
NAPLÓ
A KATOLIKUS LITURGIA kérdéseit tanulmányozó nemzet

közi találkozó még 1953 szeptemberében zajlott le Luganóban, de
a megbeszélés anyaga csak most került nyilvánossázra a Trieri
Liturgikus Intézet kiadásában megjelenő Liturgikus í<Jvkönyvben.
A találkozót a Trieri Liturgikus Intézet és a párisi Liturgikus
Pasztoráciős Központ rendezte meg. A konferenciának a Szentszék
kizárólagos Illetékessége míatj természetesen csak. magánjellege
volt, megbeszélései azonban - mint azt HZ Orbis Catholicus meg
állapítja _. még- sem jelentőségnélkülieIr. Nemcsak azért, mert
már a korábbi hasonló megbeszéléseket - a Maria Laach-it és
az Odilienburg-it i" a Szeutazék rokonszenve kísérte, hanem fő
leg amiatt, hogy ezt a konferenciát hivatalos tájékoztatásra is
felhasználta. A tárgyalásokon ugyanis megjelent Ottaviani bí
boros, a Szent Officium titkára és fi Ritus Kongregáció törté
nelmi osztályának főelőadója, P. Ferdinálld Antonelli O. F. M. is.
További jelentőségre tett szert a konferencia azáltal, hogy részt
vett rajta Frings bíboros, a német püspöki kar elnöke s ott vol
tak a francia, a németalföldi, a belga, az osztrák, a svájci és az
olasz püspökségek meghatalmazott képviselői Is. Llenart és Feltin
francia bíborosok a tárgyalások befejezése után a megbeszélé
sek eredményeihez való hozzájárulásukat fejezték ki.

Az 1951-ben tartott Maria Laach-i konferencia főleg a husvét
vigiliájának és a misekönyveknek reformjával foglalkozott, míg
az 1952-ben történt merrbeszéléseket a Strassburrr mellettí Odilien
burgban, mindenekelőtt a miserítus kérdésének szentelték. Ez
utóbbi konferencia határozatai többek között kifejezésre juttatták
a .résztvevőknek azt a kívánságát, hogy a lelkipásztori direktívá
kat illesszék bele a rubrikába a husvéti vigilia szertartásrenddé
nek mintájára, kérték a doxoloaiának n. kárion végére való áthe
lyezését, a Pater noster, a Pax Domini áldás éR a békecsók közötti
szerosabb kapcsolat megteremtését, az Agnus Dei és a Szentostva
meetörése közötti kapcsolódást, az áldoztatási ritus megváltoz
tatását és a miséuek 'az Ite Missa est elbocsátó formulával, az
oltárcsókkal és az áldással történő befejezését.

Lugano jelentősége nem annyira az eg'yes liturgikus részlet
kérdések megtárgyalásában rejlik, hanem inkább abban a három
előadásban, amelyek mintegy egymáf>ra hangolva a reformok be
vezetésének sürgetésében esendültek ki. Luganóban már nem csu
pán la liturgikus réssletkérdésekről, vagy az egyes ünnepek meg
ünneplésének ilyen, vagy amolyan mód.iáról, hanem az egész li
turgiának átfogó és mélyreható újjáalkotásáról volt sző. Az egész
megbeszélés természetesen Szent X. Pius pápa szellemében történt,
vagyis ft hívő népnek a szentmise drámájába való szerosabb
beloapcsolódását szolgálta,

Eugen Fischer, a strassburgi dóm plébánosa bevezető elő

adásában korunkat "az Egyház liturgikus korának" nevezte. Mon
danivalóit F. Leist szavaival végezte: "A nyugati Egyház jövője
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nem utolsósorban attól fog függni, hogy a keresztények hogyan
szantelik meg az Úr napját." Majd Montinit idézte: "A lit"!lr'/cikus
megújulás munká.ia a legfontosabb, amit manapság a lelkipászto
roknak végezniök kelL"

Az első előadás Lercaro bolognai bíborcsé volt "A tevékeny
részvétel, mint X. Pius pasztorális reformművének alapelve" cím
mel. .Az istentisztelethelyreállításaa nép aktiv részvételével X.
Pius szemében gyakorlati eszköznek látszott it keresztény szel
lem mezú'iítáaára, vagyis "mindeJleket megújítani Krisstusban".
Ar. előadás megemlékezett a szent pápa ilyen irányú erőfeszHé
seiről. a szentáldozásról kiadott dekrétumáról, az egyházi zene
ml',gújításáróJ, a breviárium-reforrnról és más fontos intézkedé
seiről.amelyekben azonban X. Pius csak a megteendő út "első
lépéseit" látta. XI. Pius a Divini cuitus kezdetü apostoli konsti
tucióban ezt írta: "Feltétlenül szükséges, bog-y a hívők ... a szent
cselekményuél oly módon vegyenek részt, hogy az előírásoknak

megf'elolőon a pappal. vag-y a karral váltakozva hallassák hang
jukat." A legfontosabb lépés azonban a X. Pius óta megkezdett
úton rt ~Mediator Dei enciklika. Ez ugyanis a hívők aktiv részvé
telét dogmatikusan meg'alapozza, Következetesen állítja fel XlI,
Pius pápa azt az elvet, hogy a liturgia állandó elemei, amelyekhez
a nyelv is tartozik, a nép nagyobbarányú részvételének céljából
reformálhatók lesznek.

"Igy az a kívánság - folytatódik az előadás - amely ma szé
les körökben elterjedt, hogy a szentírás felolvasása a pap vagy a
ministránsok által a nép nyelvén történhessék, harmonikusan be
illeszthető a boldog pápa részéről megvalósított és kívánt refor
mok kereteibe. Azoknak II vágyakozása, akik szeretettel gondol
nak "a hívők tevékeny részvételére" a szent misztártumban, nem.
osakerre a melléknévre és főnévre támaszkodnak: "tevékeny rész
vétel, nem is csupán a keleti liturgiában szokásos két-, Rőt rész
ben három-nyelvűség-re,hanern iR kétnyelvű rituálénak már gyak
ran adott jóváhag~'áRál'a, különösen pedig a Mediator Dei encik
lika tanítására, amely II népnyelv hasznosságát elvileg elismeri,
azonban engedélyezését helyesen II ezentszéknek tartja fenn; sen.
ki sem láthatja át ugyanis, milyen fontos és általános érdekek
fűződhetnek olyan egyetlen eg:y nyelv használatához, amely ál
talánossá vált és hasonlíthatatlan módon alkalmas II keresztény
gondolatok kifejezésére, mint amilyen a latin nyelv."

Ha a familia Dei liturgikus összejövetelén az igét a nép is
mét II saját nyelvén, az igehirdetésre tekintéllyel rendelkező pap
nak közvetlenül a szájából hallaná, az egyházközség- aktiv réss
vétele, amit a Szentatva akar, még teljesebb lenne. X. Pius a hí
vőket bevonta az eucharisztiku!'> kenyérben való részesedéabe és az
áldozás liturgiájában el is érte részvételüket. A népnyelv közvet
len használata az olvasmányoknál lehetővé tenné 'a szavakban ki
fejeze~t liturgiában, az Isten szavának kenyerében való éltető és
hathatós részesedést. "Szerénytelen"ég- nélkül úgy vélem - feje
ződik be az előadás - hogy a magvak, amelyeket az 1903. évi no
vemberi Motu proprio elvetett, bőséges terméébe ssökkenhetnének,'

Wilhelm W eskamm. berlini püspök "Az istentiszteletben való



tevékeny részvétel, mint lényeges funkció az egyház-község éle
tében és létében" címen megtartott előadásában a népnyelv és '8
népének fontosságát különösen a diasspórák szempontjából mérle
gelte s a szentmise meg az e!!yház,ldizség benső, teológ-iai őssze
függéseit méltatta, A harmadik előadás Johannes Hofiuzer b~

guioi (Filippi szigetek) egyetemi tanár szájából hang-zott el s eb
ben különösen a missziók szempontjaira hívta fel hallgatóságának
figyeImét.

