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Bánk József

XXIII. JÁNOS PÁPA JOGALKOTÁSA

Az egyház történetót a pápák nevével szokás jelezni. Egy-egy pápa
életével, Ielkiségével, külső tevékenységével rányomja egyéniséget korá
ra. A kegyelem ugyanis nem rontja le a természetet, hanem magára a
természetre, az egyéni adottságokra épít. Ez vonatkozik XXIII. János
pápa személyére is.

Angelo Giuseppe Roncallinak, a Sotto il Monte-i parasztcsaládban
ringott a bölcsője (1881). Középiskolái elvégzése után a bergamoi sze
mináriumba kerül, majd Rómában folytatja teológiai tanulmányait. Pap
szentelés (1904) után visszakerül Bergamoba, ahol püspöki titkár és te
ológiai tanár egyben. XV. Benedek pápa I92l-ben Rómában a Hitterjesz
tési kongregációba nevezi ki. Feladata a missziós intézményeket intéző

és azokra felügyelő ügyosztály vezetése. I925~ben püspök (jelmondata:
oboedientia et pax =engedelmeSBég és béke) és mint ilyen megkezdi hal
káni csendes apostoli munkáját, Tiz évig működik Bulgáriában, Szófiában,
mint apostoli delegátus, kilenc évig pedig Isztambulban és Athénben,
ugyanilyen minőségben. Diplomáciai szerepe nincs; az egyházi ügyek fel
ügyelete a feladata. 1944-ben élete nem várt fordulatot vesz. A francia
kormány a második világháború után ,a volt vichy-i kormánnyal kolla
boráló diplomaták leváltását kéri, köztük a pápai nunciusét is. A Szerit
szék a Balkánról küldi oda nem is diplomata szolgálatban levő, már kor
ban előhaladott érsekét a rangban kiemelkedő párizsi nunciatura élére.
Általában találó "visszavágásnak" fogják fel ezt; Isten útjai azonban ki
fürkészhetetlenek ...

Roncalli 1945. január l-én adta át megbízó levelét a francia állam
elnöknek, s félóra múlva már a diplomáciai testület élén köszöntötte őt

az újév alkalmából. Párizsi működése alatt általános megbecsülést szer
zett. Amikor 1953-ban bíborossá és velencei patriarkává nevezte ki a pi
pa, Párizsban búcsú-bankettre került sor, ahol Edouard He7'riot, a szo
cialista radikális párt vezére ezt mondotta róla: "Ha minden pap olyan
lenne, mint Roncalli nuncius, akkor már nem lenne a világon egyetlen
antiklerikális ember sem." Higgadt, mérsékelt, kiegyensúlyozott, harmo
nikus ember volt, aki mindkét lábával szilárdan a földön állt s akinek
szeméből humoros derű, szeretet és jóság sugárzott.

Amikor XII. Pius pápa 1958-ban elhunyt, neki is Rómába kellett
mennie konklávéra. Az olasz Katolikus Akció Via Aurelián levő "Domus
Mariae" házában szállt meg (abban az' épületben, ahol később a zsinat
idején a magyar zsinati atyák is laktak). Amikor a konklávéba indult,
a ház lépcsőházábanaz intézet vezetősége és dolgozói búcsúztatták.
Imáikat kérte, hogy mielőbb visszatérhessen ide, ebbe a házba. Ök azon
ban azt válaszoltak: nem azért imádkoznak, hogy visszatérjen, hanem
azért, hogy legyen meg Isterrakarata. S mint tudjuk: nem tért vissza ...
Utána azonban, hogy a konklávéban a ll. szavazás után, mint "átmeneti
embert", a pápai trónra ültették. szinte legelső dolga volt, hogy a Domus
Mariae összes dolgozóit magához hívta és szeretettel elbeszélgetett velük.
Az épület második emeleten azóta emléktábla jelzi azt a helyet, ahol a
pápaválasztás előtt lakott.

A 77 éves, tehát az élet estéjére érkezett pápa kezdettől fogva az
egyháznak belső kegyelmi' oldalát iparkodott kidomborítani. A katolíkus
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egyház, mint Krisztus-alapította társaság, tudvalevően egyben fegyelmi
és kegyelmi valóság. A fegyelem és kegyelem elválaszthatatlan egymás
tól. Mint külső társaság, jogi keret nélkül nem élhet, de mint üdvintéz
mény isteni segítség nélkül, kegyelem nélkül elképzelhetetlen. Nincs kü
lön jog-egyház és hit-egyház, hanem a kettö iegy. A történelmi szükség
letek szerint az egyháznak hol az egyik, hol a másik oldala tűnik elő

inkább. János pápa inkább az egyháznak kegyelmi szeretet-oldalát fordí
totta a világ felé. A pápakoronázáskor tartott beszédében utalt arra, hogy
a pápától sokan azt várják, hogy államfő, diplomata, tudós, vagy szervező

legyen, ő azonban elsősorban pásztor akar lenni, jó pásztor, aki életét adja
az övéiért. Suenens bíboros 1953. október 28-án a zsinati atyák előtt tar
tott emlékbeszédében méltán emelte ki XXIII. János egyéi1iségében a te1'
mészet és kegyelem tökéletes kapcsolatát, és mindenki felé kitáruló, rnély
séges hitből fakadó szeretetét.

