
SZERKESZTÓI ÜZENETEK

Az Krísztus rnondja: Jertek énhozzám; mit futnak Rómába,
Boldogasszonyhoz Coloníába, onnan a nagy Agba,
Bolcsós helyekre a Szerit Jakabhoz a Compostellába,

Azkinek nincsen annyi költsége, menjen csak Bátára.
Avagy Kassára, avagy Váraddá. avagy csak Darnóra;
De hol taníta minket az Krisztus ez farsangozásra ?

Köln, Aaehen, Compostella voltak eszerint a kedveltebb külföldi zarándok
helyek Szkárosi Horváth tudta szerint, Bátán a Szerit Vér erekivéjéhez jártak,
Váradra Szent László sírj-ához; Darnó talán a Szeritlélek tiszteletére tartott
búcsút.

G. M. A bátai Szent Vér ereklye történetét tudtunkkal újabban Kónyi Má
ria irta meg (Regnum, 1937, 119-140). Báta a hagyomány szerínt még Szent
László alapítása volt, bencés apátság. 1415~ben már a Szent Vérr tiszteletének
színhelye, 1434-ben IV. Jenő pápa búcsút engedélyez azoknaJk,aIkik oda zarán
dokolnak; megemlíti, hogy a rnonostor templomában van "Krisztusnak csodá
latos, az Oltáriszentségből kiömlő vére". Ransanus, aki Mátyás udvarában ná
polyi követ volt, azt írja történeti művében: "Báta kis falu ugyan, de előkelő

az ott lévő bencés monostor rníatt, rnely nagy hirnévnek örvend a feltűnő csoda
révén, hogy a szerit ostyában Krisztus vére testének kis részecskéiével együtt
látható". Tehát az ereklye mindcn jel szcrint ún. vérző ostya volt, a vér a szerit
ostyából szivárgott.

A kegyhelyet és monostort 1539-ben pusztították el a törökök. Hogy az
ereklye hová lett: elpusztult-e, vagy a menekülő szerzetesek magukkal vitték s
úgy kallódott-e el, nem tudjuk. Eltűnéséről Bátán még a múlt században le
genda élt ; Kónyí Mária Í'gy mondja el tanulmányáoan: e legenda szerint "az
egyik szeractes a török elől a bátai hegyek közt egy barlangban rejtette el a
monostor kincseit és a Szerit Vért, a törökök azonban rátaláltak és utána nyo
multak a barlangba. A barát védte az ereklyét, de .a törökök halálra sebezték;
ő erre tüzes kerékké változott, mely sebesen forogva senkit sem engedett közel
a Szent Vérhez. A barlang nyílása beomlott, de a tüzes kerék zúgását éjsza
kánkint még most is hallják a bátaiak" ...

Báta mellett egyébként több kedvelt búcsújáróhelye volt a közéokorí ma
gyarságnak. De jártak a híres külföldi búcsúiáróhelyekre is. Ezt nem egy tör
ténelmi forrásból tudjuk. Az egyik legérdekesebb, a XVI. század első feléből,

Szkárosí Horváth András verse a katolikusok ellen, rnely többek közt búesújá
rásaikat is, mint "faTSangozásokat", szemükre veti. A kérdéses két strófa így
hangzik:

M. B. Bpest, Nem külföldi fölvétel. Tamás Alajos Nándorfehérvár c. ora
tóriumát (szövege Radó Pol ikárptól) a M"'!~yar Hanglemezevártó Vállalat vette
föl; ez a fölvétel került aztán lemezre, természetesen ál1ami engedéllyel. A
Kapisztrán KÓTUS és Zenekar adja elő; a szólisták, mint annakidején a hazai
bemutatón, Czanik Zsófia, Tíszav Magda, Tarr Gyula, Tóth Lajos és ,Támbor
László. Clément Király P.O.B. 218. De Witt, Míchígan, U.S.A. címen rendelheti
meg. Két nagy rn Ikrelernez, BeA Victor gyártmány.

A. B. Eger. Kérdését, mert sokakat érdekel, egészében idézzük. így sz61:
,iMi az dka annak, hogy a mai kifejezetten vallásos irodalomban az eszmei
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mondanivaló érd ek ében mostoha kézzel ke zelik a művészi formát? Úgy é rzem ,
néha egy kissé a gic cs felé hajlan ak. P éldúul ezt véltem fölfed ezni W ilhelm
Hünnerm an n szent-életrajzai ban."