Mindazoka gondok él'. kívánságok, amelyek az előadásokban
fölmeriiItek, kifejezésre jutnak a kongresszuaegvhangú határóza
tában. A határozat latin nvelvű szövegének hivatalos fordítása
nem lévén kéznél, az Orbis Catholicus folyóirat - arnelynek
nyomán ez a rövid és egészen vázlatos beszámolő is készül - a
maga fordítását közli. A határozat többek között így szól:

... A kongresszus ..tiszteletteljes bizalommal a pápa jóakaratú
mérlegelése alá bocsátja a következő kívánságokat:

1. Boldog X. Pius kimondotta a hívők aktiv részvételének el
vét a szent misztériumokban, E,bbenaz elvben, amelyet további
pápai megnyilatkozások erősítettek mez, látja a kongresszus azt
a gazdag forrást, amelyből a hivők a krísztueí életet bőségesebb

teljességgel meríthetik. Ez kétsérrtelenül még inkább és még sür
getőbb a diaspórák és a miasziók jövendő helyzetére való tekin
tettel.

2. X. Pius és XII. Piu I'. dekrétumokkal. illetve apostoli konsti
tuciókkal gondoskodtak arról, bogya hívők a szeritáldozásban
való gyakori részvételükkel az eucharisztikus kenyérrel megerő
sítsék magukat. Ezeknek 1l7: apostoli intézkedéseknek a figyelem
hevételéré kívánatosnak látssík. hogy a hívők számára az isteni
ige táplálékát is könnyebben felfogható módon nvu'itsák. Ez le
hetséges volna, ha Isten családja a mise olvasmányaij ezvenesen
és közvetlenül a pap szájából, az anyanyelvén kapja, ahányszor
ezt a résztvevők száma megkívánja.

3. Hogy a hívők részvételét a liturgiában mep,könnyítsük és
termékenyebbé tegyük, a kong-resszus tisztelettel kéri: a helyi or
dináriusok kapjanak meghatalmazást, hogy a körülményekhez ké
pest necsak azt enzedhessék meg, hogya nép Isten ig-éjét saját
nyelvén hallhassa, hanem azt is, hogy énekkel és imádsággal a
maga nyelvén felelhessen rájuk a nagymiséken is.

A XII. Pius által oly szerenesésen megú.iított husvéti vigi
lia nyilvánvalóan értékes gyümölcsöket hozott. Ezért tisztelettel
kéri a gyűlést, hogy fl szentszék Iöpásetorí sz"ándékltnHJk megfe
lelőell az flgész nagyhét ünnepei hasonló módon legyenek megre-
formálva." .

A liturgia tudósainak egyes részletekbe menő megbeszélései
egészitették még ki a luzanói konferenciát, amelv feltárta, hogya
liturgikus reformmozgalom és az alapos reformok kívánsága kö
zös óhaja sok püspöknek, lelkipásztornak és buzgó laikusnak és
nem' utolsó sorban a liturgia tudósainak. (sz. e.)



AKIK AZ öMAGYAR MARIA-SIRALMAT JtNEKELTJtK.
Akik riadt éjszakákon, a közelgő török által fölgyujtott falvak
fényében az ország biztonságosabb tájai felé menekültek: e pa
pok s apácák kolostoruk lcincsei közt többnyire könyveiket is ma
gukkal vitték. Igy .halmozódott föl, ami el nem kallódott, meg
nem semmisült e középlwri magyar irodalmi anyagból, a nyugati
széleken, ott, ahol egy-egy menekvő csoportot befogadtak: Nagy
szombatban, Pozsonyban például. A könyvek egy ideig még él
ték élelüket s teljesítették hivatásukat; aztán a kéziratot kiszo
rította a nyomtatott könyv; a régiek kihaltak 8 az új nemzedék
számára már nem sokat jelentettek ezek a nehezen olvasható kó
dexek. Századokra elfeledkeztek róluk.

Aztán" századok múltán, egyik-másik előbukkant. Jav!I.részt ki
is adták őket a Nyelvemléktárban. De irodalomtörténeteink több
nyi1'e csak kelletlenül, mellékesen foglalkoztak ezzel ~a "kolostori
irodalommal". Ha fölfedezték is, namjon sokáig halott anyag ma
radt. S ha foglallcoztak is már 'vele kiváló kuiatále, avatott filoló
gusok - egy Horváth. Cirill, Katona Lajos és mások - életre
kelteniük nem sikerült. Talán nem is gondoltak rá, hogy életre
keltsék; beérték vele, hogy· boncoliák, tőbbnyi1'e nagy gondosság
gal és szakértelemmel. Es kétségtelen, hogy ez a filológiai munka
nem volt hiába'való: ez a bonctani, anatómiai ismeret - mond
hatnók - tette lehetövé, hogy a holt test életrekeltése hitelesen, a
1Jalóságnak megfelelően történjék majd.

Ezt a munkát végezte el Horváth János "A magyar irodalmi
mŰ1Jcltség kezdetei" című, imm.ár klasszikussá vált műoében: A
Nyel1)emléktár holt szövegei az ő kezenyomán egyszerre étn.i kezd
tek: fölhangzottak mint prédikációk, mint közös olvasmányok,
mint imádságok vagy a kolostori közösség életét szabályozó re
gulák; a seaoak megzendültek a majd féleze" éve halott aiteokon
és sercegtek a másoló barát szorga.lmas tolla alatt, amint elront
egy-egy verssort nagy buzgalmában szive jelzőkbe buggyanó áhi
tatával, vagy imádságot, enn",i meg ennyi ávemáriát kér a jám
bo,' olim8ótól, vagy a. me.Qerőltető munka után fölsóhajt, hogy
"ihatnám", vagy tollpróbának odaír a, pergamenre egy-egy kó
sza, fülébe csendülő éneksort. "Szivem, lelkem, virágom, cinegém··".

Igen: Mohács el6tt, Mohács körül, éppen a mi lcözépko.runk
"alkonJIán" egyszerre fölvi)'ágzik ez a "kolostori irodalom". Miért
il1len későn, miért éppen ek/wr'? Ú g1l tudtuk, főként azért, mert
ekkortájt történik a rendele megreformálása, s annak keretén be
lül a latinul nem tudók ellátása megfelelő vallásos szövegekkel.
S nyilván azért is, tnert ekkortájt jelennek meg a magyar val/4
sos életben olyan nagyegyéniségek, mint Jgali Fábián, Fegyver
neki Ferenc, a reformál6k, és Temesvári Pelbárt meg Laskai
Osvát, az irók. .

Most azután a tudomány .- elsősorban Mezei László, aki jú
lius 3-án erről a témáról tartotta kandidátusi értekezését az Aka
démián - igen meggyőző érvekkel arra figyelmeztet, hogy ennek
a magyar írásbeliségnek, tehát a magyar nyelvű irodalomnak a
kezdeteit jóval előbbre kell vinnünk és az úgynevezett begina-mozo
galomh.oz kell kaposolnunk. Ez az egész Európára kiterjedő val-



lásos nőmozgalom - meltmek. keretében voltak magányosan és
voltak közösségben élő beginák - nálunk sem volt ismeretlen, sőt:
első jelentkezése, a XIII. század elején, időben nagyjában egy
beesik a belga-flamand beginizmus keedeietvel, tehát egyáltalán a
moeaalom. megindulásával.

Nos, ezeknek a vallásos nőknek - akiket megtalálunk például
Szent Margit környezetében is - magas vallási igényeiknél fog
va a prédikáción kívül más lelki táplálélcráis szükségük 'Volt,
közösségi olvasmányra, úgynevezett "kollációra", me ly természe
tesen a beginák anyanyelvén, nálunk tehát magyarul hangzott
el. Igy hát ,,0, kolláció az a keret - mondia Mezei Lásetá - mely
ben a laikus nőmozgalom anyanyelvűsége kialakulhatott és ki is
alakult".