Nem ellentmondás-e ezekután János pápa jognlkotásáról beszélni?
Egyáltalán nem. Már csak azért sem, mert, mint említettük, .az egyház
ban a kegyelmi és a fegyelmi rend elválaszthatatlan. A kegyelmi rend
tükröződik főleg a szentírá:shan,a fegyelmi rend pedig' a kódexben, az
egyházi törvénykönyvben. A kettő együtt alkot igazi egészet. A külső,

jogi keret tulajdonképpen burok és h ój, amely a belső kegyelmi érté
keket védi. Nincs olyan pápa, aki központi kormányszékek (kongregációk.
hivatalok, bíróságok) és jogi szabályok nélkül a világegyház külső életét
irányítani tudná.

XXIII. János rövid, csupún négy évet és hét hónapot magába fog
laló pápaságának jogalkotása közül ezúttal csak a legfontosabbakról kí
vánunk szólni, és pedig bizonyos fontossági rendet követve.

l. Egyetemes zsinat, rÚriw.i egyházmegyei zsinat, kódexrevizió.
János pápa 1959. január 25-éh a Szent Pál bazilikában jelentette be

nagy csodálkozást keltve, hogy római egyházmegyei zsinatot rendez, ösz
szehívja a második egyetemes vatikáni zsinatot és revizió alá véteti az
egyházi törvénykönyvet.

A római egyházmegyében, amelynek a pápa a püspöke, hosszú év
tizedek óta nem tartottak zsinatot. Annál nagyobb jelentőséget tulajdo
nítottak így a váratlanul összehívott zsinatnak, amely 1960. január 24
'SI-ig ülésezett. A határozatokat a pápa 1950. június 29-2n, Péter-Pál nap
ján hirdette ki (Const. Soliicitiulo Omnium Ecclesiamm). A zsinat több
időszerű pasztorális intézkedést tett. Ez kitűnik az anyag elrendezésében
is, amely lényegesen eltér a kódex rendszerétől.

A második vatikáni zsinat mint a 21. egyetemes zsinat kerül be az
egyház történetébe. Sokan csodálkozva, sőt megrökönyödve fogadták ak
koriban a hallatlan jelentőségű kezdeményezést. Maga a pápa az 1959.
április ,'21-én tartott egyik fogadásen nyilvánosan is kijelentette, hogy
felsőbb inspiráció alapján jelentette be a zsinat összehívását.!

A pápa az egyetemes zsinat munkájának egyik várható következmé
nyeként szükségesnek ítélte az egyházi törvénykönyv korszerűsítését,mo
dernizálását is. Ki is nevezett ebből a célból egy 29 tagú bíborosi bizott
ságot, ez azonban természetszerűen csak a zsinati munk.a befejeztével
kezdheti meg valójában működését.

1 "Aseoltammo una Isptrazíone, della cui spont.ancitú scrittmrno, r.~i1q umiltá d'211a nostra
anima, come un tano írnprovvíso ed Lnatteso ..." (Osservat, Rom. 1959. ápr. 24. - Monitor
Ecel. 19'59. 0'70. old. 2. jegyz.ct.)
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2. Pápai körlevelek, enciklikák.
Az "átmeneti", idős pápa nemelégedett meg a három nagy program

pont meghirdetésével, hanem egy sereg apostoli levél, adhortáció, 08.110

kució, homilia és rádióüzenet mellett nagy fontosságú körlevelekkel is
meglepte a világot. Ezek közül csak a kiemelkedőbbeket említjük.

1959. június 29~én, Péter-Pál napján jelent meg az Ad Petri Cathed
ram körlevél, amely az igazság, egység és a béke gondolatát fejtegeti a
ezeretet jegyében, és lerögzíti a zsinat feladatait.

1961. május 15-én jelent meg a Mater et Magistra körlevél, amely
az egyház szociális tanítását XIII. Leó (Rerum Novarum, 1891), Xl, Pius
(Quadragesimo Anno, 1931), XII. Pius (Quinquagesimo Anno.s 1941) nyo
mán továbbfejleszti és az új körülményeknek megfelelően kiegészíti.

