglalkozott, sokoldalúan mutatta be "az amerikai Debrecen",
Cleveland életét.
Az Amerikai magyar kis levél/ér e múlt idéző,
magyarság-megőrző tevékenységének kivételes értékű dokumentuma. A szcrzö levéltári és
folyóirattörténeti kutatásainak anyagából kiválasztotta azokat a ma még visszahozható
emlékeket, melyck az amerikai magyarság életére a legjcllcmzöbbck, illetve amelyeket ő
maga azoknak érzett. A különféle xerox-eljárással közzetett nyomtatványok minden hozzájuk fűzött kommentár nélkül is páratlan érdekcsscgu történeti folyamatot érzékeltetnek.
hiteles képét adják az 1956 után az Egyesült
Államokban betelepedett magyarság sokszor
meröben eltérő törekvéseinek. Sári Gál Imre
csak kivételes esetben közöl 1956 előtt készitett nyomtatványokat. Közűlük kiemelkedő jelentőségű Bartók Béla első clevelandi hangversenyének müsora, a Cleveland Museum of
Art igazgatójának Bartókhoz írt levele és Bartóknak egy 1981·ig ismeretlen fényképe, melyet a clevelandi első közlés után a Mursika cimú zenei folyóirat publikált hazánkban.
Az amerikai magyarság életéről rendelkezünk már igen értékes tanulmányokkal. Sári
Gál Imre gyűjteménye azonban ezek nyomán
is sok újat, eredetit tud megmutatni. A hétköznapok egészen egyszerű történéseit eleveníti
meg, tehát a tudománynak azt az újabban
mind népszerűbb és szélesebb körben végzett
munkáját segíti nélkülözhetetlen forrásadatokkal, amely egyre átfogóbban próbálja
rekonstruálni egy-egy korszak életmódját.
Egyelőre nehéz felmérni, mit is köszönhet
Sári Gál Imre áldozatos tevékenységének a
magyarságtudomány. Annyi biztos, hogya "kis
levéltár" összesen tíz (!) példányban megjelent
három kötete a forráskutatásnak és a dokumentumgyűjtésnek olyan summázata, melyet
nemzedékek forgathatnak majd haszonnal és
tanulsággal.
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Kabdebó Tamás:
ÉVELŐ (Róma, 1980) A Manchesterben élő és
jelenleg a maynooth-i (Írország) St. Pat rick's
College-ban muködö Kabdebó Tamás igénves.
értékes filológiai munkát végez, emellett többkevesebb rendszerességgel jelennek meg elbeszélései, kisregényei, kritikái és műforditásai.
(Utóbbiak közül külön említést érdemel az
1976-ban kiadot t 100 hungarian poems. ) Évelá
című kötetének kicsit talányos műfaji megjelölésül az "eklektikus történetek" alcímct
adta. Valójában rövidre vágott elbeszéléseket,
tárcákat gyűjtött egybe, melycknek leginkább
az a közös jellemzöje, hogy különféle nézopontokból ugyan, de végül is az ember kiismerhetetlen, sokrétű lelkiséget mutatják be.
Kabdebó Tamás elbeszéléseinek nincs pontusan körülvzetre érvényes történetet mondjon
el. Paradigmatikusnak szánja majdnem mindegyik múvét, bármily különös környezetben
játszodjanak is azok, bármily sajátságos emberi karakterek bukkanjanak is fel bennük. A
példázat-jelleg különösen azok han a novellaiban érhctö tetten, rnclyckbcn a magyar epikus
hagyományokhoz kapcsolódva - elsosorban a
századvég tragikus sorsú, de úttörö jelentő
ségű "ködlovagjai"-nak útját feléleszt vc - azt
érzékelteti, hogy az cm her nem vagy csak nehezen tud otthont teremteni magának a világban, s ezért kielégíthetetlen nyugtalanságtól
u.ve igyekszik orvosszert találni az elidegenedesre. Esendő és talpraesett hősei makacs kitartással fürkészik a humánus élctértékcket,
azokat a nehezen k ikuzdhetó és megvalósítható kapcsolatokat. rnelyck számukra a boldogság esélyét rejtik. S mert e törekvésüket
nem, vagv ritkán kiséri siker, a novellák at szelíd nosztalgia és évődő önirónia szövi át.
(r. I.)

•
Itt hívjuk tel olvasóink és az érdeklödók figyeImét arra, hogy lapunk régebbi számai a
Vigilia Kiadóhivatalában megvásárulhatók.