Ebben a megvilágításban azután egészen új és meglepő el
helyezést· és értelmet nyer az első ismert magyar vers, a "Plan
eius", a híres "Ző'Wení Mária-siralom". A kódex ugyanis, meluben
följegyezték, közvetlenül utána egy "kolláció" vázlatát közli, s
ebbő! arra lehet következtetni, hogya Planetust - az akkori szo
kás szerint - a "kolláció" hallgatására készülő begina-közösség
énekelte, olyasféleképpen, ahogyan ma is, mondjuk egy nagyheti
konferencia-beszéd előtt, áhítatkeltés céljából eléneklünk egy böjti
éneket.

Nyilvánvaló, hogy - mint Mezei László mondja - e Mária
siralom "nem állhatott előzmény és társak nélkül"; csak egyetlen
emlékül maradt ránk egy bizonyára már vi,-ágzó irodalomból, 
egy irodaloonból, amely már magyarul - s a siralom tanúsítja,
hogy drámai szépségre képesen - .szólt a XIII. század végén. (r.)

CEYLON NYELVI PROBLEMAI ES A KATOLIKUSOK.
Ceylon mint ismeretes, nem gyarmat többé, hanem önálló állam
ként tagja a Britt Nemzetközösség-nek. Hasonlóan a többi fiatal
államhoz, amelyek függetlenségüket visszanverték, Ceylon is el
határozta, högy saját nemzeti nyelvét visszahelyezi az őt megil
lető helyre. A nyelvi reform végrehajtása azonban, a hosszú gyar
mati időszak után korántsem könnvű feladat.

Oeylon szígetének míntegy 8 millió lakosa eddig három nyel
vet' beszélt, A kivülről behozott angolori kívül a szingalést és II
tamult. Ez utóbbi dravida nyelv és főként a súget északi és ke
leti részein fekvő ültetvényeken használják. A szingalés a nyu
gati, közép és a déli részek lakosságának nyelve, míg angolul
'az úgynevezett buraherek, a régi kolonisták leszármazottai be
szélnek. Ez utóbbiak ugyan törpe kisebbséget alkotnak, mégis a
legutóbbi időkig az angol volt az államigazgatás és a kereskede
lem nyelve. A felsőbb osztályok éppen ezért angol iskolába járat
ták gyermekeiket és továbbképzésre egyenesen Angliába küldték
őket. Igy azután gyakran előfordult, hogy a művelt ceyloniak nem
is ismerték anyanyelvüket, amely esetleg úgy is csak elméleti
leg volt "anya"-nyelv, mert hiszen szingaléz származása ellené
re az anyjuk sem beszélt máskép mínt angolul.

Most azonban arról van szó, hogy minden téren a bennszü
lött nyelveket restitulálják. A tervet persze sokkal könnyebb el·
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határozni, mint végrehajtani. Akadtak ugyan forrófejű politi
kusok, akik azt állították, hogy "huszonnégy óraalJatt" keresz
tülviszik a reformot. De erről szó sem lehet. A terv az, hogy ill
ssingaléz és a tamul lesz a két hivatalos nyelv, lévén azonban a
lakosság túlnyomó többsége ssingaléz, ez utóbbi nyelv bizonyos
mértékig kiváltságos helyzetet fog élvezni. Az angol másodran
gú nyelv lesz,· de oktatása kötelező lesz minden iskolában.

A bennszülött nyelvek bevezetését természetesen az iskolák
ban kellett elkezdeni és ott is a legalsó osztályokban. Már a nyel
vi reform bevezetése előtt is voltak bennszülött nvelvű iskolák,
ezeket azonban másodrangúnak tekintették és azok a családok,
amelyek jobb nevelést akartak gyermekeiknek bíztosítaní, inkább
az angol iskolába küldték őket. A közoktatás vonalán azonban
még mindig könnyebb a reform végrehajtása, mint a gazdasági
és társadalmi életben. Egész sor gyakorlati nehézség. merül itt
fel. Ilyen mindjárt az írás. A szingaléznek és a tamuInak is sa
ját írásmódja van. Felmerült ugyan az ötlet, hogy mínd a kettőt
írják át latin betűsre, de nem találkozott általános tetszéssel és
nem is oldotta volna meg a kérdést. Hiszen könnyű elképzelni,
hogy pl. a bíróság nem térhet át egyik napról a másikra a benn
szülött nyelvek használatára, mikor az egész törvénykönyv, az
egész igazságszolgáltatás, az összes jogi könyvek, de még az ősz
szes írógépek és a használt gyorsírás is angol. Ugyanígy a fel
sőbb oktatás és a gazdasági világ vezető személviségei is el sze
rétnék kerülni a nagyobb zökkenőket és ezért amellett vannak,
hogy bölcs lassúsággal kerüljön végrehajtásra a reform.

A katolíkus Egyház helyzete az új fejlődéssel szemben termé
szetesen hasonló az egyéb intézményekéhez. Ambár a míssziók
mindenkor sokkal nagyobb mértékben művelték a bennszülött
nyelveket. Hetven évvel ezelőtt, mikor a gyarmati kormány azt
követelte, hogy kizárólag angol nyelvű oktatás legyen laz iskolák
ban, Bonjean az első colombói érsek súlyos harcba keveredet- a
hatóságokkal, mert kitartott amellett, hogy a bennszülött nyelve
ket egyenrangúként kezeljék. Az volt az álláspontja, hogy igazi
kulturáról csak anyanyelven lehet szó és kijelentette, hogYaka
tolikus iskolákban még akkor is fenntartják a bennszülött nyel
vek tanítását, ha ez, a kormánysegélyek csökkentését vonja maga
után. És ezen a politikán azóta sem változtatott egyetlen ceyloni
misszionárius sem.

Ez persze még nem jelenti azt, hogy a nyelvi reform így is
nem jelent problémát az Egyház számára. A szemínáriumokban
eddig is nehézségeket okozott azoknak a növendékeknek oktatása,
akik nem tanultak latinul. De, ha holnap már angolul sem fog
nak tudni, egyszeriben elzárkódile előlük az egész "európai" val
lásos és teológiai irodalom. Ezt pedig papi műveltségük sinylené
meg. A templomokban így is előfordult a hívek olyan összetétele,
hogy a pap, ha angolul beszélt, nem lehetett bizonyos benne,
hogy mindenki megértette. Most, hogy az angolt detronizálták. de
a bennszülött nyelvek még nem foglalták el helyüket, komoly
gond, hogy hogyan értessék meg magukat jobban.

Természetesen nincs megoldhatatlan problémákról szó. De



mindenesetre alaposan meg kell fontolni a teendő lépéseket, hogy
az átalakulás minél kevesebb zökkenővel és a lelkek szempontjá
ból is minél hasznosabban menjen végbe. (d. k.)

AJ/l A HOMOK FELETT ÉPOL - S AMI A HOMOK
ALATT V AN ... " . '. Ezt laz országot, melyet mindenfelől hegyek
és erdők vesznek körül, régen Pannóniának hivták. Belsejében szé
les róna terül el, melyet számos 'folyó öntöz és vadalcban bővel
kedő erdőség borít. Természettől annyira kellemes és szép, föld
je annyira gazdag, hogy seinie lsten paradicsomához, vagy Aegyp..
tushoz hasonló."

Ezeket a sorokat Hf7-ben irto. le Otto freisingeni püspök Ma
gyarország1'ól, amikor keresztes hadakkal utazott át haZánkon
Kelet felé.

Száz esztendővel később már fájdalmas képet muiatoit ez Q

~,paradicsominak" nevezett táj. A betört tatár csapatok tűecsé

váitól felgyujtott nádasok, égő erdők lángjai kavarogtak minden
'felé és felperzselt falvak, v'árosok pernyéivel hordta tele a szél
a tágas magyar rónát.