Az enciklika óriási anyaget ölel fel. Hangsúlyozza, hogy rnindannyian
felelősek vagyunk az éhező népekért és hogyamódosabbak kötelesek se
gíteni az anyagilag és szellemileg is elmaradott népeket. Kiemeli a mun
ka fontosságát is, amelyről többek között igy szól: "Meg kell állapitani,
hogy napjainkban az emberek nem annyira javak birtokosává igyekez
nek válni, inkább szakképesítést igyekeznek szcrezni, jobban bíznak ab
han a jövedelemben, amelynek forrása a munka, vagy a 'munkán alapuló
jog, mint olyan jövedelemben, amelynek forrása a tőke, vagy a tökén
alapuló jog."

1963. április ll-én, nagycsütörtök napján látott napvilágot a minden
jószándékú emberhez intézett enciklika, a Pacem in terris "a nemzetek
közötti békéről, az igazságban, igazságosságban, szeretetben és szabadság
ban". Ez a körlevél kifejti a katolikus tanítást az embereknek egymáshoz,
az embereknek a közösséghez és a közösségeknek a közösséghez való vi
szonyáról. Szahadjon csak egy-két mozzanatot Idéznünk ebből a nagy
jelentőségű körlevélből. "Helyénvaló lesz emlékezterni arra, hogy .a ma
gántulajdon jogában benne van egy bizonyos szecialis feladat is." Drá
mai hangon szól a. fegyverkezési hajsza megszűnésének szükségességéről:

"Az igazságosság, az okosság s az emberiesség azt kívánja, hogy a fegy
verkezési versenynek véget vessenek; hogy együtt és kölcsönösen a mai
készfegyvereket csökkentsék ; hogy az atomfegyvereket megtiltsák; hogy
végül a hatékonyari ellenőrzött leszereléshez veljussanak." "Nem szabad
megengedni, hogy egy világháború katasztrófaja a maga gazdasági és
szociális rombolásaival s a maga erkölcsi eltévelyedéseivel és zűrzavará
val zuhanjon rá harmadszor az emberiségre." Azért fohászkodik a pápa,
hogy az Úristen "világosltsa meg a népek felelőseit, hogy a polgárok jo
gos jólétének gondja mellett biztosítsák és védjék meg a béke nagy ado
mányát; sarkallja minden ernber akaratát, hogy legyőzzék az akadályokat,
amelyek szétválasztanak, és növelje a kölcsönös szeretet kötelékeit, hogy
megértsék egymást és megbocsássanak azoknak, akik sérelernmel illet
ték, saz ő behatására testvéri szeretetben egyesüljenek a föld népei, s
virágozzék és míndig uralkodjék lelkükben az óhajtva óhajtott béke."

1959. november 28-án jelent meg a Princeps Pastorum kezdetű misz
sziós körlevél, amely XV. Benedek 1919. november 30-án megjelent

21gy nevezte P. Alegrla.a római Gergely-egyetem szocíojogíat professzora XII. Piusnak
1941. pünkösdjén olasz nyelven elmondott szocíátts rádióbeszédét a Quadirag€lS~mo Anno lIJ.
éves évfordulóján. A beszéd olasz nyelven hangzott e l, de a hívatado.s szentszéki közlöny
(AAS) leközölte a beszédet francia, angol, spanyol, német. portugál, lengyel, holland és
magyar hiteles fordításban· is.
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Maximum illud kezdetű, hasonló témájú körlévelének 40. évfordulójára
készült. XI. Pius 1926. február 28-án (Rerum Ecclesiae), XII. Pius pedig
1951. június 2-án (Evangelii pmecones) és 1957. április 21-én (Fidei
Donum) adott ki missziós körlevelet.

3. A pápai szék betöltésével kapcsolatos új törvények.
János pápa XII. Piusnak 1945. deoember 8-án megjelent egységes

pápaválasztási törvényét (Vacantis Apostolieae Sedis) részben !kiegészíti,
részben módosítja. Legjelentősebb módosítása az, amely kimondja, hogy
a válasatás érvényességéhez elégséges és szükséges a választáson jelen
lévő biborosok szavazatának kétharmada, még akkor is, ha történetesen
valaki önmagára szavazna.: Ezáltal XII. Pius rendelkezését, amely a vá
.lasztócédulák egyszerűsítésével kapcsollathan kétharmad plusz egy szó
többséget kívánt meg, hatályon kívül helyezte.