Abban, hogy az ilyesfajta munk ák, sajn os , nem mindig el ég színvon alasak
irodalmilag, és hogy "a giccs fel é haj lanak", sok az iga zsá g. A jelenséget n em
csak ön ve tte észre. Hi ányzi k belőlük a z igazi m űvészet, az Írói mesters égtu
dás. Anélkül te há t, hogy kétség be vonná nk, hogy a j ám uo rs ágot el őmozd í tnat

jak, s hogy jámbor le lkek ép uiese re szotg úlnauiak, nunde n jugunk megvan rá ,
hogy vaLodi irodalomnak tonoscgükoen n e tartsuk öket. ~;,; nem hoim í í iny
n yas eszté tizálás, l'art pour l' art vagy - m in t n ena hangoztatják - a prolan
go nootkodás tamad ása o katonkus crz és e l le n . Nem m eaern találmány, n anem
n agyon IS regi a itas p on tj a a katoi íkus esz te tt kanak. Ezt lej ti ki korunk egyik
kimagasio !katoliKus gonuo íxodoja, Jacques Marn a ll1 "Art et Schcras n que: ci 
mu ni res m unkajaoan, s Ö sem csak a luaga v élenieny éi alapjan, n anern
Aquírioi Szent Tamas szcrint, a legnagyobb SKOlas zUJ\.USOK n yom uoxain, rn in t
anogyan a m ü cirne IS jelzi. Ezek a ssorasztncusok n atarczott megxuionoozte test
te ttex a t ev ékenys ég (age re) és az aucotas (Iucerc), S ezzel egyurt a z erkolcs
ts a nnivészet tcruiete k ozo tt . Ami viszont megin t nem a rnu vesze t erko ícste 
tenség ének on gc deryezcse ; m ert, min t Crauuet monuja, egy irodalmi rnunex
meg sona nem a rto lt, na t iszteret ben tarto rtu az e J"KOICS t örvenyer t. Cs upari ar
ról van szo, hogy az irodauni rnunek u muarxo tas n ax n em az a z eis ucueges
cé lja, hogy erKOIC5l'e nc vcijen , hanem 0 2, hogy szepseget hozzon ictre : nogy a
maga rencjeoen szep és jo legyen. Az on a u ui emuteu, muvek. oizonyara JoK
az erkorcs es az errcoresre . a j ta tossagr», st.u, neveres tcruteten (agerej, ue nem
SOKat crni:.tk a szepseg, .ct m uaixotas l l aCed~i tcruieten. A ooa n az erteremoen
.rcaaiomnak neve znetox, Il Ogy ezeket IS IfJaK; e gyc ouen t azonouri - nern 11'0 "

UUIOIIl. tb ITui egycurcent rcnuszcrese ouen UIV<!,:;HaLuLt az. Uj Lmuer czevi ni a jus
Hl-i szumanak "H'Oda lOm cs CI'KU1<:S' cim ú CIKKe Den .

Egy további kérdés volna : vajon megfelelnek-e a mai emberek t öbb s ége 
nek az ilyen nai v, vagy cppe n glcCse,s szent-cietruj zo í•. Lrre vo na ucozora g He

Hany ta ia io megjegyzest Olvasna t u ug usz tusi szumun xuan Lumes-rv iss A.IlLal
Vianney Szeri t .runos r or szoio tunuunauyaoan. U e.u.r u o t. Lda 1"nuenKa \jones
n evet, aKi mel yrcuatoan crcmzi ezt a ice rdest egYIK uj a bb ·k on yve oen . h.C lSoég 
teren, hogy u m a i, tcrmcszettuuom a nyos mu vcnscg ü e rn cer SUKSzur rogad W J
csova.va olyan k özlesexe t. a mciycken hárorns zaz ev ve l ezelott vagy a k özép
korcan S€r~K I scm akadt vo lna fenn . ~v1J a zonban áí tu i ában jobban s ze ro tjuk
az o lyan éie tra jzok a t, amelyek húsüket emberi k özelsegbe hozzak, emberi kuz
delmeit is ábrázol ják, s o szents ég utjanak nem Ieheteucnség ét, hanem em beri
já rhatósá gá t Illuszta-á lják - anetküí terrneszetesen, hogy lsten kegyelmének
részét bán n ik én t is csök k en teni igyekezn ének. Az ilyen, modern törté n eti -lé lek
tani apparátussal készült rn ű vek a mai emberek többségére jobban hatnak,
mint példáu! egy naiv es zk özökkel rn egs zerkesztett k öz épkor í le gend a , úgyne
ve ze tt vita. Ami természetesen megint n em azt jelen ti , hogy ezek o viták nem
értékesek , nem h a lhatnak , és a mai e m be r nek - m int áll tta ní s ze kt ák né ha 
egyszerűen ol vashatatlanok. Igen is olv as h a tók, m égped ig h as zonnal, csakhogy
m ásként k ell olvasni ök et, m e r t más cél zat ta l is kész ültek. Erről k ülönben a
már em lített Ida F r ideri k a G ör r es nek vannak é rdekes és alapos megállapításai;
de ennek a kérdésnek a taglalás a már túl m esszirc vezetne.