Amit meg a tatárok meghagytak, azt a török pusztította to
vább s anádassal, :erdőrengeteggel,ligetes lapályokkal ékes Duna
Tisza köze kóbor farkasok tanyája lett. A Bitter féle német le
xikon 188B-ban - Ketschleemeier Heide címszó alatt f- "sík ho
mokpusztának" mondja az Alföldet. "Kezdődik Pesinél. tart Sze
gedig, kagylókkal van födve, sasok és túzokok lakják." A lexikon
tuloz, mert ebben az időben bizony már nemcsak sasok és túzokok
tanyáztak a Duna-Tisza közén, hanem elszórt tanyákon, ujra.mla
kuló falvaikban már birtokukba vették a fájat, amelynek nem
csak felszini képe változott meg hét évszázad alatt, hanem 'élet
ereje is kiapadt. Nemcsak az alföldi falvak, települések, templo
mok és kolostorok sűllyedtek a homok alá, hanem maga a ter
mőtalaj is, a föld életet adó ereje is!

Az '1700·as évek végén írja Vedres István, Szeged város es
küdt földmérő,ie: " ... A mi Tsor:da és Barom homokos Járásaink
a szaporodó sivány homok áradásaitól Arábiának forró homokos
pusztáira hasonlitanak." A hajdani erdős, ligetes tájon akkori
ban mértdtdekre el lehetett menni anélkül, hogy egy kis erdős
oázis tünt volna szem elé, de még fát is alig lehetett látni. !Az
1778-79-es felmérés adatai szerint Szeged kétszázezer holdas ha
tárában három hold ,erdő volt. Háborúk és természeti eróziók
együttes erővel valóban kietlenné máltoztdtfák ezt a vidéket és
küzdelmessé az ember számára. Pedig a mindent elöntő homok
alól a mély humuszrétegből előkerülő leletek arr61 tanúskodnak,
hogy az avar kortól fogva az emberi települések kedvelt helye
volt ai két folyó köze. i

Homok, homok, homok! Ez lett ennek a nagymultú tájnak
még a háborúnál és tafár.töröknél is veszedelmesebb ellensége. A
fátlan, erdőtlen kiszikkadt talajon egyre csak nőtt a homokré
teg. S ha még csak nőtt volna, de vándorolt. A széles mezőkön,
ahol semmi S€m allta útját az északr61 és keletről 8zá.quld6 nagy
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'Szeleknek, felkavarodtak a homokbuckák, tele lett velük a; levegő.
A darabosabbját a közelben, a finomabbját messzi vidékeken rak»
ta le a szél Kecskemét hafarának 1790-ben egy haioda, hús~ év
múlva már' öthatoda volt 'futóhomok. Ez alatt a néhány eszten
dő alatt 300 ezer hold jó szántó és legelőföldet borított el a fu
tóhomok. Az 1863-as híres Luca-napi szél egy nap dlatt 2600 !hold
földet változtatott terméketlen -táblává.

Hiába volt annyi kezdeményező erő, hiába emelték fel a sza
vukat az Alföld erdősítésének-fásífásánakakkori hívei - közöt
.tük a már említett Vedres István is - valami babonás félelem
és tartózkodás megkötötte a kezüket. Valóban csak babonás fé'
lelemről beszélhetünk, hiszen a nép azzal védekezett az erdősítés
ellen, hogy "ha ,erdő lesz, betyár is leszl' A !vátrosok előljárói pe
dig attól féltek, hogy ha például szőlőt telepítenek a 'homokra, le
megy a bor ára és felmegy a szőlőmunkások bére, Pedig már in.
üue» is kínq,lták a földet a kecskeméti határban s a ma is mea
lévő Halesi-i szőlők fura neve tanúskodikdirról a tétovázásról,
amivel az ittéZő magyarok belementek a homok megkötésének tör
ténelmi munkájába. Elfogadták a földef,szőlőt is telepítettek rá,
de csak imbolygó elszánással kezdtek a munkának, hogy "haJ tess
rajta, hát lesz, ha nem, majd máshoz fogmak:' Hát lett. S ezzel a
szó szoros értelmében megförődött a homoktalaj. Már maga a
szőlő is megfogta valamennyire a homokot .s a forró talajon ízes
bort adtak a tőkék. Innen már csak ,egy lépés volt a fásítás. lElő.
ször a szőlők közé telepítettek gyümölcsfákat. később erdei 'fák
kal vették körül a termőterilleteket, hogy el ne szaladjon a maT"
kukból, amit annyi kűzdelemmel mar megfogtak: az évről-évrt.

gazdagodó termés. Igy alakult ki a híres kecskeméti és nagykő.

rösi gyümölcskulturas az ő példájuk nyomán elkezdett terjesz
kedni a termőföld Szeged irányába a félegyházi hatátron ke
resztül.

Történelminek neveztük ieniebb ezt a munldál, amely ae 1700
as években indult el és ma már tervszerűen folyik: (lj két nagy.
folyó közének magyar gyümölcskertté való változtatása. De való'
ban az is, mert a török alatt elnéptelenedett és tanyai szétszórt·
ságra kárhoztatott vidék új élete fakad a megkötött homokon.
Természetesen itt sem alkalmas minden terület gyümöZcH és sző.
lőkulturára. Vannak és lesznek szegényebb területek, ahol. tovább
ra is csak a seemes terményeknek kedvez a falaj, de ezeknek a
hozamát is javítani lehet a jól megválasztott ée kikísérletezett ve'
tésforgók beállításával. Akisfái homokkisérleti telep egyik leg·
jelentősebb feladatának pedig azt tartja, hogy a s,em gyümölcs.
re, sem szemesierménsrre nem alkalmas területeken olyan takar
mányfélék kitenyésztését oldja meg, amely rendbehozná a vidék
elcseneoéseesedeett állattartását.

Mindennek elsőrangú feltétele a fásítás, az erdősávok létesi
tése, amely biztatóan indult meg és nagyon :jól teszik a Kecske
méttől Szegedig felsorakozó iskolák, ha a tanyai iskola melleit
csemetekerteket létesítenek, hogy az ittélő emberek már gyermek
korukban metrszeressélc a fát, mint életüknek és termőfalajuknak
Leahrütisosobb védelmezőjét.



Az alföldi homokon. megindult mezőgazdasági áfalakuld:~ »e
lejárója lesz a vidék településpolitikai képének megváltozása, la
kozatos fejlesztése a nagyobb alföldi kozséqel« és mezővárosok

ironyában, ami viszont a táj kulturális életének fejlődését iS' ma
gával hozza.

S hamár ezt említjük, nem ietedkezhetilníc meg az alföldi né1J
vallásos életéről, hiszen letagadhatatlan, hogy a küzdelmes szá
zadok alatt, amikor a föld itt oly mostoluioá változott, a vallál'J
volt az, mely legtöbb erőt kölcsönzött a természet pusztításaiban
mindig előlről kezdődő, nagy erőfeszítéseket igénylő iSzándékok
hoz. Az is igaz viszont, hogy régi templomokkal, kolostorokkal
együtt a vallásos életnek Qly termőtalajai is homok alá kerültek
itt ez alatt a nehány évszázad alatt, amelyek valaha egységbe
fogták a széiszort népet, a más vidékekről idetelepített .lakossá"
got összebékítették az új lakóhellyel. A tanyai lelki gondozás még
mindig leküzdhetetlennek látszó akadályokkal küzd. Nagy a tem
plomhiány! Sok-sole kilométert kell itt gyalogolni a tanyai em
bernek, ha vasárnapi misére akar menni, ha halottját temeti, vagy
ha gyermekét meg akarja keresztelietni. A tapasztalat azt biza
nyitja, hogy ahol csak tanyai kápolnák és lelkészségek alakultak,
ott nyomban megváltozott a táj települési képe is. Mint pásztor
köré a nyáj, a kis kápolna, vagy templom köré úgy gyülekeztek
az új házak és házsorok. Az alakuló egyhJázközségek sok helyütt
magjai lettek termelő közösségeknek is s a vallás meot!jító, foly
ton újabb erőt adá tényezői nem ha.gyhat6k ki egy na{lY táj bé
kés épitő munkájának számításaiból. A vallásos néprajztudomány
feladata lenne, hogy a homok alól felszínre hozza azokat a val
lásos kultuszokat, melueknek nyomai még. megvannak a nép kö
zött. Ezeknek a vallásos kultuszoknak mai - átértékelt és meg
nemesített - tartalmai iisszeuoná, egységbeolvaszt6 erőt jelente
nének a nép életében. Akárcsak az erdősávok és fás töldszegé
lyek megkötik és védelmezik, megtermékenyítik a vándorló ta'
lajt, a vallás tanítása és tradiciói is úgyemelnék a homok fölé
a lélek humuszát: egy békés és boldog jövendő erőfeszítéseinek
javára. (m, f.)