4. A bíborosi kol.légiumm vonatkozó újítások.
V. Sixtus pápa 1586. december 3-án (Postquam verus) úgy rendel

kezett, hogy a bíborosi kollégium 70 tagból álljon, amely három osztályra
tagozódik: püspök, áldozár és szerpap bíborosokra. Ez la rendelkezés
belekerült a kódexbe is, amely egyébként tiltja azt is, hogy első- és má
sodfokú vérrokonok egyidőben bíborosok lehessenek. János pápa az
1958. december 15-én tartott első titkos konzisztóriumban mindkét ren
delkezést "via facti" hatályon kívül helyezte. Egyszerre 23 bíborost ne-.
vezett ki s így túl1épte a 70-es számot, másrészt bíborossá kreálta a két
Cicognani-testvért.

Eltörölte az optálási jogot a bíborosi kollégiumban. Addig ugyanis
az áldozár bíborosok 10 évi szolgálat után optálhattak a megüresedett
püspök-bíborosi székekre, vagyis a suburbicárius püspökségekre. A pápa
ezt 1961. március Iü-én megszüntette és a püspök-kardinálisok k ineve
zését Is magának tartotta fenn (Mp. Ad Suburbicarias Dioceses).

A suburbicarius püspökök jogi helyzetét megváltoztatta. A püspök
kardinálisok megtartják ugyan ezek titulusát, vagyis eimét (Albano,
Ostia, Porto és S. Rufina, Palestrina,Sabinaés Poggio Mirteto, Frascali,
Velletni), de az egyházmegye kormányzásába ezután nem avatkozhatnak.
Ezt külön kinevezett megvéspüspök vezeti, akit más megyespüspökkel
egyenlő jog illet meg. A bíborosnak ezeken a helyeken ugyanazok a
tiszteletbeli privilégiumok járnak ki. mint más tituláris templomban a
többi bíborosnak. (1962. május 12., Mp. Suburbica'riis Sedibus.)

1962. április Iő-én (Mp. Cum gravíssima) úgy rendelkezett a pápa,
hogy a jövőben az összes bíborosok püspöki rangban legyenek. Addig
ugyanis a 14 diákonus bíboros, akik a Kuriában teljesítettek szolgálatot,
nem volt püspök, csupán áldozópap. Annak ellenére azonban, hogy ezen
túl az összes bíborosok püspöki rangban vannak, fennmarad a bíborosok
három osztálya a szokásjogi kiváltságok és liturgikus előírások alapján.

5. Egyezmények.
XXIII. János pápa rövid pápasága alatt nem kötött konkordátumot,

de több olyan egyezményt írt alá, amelyek egy-egy konkrét kérdést ren
deznek.

Boliviával 1961. március 15-én, Paraguay-jal pedig 1961. december
20-án kötött egyezményt a tábori püspökségek felállitásáról.

Ausztriával 1960. augusztus 13-án két egyezményt írt alá, az egyik
vagyonjogi kérdésekről szól, a másik a burgenlandi apostoli adminisztra
túrát egyházmegyei rangra emeli Eisenstadt székhellyel (Sideroplitanus).
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1962. augusztus 27-én egy harmadik egyezmény jött létre az osztrák kor
mánnyal a katolikus iskolák tárgyában.

6. Egyházmegyék rendezése és felállítása.
A missziós állapotot több helyütt megszüntette és végleges egyházi

hierarchiát, vagyis egyházmegyei rendszert állított fel. így Belga-Kongó
ban és Ruanda Urundibari (1959. november ID-én), Vietnamban (1960.
november 24), Indonéziában (1961. január 3.). A nyugaton szétszórt ke
leti szertartású hívek lelki gondozására külön keleti szertartású hierar
chiát létesített. Így Argentinában (1959. február 13.), Franciaországban
(1960. július 22.), Braziliában (1962. május 30.).

7. Liturgia szabályozása.
E téren legfontosabb a liturgikus szabályokat egységes rendszerbe

összefoglaló gyűjtemény, amelynek Codex Rubricarum a neve. A papi
zsolozsmára (Breoiáriurn} és a misekönyvre (Missale Romanum) vonat
kozó előírásokat foglalja egységes rendszerbe. A gyűjteményt János pápa
1960. július 25-én hirdette kí, s az 1961. január l-én lépett hatályba. A
"Codex" elnevezés nem szerenesés. mert azt inkább a jogszabályok tel
jes gyűjteményének megjelölésére használjuk.

János pápa vezette be 1960. február 24-én a Jézus Szentséges Vére
Iitániáját, és 1962. november 13-án Szerit József nevét fölvétette a mise
kánonjába.

8. Kispapnevelés, teológushépzés.
1959. augusztus l-én Vianney Szerit János halálának 100 éV23 for

dulóján nagyszabású enciklikát adott ki a papnevelésről (Sacerdotii Nostri
Primordia), 1962. február 22-én pedig igen nagy jelentőségű törvényt al
kotott a latin nyelv felkarolásáról . és régi fényébe való visszahelyezésé
ről, (Mp. V.eterum sapientia). Érdekessége ennek a Itörvényneik, hogy azt
a pápa Szent Péter székfoglalása ünnepén magában a Szerit Péter bazi
likában írta alá és végrehajtás végett ugyanott adta az Egyetemi kong
regáció bíboros elnökének.

A kongregáció igen részletes végrehajtási utasítást fűzött hozzá. Ez
az első, az egész egyházra kötelező részletes szabályzat a latin nyelv ta
nításáról. Pontosan lerőgzíti, hogy milyen tárgyakat kell a teológiai fő

iskolákon és egyetemeken latinul előadni. A latin nyelvből megállapítja
a törvény, hogy egyetemes s így a katolíkus világ minden tájának ösz
szekötő érintkezési nyelve. A hivatalos pápai rendeletek, enciklikák lés
egyéb intézkedések esetében mintegy anyanyelve az egyháznak. A latin
nyelv értelme nincs kitéve változásoknak, fix, lerögzített, iS így felette
alkalmas a hit- és erkölcsbeli normák precíz meghatározására. Egyébként
szakrális jellegénél fogva alkalmas a liturgikus érzés kifejezésére is. Nem
szólva arról, hogy a végi keresztény igazságokat és forrásokat latin nyelv
nélkül megérteni egyenesen lehetetlen. Igen alkalmas a népek közötti
kapcsolat elmélyítésére is, mert bármilyen nemzeti nyelv kiemelése fél
tékenységre vezethet. Ugyanakkor a pápa a latin nyelv magasszintű tu
dományos műveléséreRómában külön latin intézetet állított föl (Academi
cum Latinitatis Institutum).

XXIII. János pápasága előtt Rómában csak egyetlen pápai intézet
viselte az egyetem, az "universitas" címet, a jezsuiták-vezette, híres Ger
gely-egyetem (Universitas Gregoriana) volt ez. Viszont már addig is több
pápai intézet működött, amelyek egyetemi fokozatokat adományoztak, de
egyetemi címmel nem rendelkeztek. Ezek közül a pápa hármat egyetemi
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rangra emelt: a Lateráni pápai főiskolát (1959. május 17.), ahol ő maga
is tanult annakidején, a Hitterjesztési pápai intézetet (Universitas Urba
niana, 1962. október 1.) és a domonkosok vezetése alatt álló úgynevezett
Angelicurnot (1963. március 7.).

Megemlíthetjük még, hogy János pápa idejében új katolikus egyetem
létesült Buenos-Aires-ben (1960. június 16.), Navarrában (Spanyolország,
1960. augusztus 6.) és Chilében (1961. november 1.).

*
Ebből a sokban vázlatos áttekintésből is kitűnhetett, meanyire eltö

rölhetetlenül íródott be XXIII. János rövid pápasága a történelembe.
A katolikus híveknek ezeretetet sugárzó' atya, aki az egyetemes zsi

nat bátor összehívásával a Szentlélek fényét árasztotta rájuk; A nem
katolikus keresztényeknek jóakaró testvér, aki kedvező légkört teremtett
a kölcsönös megértés és közeledés számára. A nem-keresztény míllióknak
megértő ember, aki a humánum nagy értékeinek megszólaltatásával
visszhangra talált.

PÜNKÖSD

Nem kúsztak fenn ptrprnacska-jelleqek,
hogy lerágják kék virágát az égnek.
Jeltelen jött a zúgó fergeteg;
nyijgetett ajtót, szálfát, eresztéket,
rítt a retesz és jajgatott a szeg.
Nyájként bújtak össze a keresztények;
a nagy teremre a hang rázudult
s ki csititsa, hiányzott Pásztoruk.

Hányféle hang! Dübörgő, csattanó,
vad robajokba fuló, halk neszecskék.
Hányféle nyelv! Rideg, parancsoló
szavak . . . és esdve kérők, hogy szeressék ...
az "EI veled, mihaszna naplopó l",
a "Kerülj beljebb, végy belőle, tessék l"
örvénylett ott, míg a termet tele
zagyválta korok roppant Bábele.

Megértették. És ők is érthetőn

szólottak .médnek, görögnek, arabnak.
Elült a szél. Omló sugárözön
tajtékzott és lángnyelvekké szakadtak
a pászták fenn az ízzó háztetőn.

Mint ihletett ajak égett az ablak
fejük fölött. Kigyúltak gy;rtyaként,
mentek s vitték a világba a fényt.