NÉGY UJ KATOLIKUS KÖNYV jelent meg mcstanában II
francia könyvpiacon; négy olyan könyv, amely megérdemli, hogy
a katolíkus olvasók míndenűtt fölfigyeljenek rájuk. Már a szer
zők neve is méltán kelti föl laz érdeklődéett Mauriac, Claudel,
Charles Du Bos és Bruno kármelita atya, Keresztes Szent János
életírója és a nagy kármelita misztika egyik legjobb mai is-
merője. .

M.auriac "Katolikus szavak" címmel hat előadását g'Yiijtötte
össze, A hat közül talán az a legérdekesebb, melyet Spanyolor
szágban tar ott, s melyben a francia és la spanyol lelket hason
lítja össze. Baudelaire mondásából indul ki: "Franciaors.zágban
mindenki Voltaire-re hasonlít" s ezt fordítja vissza a spanyolok
felé, mondván: náluk meg mintha mindenki egy kissé Szent Te
rézhez és Keresztes Szent Jánoshoz hasonlítana; ott "a heroizmus
nem egyszer a szentség magaslatáig emelkedik". Egy másik elő-



adás azt fejtegeti, hogy ",a keresztény személviség gazdagubb és
tartalmasabb, mínt.az agnosztikus"; egy harmadikban - ezt akkor
tartotta Stockholmban, 'amikor a Nobel-díj átvételére ott járt 
művét magyarázza; egy negyedik, genfi előadásában hitének út
ját rajzolja meg, s ha korábbi vallomásaihoz képest nem ir. mond
lényegesebben újat, fejlődésének vonalait vallomásról-vallomásra
élesebben és tisztábban rajzolja meg, mint az olyan ember, akinek
könyörtelen éleslátása a folytonos lelki.ismeretvizsgálatban válik
egyre csalhatatlanabbá.

Claudel "Rögtönzött emlékezései"annaJk a negyvenkét rádió
ínterfunak a gyüjteménye, amelyet Jean Amrouche tartott vele

·1952 júliusától októberéig (s amelyből egy részletet - Claudel vé
leményét Racine-ról és Shakespeare-ről - mi is közöltünk mult
évi augusztusi számunk naplójában). Jacques Madaule-nak a elau
deli d'rámáról írt nagyszerű könyve mellett - mondják ismertetői

- kétségkívül ez az író művének legjobb és leghitelesebb kom
mentárja. Sőt nemcsak művének, hanem életének is. Mert sorra
Végigtekint nagy élményein s most, túl a nvolevanon, mintegy
véglegesen "szituálja" és értékeli őket. Szóbakerült ,az ifjús/Íg két
vezércsillaga, Rimbaud, akinek versei az első nagy lökést adták
a fiatal Claudelnak. és Mallarmé, akinek reá tett hatását jófor
mán csak most látjuk a IJtaga teljes jelentőségében; beszél meg
téréséről él'> - a könyv egyik legfontosabb része - a "Selyerocipő"
keletkezéséről és értelméről, úgy, hogy a mű portus-ál barokk
templomokéhoz hasonló zsúfoltsága egyszerre céltudatos renddé
alakul a szemünk előtt, mert megtaláljuk azt a pontot, ahonnét
az egészet szemlélní kell. Jean Amrouche éppen a "Selyemcipő"

vel kapcsolatban veti föl Claudel "homályosl'>ágának" kérdését, Ei
a költő - érthetően - tiltakozik a vád ellen: Ő maga világosnak
érzi mind azt, amit mond, mind azt, ahogytan magát kifejezi.
Szimbolumai a világ legreálisabb szimbolumai, mert nem elvontak,
nem' valaminő halott mitológia kellékei, hanem a hit ma is élő

és tápláló valóságai, és ha a modern ember talán el is szokott
tőlük, a kereszténység a szentatyáktól kezdve a középkoron át :ll
reneszánszig, sőt bizonyos mértékben egészen a tizenkilencedik
századig, e szimbólumok meghitt világában élt s ezeknek titokza
tosan sokértelmű sugárzásában szemlelte a teremtett világot. Nem
érdektelenek végül, ha sokszor nyersek és érzésünk szerint maka
csul igazságtalanok is, Claudel "véleményei", egy Péguyről vagy
egy Bernanosról például. .

Charle!'> Du Bos naplójának most megjelent őtödik kötete 
1929 naplójegyzetei - lényegében nem ad új vonást sem az író,
.sem az ember areképéhez, (melvet néhány naplórészlettel 1953 de
cem.beri számunkban mutattunk be olvasóinknak). Sokszor túlbo
nyolítj,a azt, ami valójában egyszerű; jellemző magatartása 
amire tudatosan törekszik - az "ihletettség" .néha megcsalja, tév
útra vezeti, nem egyszer mint kritíkus is áldozatául esik Ielkese-:
désének, túl kedvező első benyomásának (Huxlevvel kapcsotat
ban például) s ilyenkor az impresszió igazolására mozgósított kri
tikai apparátus nem mindíg megbízható. De ez is tanulságos, hi
szen nem végleges véleményről, hanem afféle "első vázlatról".
naplóről, a gondolat, itélet keletkezéséről van szó: színte tetten-
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érhetjük egy-egy "tévedés" születését, De nemcsak azt; és nem is
ez a leg-tanulságoeabb, hanem Du Bos gondolkodásának a moz
gása, dinamikája. "Comprendre est sa joie" - mondja róla egyik
kritikusa; s valóban, minden elemző és értelmező törekvése arra
irányul, hogy végülis megvalósítsa, ha kell kicsikarja a megér
tés örömét. S mert ezért küzdenie, szenvednie, vívóduia, tusaked
nia, magával és áldozatával birkóznia kell: ez a megértés egy
ben a gyötrelme is. Voltaképpen egész benső élete e két pólus kő
zött feszül és hullámzik: a megértés kínja és öröme közt; s a "meg
értés" szónak ezúttel az irodalmi kritikán jóval túlmenő általá
nosabb és mélyebb, bizonyos fokig vallásos értelmet kell adnunk.

Kétségtelen: Du Bos kritikái, tanulmányai. könyvei - az
"Approximations" eszméi, a "Dialogue avee André Gide" vagy a
"Byron" például - fárasztóak, indokolatlan kitérőkkel túlterhel
tek, és egy-egy részletüknél nem tudunk szabadulni attól az ér
zéstől, hogy a kritikus túlságosan isa saját magánügyébe avat
be. Egy naplóban azonban mindez nemcsak megengedhető. ha
nem természetes is; és ennek a naplónak éppen ebben rejlik egyik
varázsa: kitűnően nyomon lehet követni benne azt a harcot, ame
lyet a lélek - folytonos helyreigazításokkal, nekirugaszkodások
kal, föllángolásokkal és bizonytalanságokkal - a bizonvosság,
igazság megragadásáért, a megértésért Iolvtat, Ezért fogja el az
olvasót, ahogy Charles Du Bost lapozza, az a jóérzés, melyet egy
nagyon nyílt és becsületes, bár kissé bőbeszédű és körülményes 
néha majdnem kényeskedő - szellem társaságában észlelünk.

Bruno atya könyve voltaképpen tudományos mű, arról a ti
zenhat kármelita apácáról, akinek a történetét Gertrud' von Le
Fort írta meg és Bernanos dramatizálta (Gertrud von Le Fort
regénye alapján). A tudós igen alaposan dokumentált véleménye
szarint mindkét író meghamisította a történelmi valóságot; ami
a tudós szemében bizonyára vétek, az író - és az olvasó - szemé
ben azonban távolról sem ,az: ennek a történelem is "anyag", me
Iyet földolgoz. melyből alkot, új valóságot nyúr s esetleg új 'ala
kokat is teremt; a fontos csak az, hogy ne hazudjék, ne szálljon
szembejanvagának mintegy "lelkével", a történelem szellemével.
Gertrud von Le Fort is, Bernanos is író volt, s mirrt író, ogyben
pszichológus is; Brunóatya történész és a misztika tudósa: ért
hető, ha szempontjaik nem mindenben fedik egymást. Ö a ti
zenhat kármelita sorsát, egyéniségát a kármelita misztika szelleme
szerint értelmezi és magyarázza, és könyvének - mondják - leg
szebb része éppen a bevezetése, melvben valóban avatott kézzel
tárja föl előttünk ennek a misztikának a világát. A többi: a per
dokumentumai, följegyz.ések, okmányok, vallomások, inkább ér
deklik a történészt, mint a nagvközönséget, tuv.)

. A PRÉDIKATOR KtJLDETÉSE. Montpellierben tartotta 67.
kongressz,usát a francia katolikus szeroezeiek: s.zövetsége. A kon
gresszus, amelyen több bíboros és püspök is résztvett, a prédikáció
kérdésével foglalkozott és zárójelentésében néhány igen érdekes
szenvponira lI'Í'l.'.1fl fel a figyelmet. .



A jelentés mindenekelőtt szembeszáll azzal a szerinte pesszi'
mista felfogással, hogy a prédikáció napjainkban hatástalanná
vált. Az igazság az, hogy a Szentlélek éppen a prédikációt hasz
nálja fel alkalmul a maga rejtélyes müködéséhez és nagyon sok
keresztény számára a vasárnapi prédikáció a legfőbb kapcsolatoi
jelenti Isten igéjéhez és az Egyház tanításához. A prédikáció
elsőrendű lehetőség az Egyház számára, hogy a világ felé Krisetue
üzenetét közvetítse.

A prédikátori tiszt lényeges része annak a küldetésnek, amp.
lyet felszentelése napján a pap az Egyháztól kapott. A papnixk
soha nem szabad etieteitenie, hogy Isten nevében beszél és az
Egyház arra küldte őt, hogy ugyanazt az üzenetet közvetítse a
hívek felé, amelyet Krisziüs maga bízott az Egyházra. Ennek a
tisztnek szeni jellege és nagy fontossága a misztikus test fejlő

dése és a világ üdve szempontjából, szükségessé teszi, hogy a páp
a lehető legjohban készüljön rá fel. Folyamatosan tökéletesítse a
seemináriumban. szi-rzeit ismereteket és tegyen szert jó szónoki
képességre.

A papnak állandóan kapcsolatban kell lennie a plébániája te
rületén lakó hívekkel, hogy így jobban kieléaiihesse azok lelki
igényeit. Meg kell ismernie lelki beállítottságukat, különleges
problémáikat. Ebből a szempontból nagy haszonnal járhat, ha
ugyanannak a plébániának vagy két szomseédoe plébániának pap-
jai együtt készülnek a beszédre. -

A prédikációnak figyelembe kell vennie az Egyház hagyomá.
nyos tanítási formáit, az evangelizációt, a katekézist, a teológiát.
A keresztény üzenet nem más, mint Jézus Krisziuet prédikálni. A
papnak a hiteles Krisztust kell megismertetnie híveivel, az evan
gélium Krisetusái, az Atya kedves Fbút, aki azért jött, hogy az
Atya akaratát teljesítse. Lehetővé kell tennie, hogy a hívek a
Szentléleken keresztűl találkozzanak aeztü. a Krtsetussal, aki ma
is építi egyházát. Mindezt pedig a parmak eleven és vonzó mádo«
kell bemutatnia, ÚtJY, hogy hallgatói mind bensőségesebb kapcso
latbakerilljenek Krisztussol.

A prédikátornak nem szabad elieleitenie. hogy a hívekne/.
a mindennapok személyes vagy családi, hivatali vagy magán éle.
tében kell kereszténységüket megtestesíteniök. Ennek következté
ben számot kell vetnie a csládi problémákkal, a társadalmi' hely
zettel, az esemedramlaiokkol, figyelembe véve a vonatko?:ópápai
és püspöki útmutatásokat. Semmiféle valóság nem maradhat szá,
mára idegen, de úgy kell beszélnie, ahogy Isten akarja, hogy be
széljen. Egyrészt nem élhet vissza tekintélyével, hogy a maga sze
mélyes nézeteit erőltesse rá a hallgatókra a civil jellegű kérdések
ben, amelyekben pedig a laikusok: szabadon alakíthatják ki véle
ményülret. Másrészt meg kell győződve lennie arról, hogy az em
beri tevékenység semmiféle !szférája nem meniesűl az isteni tör
vény alól és az Egyháznak feladata, hogy ezekre a törvényekre
mindig emlékeztessen és ezáltal az evangélium követelményeivel
összhangban álló rend kialakulását előmozdítsa.

A prédikáció szorosan belesimul a keresztény életbe. Ráveszi
a híveket az imádkozásra és bevezeti őket a "Miysferium Fidei"
be, amelyet a mise nyujt számukra. Ez a cél akkor érhető el leg-
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inkább, ha a prédikátor, hála az álland6 kapcsolatnak, bőségesen
merit inspirációt a szentírásból é.~· a liturgiából a pápa és o: püs
pökök tanításainak megfelelően. Tart6zkodni kell ugyanakkor a
biblikus és liturgilcus archaizmusoktól, amelyek a hagyomány fél
reismeréséből sedrmaznak, valamint az olyan teológiai elhajtá
sokt6l, amelyek elhomályosíthatják a hU eredeti. forrásait.

A prédikáció olyan mériékben: gyümölcsöző, amtilyen mérték
ben a hívek azt a Szentlélekre 1Jaló beálWottsággal haJlgatják.
Éppen ezért a híveknek nem szabad félniök attól. hogy a pappal
lelki igényeiket, életük nehézségeit megismertessék, hogy a seiile
séges segítséget megkaphassák. Ha szükséges, nem s.zabad ha
boeniok, hogya hallott prédikációval kapcsolatban részletesebb
felvilágosiMst kérjenek.

Mindenek felett pedig, ami a prédikáci6 .hatásossága szem
pontjából a leaiontoeobb, az a pap életszentsége. Hívő embernek
kell lennie, akiben ég a vágy, hogy hitét a ha,[lga,fóság felé köz
oetitse. Prédikácláia ebben az esetben papi lelkének kisugárzása
lesz, tökéletes összefüggésben saját elmélkedéseivel, bret,iáriumá
val és ae általa végzett liturgikus csetekménuekket. A prédiká
ci6 előkészítésére megfelelő időt kell fordítania, úgy, hogy a va
sárnapi mise egész apostoli életének középpontjába kerüljön. A
prédikáció í.qy a maaa és a hallgatói számára is aJ megszentelődés

eszközévé válik. (y.)