Bittei Lajos
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.Juhász Péter

A LITURGIKUS REFORM MEGAl.APOZÁSA

A boldogemlékű XXIII. János által kezdeményezett és VI. Pá~ pápa
irányításával tovább munkálkodó zsinat nem csupán egyszerű ablaknyitás
lett az egyház életében, hanem valóságos kapukrtárásnak bizonyult az
egyházon belül és azon kívül is, minden nemes törekvés számára. A
.szükségessé vált megújulasi folyamat lépten-nyomon tapasztalható egy
házunk egész szervezetében, főleg annak legjellegzetesebb megnyilatko
zási formájában, .a liturgiában.

Az 196'1. február 16-án életbe lépett Liturgikus Konstitució rendel
kezései gondos előkészítő munkát és biztos alapokra épülő, jól megfontolt
tevékenységet kívánnak tőlünk. Egészen világosan meghatározzák leg
sürgősebb tennivalóinkat is. A 23. pont kimondja: "A liturgikus részek
felűlvizsgálását mindenkor alapos teológiai, történeti és pasztorális kuta
tás előzze meg, hogy ezáltal megőrizhessük azeg'észséges hagyományt,
és a jogos haladásnak is út nyíljék ... Újításokat csak a,k:kor alkalmaz
:zunk, ha az egyház szükséglete azokat valóban és biztosan megkívánja
és arra is ügyelnünk kell, hogy az új formák valahogyan a már meglévő

formákból szervesen nőjenek ki." A 25. pont: "A liturgikus könyveket
mínél előbb felül kell vizsgálni szakértők bevonásával és a világ külön
böző részein működő püspökök véleményének figyelembe vételével." A
44. pont: "A püspöki karok alakítsanak Iituraikus bizottságat a liturgiá
ban, szerit-zenében, egyházművészetben és lelkipásztorkodásban jártas
egyének közreműkődésével." Egészen nyilvánvaló tehát, hogy ősi litur
gikus forrásaink feltárása és a nálunk eddig használt szertartáskönyvek
alapos tanulmányozása nélkül liturgikus könyveink újjáformálásához hoz
zá se kezdhetünk. Ugyanakkor tanácsos figyelemmel kísérnünk az új
Missa~e Romanum és Rituale Romanum, valamint a külföldi népnyelvű

szertartáskönyvek átalakításának előkészületeit és további rnunkálatait.

Ősi HhHgi6nk forrásai

"Minden nagy művészetnek kettős arca van: mennél régibb száza
dokba nyúlnak vissza gyökerei, annál messzíbb jövőbe sugárzbk ki. A
fa koronája olyan magasra nő, amilyen mélyen fúródik gyökere a talaj
ba. A magyar zene is: mínél mélyebben bocsátja gyökereit a magyar
lélek talajába, annál magasabbra nő a koronája, annál tovább él."!
Kodály Zoltán ugyan a magyar zenével kapcsolatban tette ezt a megál
lapítást, de jogosan alkalmazhatjuk az Isten dicsőítésének és a keresz
tény élet megszentelésének művészetére, a liturgiára is. Szertartásköny
veink reformja - most azelőkészités időszakában - elsősorban azt kí
vánja tőlünk, hogy közös összefogással, liturgia-történészeink irányításá
val kutassuk fel ezeréves multunk liturgikus. forrásait. Elsősorban az
1630-ig érvényben volt ősi magyarországi liturgia megmaradt emlékei
szertartáskönyvei kívánják meg a szakszerű feldolgozást, de szükséges
nek mutatkozik a Pázmány utáni időszak egészen napjainkig terjedő li
turgikus termésének összegyűjtése is.

Liturgiánk megújulásának tartós alapja csak akkor lesz, ha a modern
kor liturgikus igényeinek biztositása rnellett figyelembe vesszük múltunk
jól felhasználható értékeit, és szertartáskönyveink az ősi magyar szoká-
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sok, helyi adottságok és nemzeti sajátosságok ismeretében fejlődnek

tovább. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy vannak - ép
pen a haladás lelkes javallói körében - akik nem lelkesednek liturgikus
forrásaink feltárásáért, mert attól tartanak, hogy ezáltal szertartásköny
veink penészes szagú, dohos levegőjű liturgia-történeti múzeununá vál
nak. Az ilyesfajta megoldás valóban nem lenne helyes. Azt viszont elen
gedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy - a zsinati határozatok szellemé
ben és a többi nemzethez hasonlóan - megszilárdítsuk liturgiánk épüle
tének alapjait, a szükségessé vált renováláshoz pedig kellő mennyiségű

és a mi adottságainknak megfelelő minöségű építőelemet szedjünk" össze
a múlt és jelen értékeiből. Éppen liturgikus forrásaink szakszerű feldol
gozása révén tudjuk majd az illetékesek rendelkezésére bocsájtani a ha
zánkban eddig használt különféle szertartás-változatokat, liturgiánk g3Z
dag hagyománykincsét.

Liturgikus forrásaink mielőbbi feltárását még jobban megindokolja,
hogya legtöbb nemzet már a népnyelvű rituálé előkészítése idején el
végezte ezt az alapvető munkát és feldolgozta liturgikus múltja értékeit.
Ösi forrásaink fokozott megbecsülése szükségszerűen következik annak
felismeréséből is, hogy mi a liturgikus reformnál nem támaszkodhatunk
a liturgikus mozgalorn olyan eredményeire és tapasztalataira, mint pél
dául a németek és franciák. Ennek tudatában nekünk előbb a megúju
lás alapjait kell feltárnunk. jól megerősítenünk és csak azután rnunkál
kodhatunk liturgíánk épületének újjáformálásán. Ez a halogatast nem
tűrő előmunkálat számunkra azért is helyénvaló, mert ami tapasztalat
hoz és értékes anyaghoz a többi nemzet a közelmúlt liturgikus mozgalma
révén jutott, annak javarészét ősi liturgiánkban színtén megtalálhatjuk..
A feltárásra és feldolgozásra váró források egyébként az egyetemes ma
gyar kultura szempontjából is rendkívül jelentősek, a sok nyelvemlék,
kulturtörténetí feljegyzés, hagyománytörténeti adat, zenetörténeti anyag
stb. révén. Ez a tény szintén komoly munkálkodásra serkent minket.

ti liturgikus kódexek útja

A magyar középkor liturgikus termésének jelentős mennyiségéről és
komoly figyelmet érdemlő rnínőségéröl a Iegújabb kutatások eredménye
ként most már egyre több adat áll rendelkezésünkre. Az előkerült egy
korú okmányok, a régmúlt idők eseményeiről beszámoló feljegyzések és
az egymás után felbukkanó kódexek adatai eléggé érzékeltetui tudják,
hogyan ívelt felfelé hazánkban a Iiturgikus könyvek útja.

A korabeli okmányok egymást kiegészítő adatai arról tanúskodnak,
hogy őseink Európa legkülönbözőbb helyeiről és a kőnyvszerzés minden
lehetséges módján igyekeztek összeszedni a magyarországi liturgia kiala
kításához szükséges liturgikus anyagót. A régi könyvjegyzékekböl kide
rül, hogy például a pécsváradi apátság birtokában 1015 körül már 31
liturgikus célt szolgáló kódex volt, Pannonhalma pedig 1093 körül, egy
korabeli okmány tanúsága szerint 80 liturgikus könyvet mondhatott a
magáénak.é A veszprémi káptal.an 1429 és 1437 között készült könyvjegy-

. zéke "misekönyveknek és istentiszteletekre való egyéb könyveknek" hosz
szú sorát ismerteti. Ez az okmány sok kódexnek még a -tartalmát, akkori
álI.apotát és odakerülése körülményeit is megörökíti, igy általa némi
bepillantást nyerünk a mohácsi vész előtti időszak liturgikus életébe.f

Első királyaink és nemzeti zsinataink megszabták. hogya plébániák
szertartáskönyveiröl mindenkor a püspök köteles gondoskodni. A régi
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okmányok arról is Ielvilágositanak minket, hogyan és milyen liturgikus
könyvekkel teltek meg a középkor folyamán az országot sűrűn behálózó
szerzetesrendek kolostorai és hazánk első könyvtáraí.s Szertartáskönyve
ink útjának fokozatos felfelé ívelése a könyvnyomtatás feltalálásával még
jobban fokozódott, hogy aztán a 150 éves török hódoltság idején hazánk
értékes középkori könyvkulturája csaknem teljesen megsemmisüljön.

'lA történelem kevesebb viharának kitett nyugati országokban ma is
szarnos esetben eredeti helyükön őrzik a korai középkor kolostorainak
könyveit ... mi meg örülünk, hogy az Arpad-kor ezer meg ezer kódexeből
nehány darab ma is megvan, de még ezek is részben külf'öldön."> Ez a
körülmény valóban megnehezítette liturgia-történészeink kutatómunká
ját. Napjainkban, a mikrofilmek idején azonban ez az akadály már el
hárítható. Azt is fontolóra vehetjük, hogy 1938-ban az egész Arpád
korból rnindössze két kódexet ismertünk, azóta pedig csupán ebből a
korból egy tucatnyi újabb liturgikus kódex került elő.f A mai kedvezőbb
körülmények tehát még indokoltabbá teszik a további kutatás értelmét
és jelentőségét. Egy hasonlattal élve, az impozáns magyar egyházi kul
tura középkori épületének valóban csak a romjai között keresgélhetünk.
de minden jel arra mutat, hogy ezek a romok igen értékes liturgikus
alapot takarnak, rnely megéri és meg is érdemli a feltárás fárasztó
munkáját.