SZöNYI ISTVAN GYŰJTEMÉNYES KIALLITASA. Ahíta
t.os, komoly művészet útja jelent meg előttünk a hatvanéves Szőnyi

I siván gyüjteményes kiállításán. Az időrendben elhelyezett ké
pek sok tanulságot nyujtottak a figyelmes. szemlélőnek, s meg
mutatták, honnét indult, hová jutott el a művész egy ember
öltőn át.

Szőnyi István művészi fejlődése a nagybányai iskolában gyö
kerezik. "Tónusfestő", azaz a határtalan, mozdulabtalan szinfoltok
bensőséges, nyugodt líráját: többre becsüli a vonal dinamikus rit
musánál. E felfogással az általános, magyar Iestöi fejlődésbe kap'
csolódik: arra az útra lépett, melyen a legtöbb "magyaros ízű
nek" érzett festő járt.

Első képei érdekes módon mégis arról tanúskodnak, hogy kez
detben a vonal izézetét kereste inkább. Bár későbbi önállósága itt
még alig jelentkezik, vonalkombinációi nemes, választékos rit
must lehelnek (Kettős arckép, Önarckép). A vonalvezetés karcsú
melódiái mellett a színek sötétje még alárendelt szerepe- játs·zik.

A színek azonban csakhamar izzásnak indulnak, s mélyről jö'
vően kezdenek világítani. Ezt az elmélyült szin-ragvogást láttuk
a két fűrdőnőn, ahol a testszín világos tónusát szívesen párosít
jaa mélykék sokatmondó árnyalataival. Hegytetőn című képe
is hasonló problémát idéz.. de nyersebben, erőteljesebben kifejezve.
Az égbolt extatikus kék színc fcnyege,tően egyesül a férfiakt rozs
davörös tónusával. Mednvánszkvru emlékeztető ssinpároaítás ez.

Egy új korszak köszönt ezután a festőre. A helvhezkötött szí
nek és tónusok egyszerre fds'?übadulnak, s átveszik tökéletes urat
mukat, A vonalvezetés csaknern eltünik. Súlyosabb, vaskosabb



forIÍ1álást látunk. Egyéni stílus bontakozik ki. Eftűnik a szdnek
mély izzása is, hogy a tempera-technikában halványabb, tompább
sugárzásoknakadjon helyet. A tónusok önmagukért kezdenek él
ni ezeken a képeken. Alomszerűen, kenturok nélkül lebegnek, s
ugyian,akkor valami népies ízt érzünk bennük. Nem határozott és
programszerű ez a népiesség - bár a téma is legtöbbször indokol
ja - hanem ösztönös, rejtetten hangulatszerű és akarva-akarat
lan, Valami különleges bensőségű lirát kapunk, de ugyanakkor el
is veszítünk valamit: a kapcsolatot az ábrázolt formákkal. A tó
nusok bensőséges, de személytelenné oldódó lírája egybemos .min
dent: embert, széklábat; borjúfejet. Nemcsak a téma válik "nem
fontossá", de bizonyos mértékig a tartalom is. A szállongó, határ
talan tónusok halvány és letompított lebegésében va formaadás
egészen szűkszavú. Kivételképpen jelenik meg e-gy-egy kép, mint a
Zebegényi temetés, ahol a festő törődik az elbatároló kontúrokkal.
sőt, éppen ez válik fő kifejező eseközsé. A vonuló embercsapat
tragédiát és humort egyszerre hordoz. Igy válik ki az Anyám
eímű kép is, mely megint csak a vonalvezetés segítségével jelent
és jellemez megindítóan.

E képek után a festő életében egy harmadik korszakot vélünk
felfedezni, melyet a harmineas évek közepétől számíbhatunk. A
színek ismét visszakapják mélvröl jövő izzásulcat, de ez már nem.
az első korszak helyhez kötött színeinek ragyogás'a. Nem: mosta
felszabadult, a formáktól bizonyos mértékig elvált tónusok kez
denek el derűs-ezüstös, zenei áradású világosságban ragyogni,
melyeket valami finom párásat mindig megóvettól, hogy harsá
nyakkáváljanak. A hangulatok varázsa kerül előtérbe megint.
de nem a korábbi lefokozott, hanem egy gazdagabbá vAlt és mé
lyebbről feltörő lírával. (Kerti pad, Szántás, Haeaielé.)

A személytelenné-oldódás alól azonban most is ritkán van
kivétel (Anya és leánya). A mozdulatlan nyugalom, a hangulat
megbonthatatlan állandósága a történéseknek örök ellensége ma
rad. Egyik legszebb képe, az Uszályok például, mely témája sze
rint valami cselekvő-elemet is hordozna - két ember egy huUá!t
vonszol ra partra - észre sem véteti sem a cselekvést, sem a tra
gédiát. A bűvös mozdnlatlanságban elnyúló hajótestek és a víz
időtlen csillogása ugyanazt az álmodó nyug'almat árasztja, mely
ben nem kap helyet semmi cselekvés és semmi tragédia. Az
Esernyők című kép, mely kivételképpen erősen franciás-vonalas
szellemben van megalkotva, messze túl is emelkedik a személy
telen tónusok világán.

Valóban: a kiállítás tanúságu szerint a művész nem a törté
nés és nem az emberi mozgás ábrázolója. (Csak tájiaiban érezzük
a dinamikát, a' zebegényi dombok csodálatos, magyaros ízű haj
Iásaiban.) A hangulatok nagyszabású varázslója, aki a mozdu
Iatlanság nyugalmába sűríti mondanívalóját, mely témái szerint is
elsősorban a falut és annak népét vetíti elénk. A végitelen nyugal
mat, a bensőséges, békés csendet érezzük, melyet a felszabadult,
izzó színek különös, mély muzsikával kísérnek. -

Negyedik korszaknak azt neveznénk, melyete a legújabb idők
ben kezdett a művész, aki a ssocialísta realizmus problémáival
Ismerkedett meg. Ez a pillanatnyi jelenben folyó, s még ne-m 'e'gé-



szen megoldott munkafázisa nem alkalmas arra, hogymáris íté
letet mondjunk róla. Annyit mindenesetre megláthattunk. hogy a
művész, a színek izzását megtartva. a már-már elváló tónusokat
ismét reálisabb kapcsolatra kényszeríti a formákkal. Témaköré
vel pedig még fokozottabban fordult a nép felé.

Az aquarellek különleges bájú, finom színhangulatait külőn

meg kell említenünk. D. L.

A PHILOTHEA MAGYARORSZAGON. Szalézi Szent Ferenc
Philotheáie, mel]J a keresztény morált a zárdamisztika magasla
tairól lehozva, a világban és családban élőket rnáig felül nem
múlt sikerrel vezeti a keresztény élet útján, 1609-i Lyonban meg
jelent első kiadása után 1656-ban már negyvenedszer jelent meg
az eredeti francia nyelven s már a legtöbb európai nyelvre is le
fordították. Magyarul azonban csak 1764-ben adta ki először a
nagyszombati jezsuita nyomda K ollárics J oakim pálos szerzetes
fordításában. Tévednénk azonban, ha azt hinnénk, hogy korábban
ismeretlen volt Magyarországon. Egy bécsi antiquariumban évek-
kel ezelőtt kezembe került egy több mint száz évvel korábbi,
egyenesen Magyarország részére kiadott, de itthon tudtommal
számon nem tartott latin fordítása. Lockner György bécsi könyv
kiadó a middelburgi Martinez Mátyásnak Melchior János würz
burgi segédpüspök engedélyével 16M-ben megjelent latin fordí
tását ugyanis 1658-ban kisméretű (5x10 cm.} zsebkiadásban Sze
lepcsényi György ekkori kalocsai érseknek és a magyar kancelld
ria elniikének, a későbbi esztergomi érseknek ajánlottan újból ki
nyomatta. Ajánló soraiban egyenesen megírta, kiadásá1.?al az cél
ja, hogy Szelepcsényi tekintélyével egész Magyarországon (per
totam Hungariam) is mentől gyorsabban elterjedjen és mentől

több kézbe kerüljön. A Philotheának ez a latin fordítása kétség
telenül el is terjedt az országban. Kollárics előszavában hivat/w
zik rá s az ő magyar fordítása is ebből készült és nem az eredeti
franciából. SŐt Kollárics magyar fordításának megjelenése után
két évvel, 1766-ban, újból kiadta e latin fordítást a nagyszombati
jezsuita-nyomda. Csak valami hiba következtében Martinez Mátyás
hely.ett Martinez .Márton szerepel a címlapon, mint fordító. Kol
lárics magyar fordítása után hosszú ideig nem tudunk újabb ma
gyar kiadásról. Csak 1850-ben jelenik meg újból a Philothea Vesz
prémben Pontmicz József eősi plébános fordításában. Szenczy Im
re csornai prépost fordítja le ezután pár évvel később az eredeti
franciából s adja ki 1858-ban Szombathelyen. Szenczy fordítását
húsz évvel utóbb Haugg Leó szatmáregyházmegyei pap átdolgozta
s 1879-ben Seaimar; újból kiadta. E korábbi fordításokat követte
1906-ban Platz Bonifác ma is használt új fordítása, mely 1942-ig
öt kiadást ért meg. (Salacz Gábor)

A NAGYSZÓTÁR ÜGYE sűrűn szerepel tudományos életünk
megbeszéléseinek napirendjén. s mint minden nyelvészeti kérdés,
élénken érdekli a nagyközönséget is, A munkálatok jelenlegi ál
lásáról vezetőjük, Gáldi László tanulsárros - különlenvomatban
is megjelent - cikkben számolt be a "Nyelvőr" hasábjain. A ta-



nulmányból megtudjuk, hogy "ötven év hangyaszorgalmú munká
ja rejlik az eddigi gyüjtések hatalmas anyagában, mely már 1939
ben mintegy három és félmillió adatból állt, s még így is csupán
százötven év (1750-1900) nyelvi fejlődésM; ölelte fel".

Az állandó Szótári Bizottságotaz Akadémia 1898-ban szervezte
meg s ugyanebben az évben jelent meg az akadémiai Nyelvtudo
mányi Bizottság akkori előadójának, Simonyi Zsigmondnak "Föl.
hívása az új Nagy Szótár munkálataíban való részvételre". Meg is
indult a gyüjtés, igaz hogy nem 'R Jegcélszerűbb módon, elsősor

ban a munkatársak nem mindíg megfelelő fölkészüItsége miatt.
Azonfelül a célok, elvek s módszerek sem nyertek kellő, világos
és félreérthete'Üen tisztázást. Mi legyen a szótár anyaga ~ Felölelje
a régi nyelvet is, vagy csak a mai szőkincsetj Kiterjeazkedjék-e
a népnyelv egész szókinesére'l Befogadja-e s milv határokig. a
tájszavakat. mesterség-szavakat, szaknyelveh Minderről sok meg
beszélés és vita folyt, anélkül, hogy végleges és félreérthetetlen
döntés történt volna. Afelől azonban végülis nem volt kétség, hogy
- Zolnai GyulJinak, a Szótárí Bizottság első előadójának szavai
szerint - a szótárnak "a nyelvújítástól napjainkig jutó nyelv
történetet múlhatatlanul a legteljesebben fel kell ölelnie".

Igy folyt a munka: 1921-ig közel háromezer mű került földol
gozásra E. az adatok száma meghaladta a kétmilliót. A harmincas
években kezdődött meg az adatok rendezése, "S ez volt az első
lépés az immár tekintélyesre duzzadt anyag áttekinthetővé tételé
re". De magát a művot, formáját, kereteit illetőleg még a szakér
töknek sem volt megbízható áttekintésük, Mennyi időt vesz még
igéuybe a gyüjtés~ Mennvit a földolgozás1 Mikor jelenik meg az
első köteU Senki nem tudott még csak megközelítően pontos vá
Iasz] sem adni. Egyik-másik munkatárs tizenöt-húsz évi-további
munkáról nyilatkozott s további évtizedekről a megjelenésre vo
natkozólag, úgy hogy 1930-ban a Pesti Hirlap riportere elég ta
lálóan írta alcímnek a beszámolója alá: "A magyar nyelv Nagy
szótára nőttön nő, de szerkesztőít még bölcsőben ringatják". Ez~ket
a "rémhíreket" cáfolta meg azután 1938-ban Szinnyei J ózsef..Meg
cáfolom azt az elterjedt hírt - mondta - hogy csak hetven év
múlva jelenik meg a Nagyszótár. Ez tévedés. Merem állítaní, hogy
néhány év múlva elkészül, s akkor 1750-től napjainkig kiadhatjuk
a magyar szókines szótárát... Azt hiszem, húsz kötetben elfér
majd". Elég optimista nyilatkozat, főként ha tudjuk, hogy
Gáldi László szavai szer-int - "a Nagyszótár formába öntéséről a
felszabadulás előtt semmiféle kialakult terv nem volt". Kétségte
lenné vált viszont, hogy nem lehet beérni az 1900-as korhatárral,
hanem a szótárnak napjainkig kell követnie az irodalmi nyelv
fejlődését, (viszont a huszadik századi anyag gyüjtése jóformán
meg sem kezdődött).

.Jött azután a második világháború, s a Nagyszótár a~y,aga,
több mínt hatszáz, egyenkint ötezer cédulát tartalmazó doboz,
aránylag komoly károktól mentesen vészelte át az ostromot és a
sok költözködést. Megindultak az Értelmező Szótár munkálataí,
csakhamar szintén a megújhódott Akadémia keretében, s ehhez a
Nagyszótár anyagából kiemelték a mult század nagy magyar köl
tőire vonatkozó adatokat. Tulajdonképpen csak akkor derült ki,
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mekkora - és milyen használható - kincs fekszik a dobozokban.
1952-ben ujra megindult az anyag rendezése s kialakult a megbíz
ható, hozzáértő munkatársi gárda, a Nagyszótár! Csoport, Tompa
József, majd Gáldi László vesetésével. ,,számbavettük anagyszó
tári gyüjtés állományát, hozzávetőleges képet nyertünk az arány
lag nem is túlságosan jelentékeny háborús károkról és ami talán
II legfontosabb: a NagyBzótári Csoport előterjesztéseialapján meg
indultak a tárgyalások az Akadémiai Nagy.szótár végleges jelle
gének kialakítása céljából".

Foglalkozott ·a kérdéssel a szegedi nyelvésskongreeszua is: itt
világosan tisztázödtak a problémák és föladatok. Minthogy új táj·
szótár készül, a Nagy,szótár tájszavakat "csak annyiban vehet
fel, amennyiben azok az irodalmi nyelvben előfordulnak". Ami a
legfontosabb: "A szókincs életének, a szavak születésének és ki
halásának megközelítő bemutatása". A Szótár anyagából nem hi
ányoshar n huszadik század nyelve; meg kell indítani ennek föl
dolgozását is, körülbelül 1960-ig.

Mindezek alapján remélhető, hogy ,,1970 körül kiadásra kerül
het 1(},-12 vaskos kötetben az ú iabb magyar nyelv nagy összefog
lalása". S ez az ösazefoglalás nyilván nem lesz "unalmas", hiszen
,,az' idézett szövegeknek valóban sugározniuk kell li kor hangula
tát"; mint a Román Néppköztársaság Akadémiai Szótárának szer
kesztői leszögezték, az idézeteknek olyanoknak kell lenniük, hogy
hogy ",az olvasó kedvet kapjon az egész idézett mű elolvasásá
ra"; s az egye& címszavak alatt "valósággal megelevenedjék előtte

ssavaink élete, másfél évszázad nyelvi fejlődésének tükrében".
(-.-.)
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