bg.égibb kódexeink

A liturgia-történeti és kulturtörténeti szempontból egyaránt fontos,
de még eredetüket és fennmaradásukat tekintve is egészen rendkívüli a
XI. század három legjelentősebb liturgikus kódexe. 7 Megmaradásukat an
nak köszönhetik, hogy csakhamar a Szent László által alapított zágrábi
püspökség tulajdonába kerültek. Zágráb első főpásztora, a bencésből lett
Duh püspök ugyanis 1094-ben három magyarországi eredetű kódexet vitt
magával. Saját rendjétől a Hahóti-kódex néven ismert sacramentariumot
kapta. Ősi miseliturgiánknak ez a kódex a legrégibb ismert forrása. Már
megvan benne Szerit István, Imre, Gellért, Adalbert, valamint Zoerard
és Benedek zoborhegyi vértanúk miséje is. Érseke látta el az Esztergomi
benedictionale nevű kódexezel. Ennek első része a nép fölQtt mondható
áldó imádságok különlegcs gyűjteménye, a második rész pedig a pap
szentelés, templomszentelés és -- valamivel későbbi írással -- a bérmá
lás szertartását tartalmazza. Zágrabba került él Hartwick győri püspök
számára készített, Hartwick-kódex néven ismert Agenda pontifícalis is.
Ez a könyv az ősi főpapi és papi ténykedések nagyszerű foglalata. Min
den ritusa kiindulópontja lett előbb a magyar, később pedig a horvát
liturgiának. Többek között ebben található meg a keresztség és a szerit
kenet kiszolgáltatásának legelső hazai ritusa. A rnisellturgiának és az
egyházi év bizonyos szertartásainak, főleg a nagyböjti, nagyheti és hus
véti szer-tartásoknak is igen értékes forrása. Kultúrtörténeti jelentőséget

különösenaz növeli, hogy ebben' a kódexben van a két legrégibb ma
gyarországi liturgikus szinjáték : a Tractus stellae nevű vízkereszti játék
és a husvéti szentsír-officium dramatizált formája. Mind a három kódex
külföldi minták alapján, de már magyar használatra készült és ügyesen
hozzáigazodott a helyi adottságokhoz.

Az egyházi évet ádvent helyett husvéttal kezdő ősi perikopa-rendszer
példáját három, szin tén külföldre került kódexben követhetjük nyomon."
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A ma Bécsben őrzött Radon-biblia liturgia-történeti szempontból azért
~ fontos számunkra, mert a beleírt feljegyzések örökítették meg, hogy XI.
századbeli őseink milyen szentírásrészeket olvastak fel a vasárnapi és
ünnepnapi szentmísékben, Érdekes formáhan maradt ránk a századfor
duló körül használt evangéliumok szövege.vAz ógallikán örökség jegyeit
magán viselő, de már teljesen magyar használatra készült, jelenleg Nyit
rán levő Szelepchenyi-kódex mint a bencés zsolozsma kórus-könyve őrizte

meg a XI. századvégi vásár- és ünnepnapi evangélíumos szakaszokat.
Ősi perikopa-rendszerünk harmadik emléke a szirrtén magyar használatra
írt, de csakhamar Zágrabba került csonka Evangeliarium.

A biblia különleges nagyrabecsülésének jeleként tarthatjuk számon:
a XII. századbeli 2 kötetes híres csatári bibliát, amely tőlünk korán el
kerülve az admonti könyvtár féltve őrzött kíncse és végül Bécs tulaj
dona lett, valamint a Nekchei, Dömötör esztergomi érsek számára külön
leges rnűvészi gonddal, a Bécsi Képes KTónikával egy időben készült
XIV. századbeli bibliát, amely ma a New-Y011k-i Pierpont Morgan Library
egyik büszkesége."

1963. decembere óta ősi liturgiánk egyik legértékesebb maradványá
nak tekinthető magyar kutatóink legujabb liturgikus felfedezése, a XII.
század első felében Székesfehérvárott ké-szült, de jelenleg Grazban lévő

Codex Albensis,l0 Gregorián énekkulturúnknak ez a legbeszédesebb bi
zonyítéka azért jelentős számunkra, mert több mint 800 év távlatából
mutatja, hogyan végezték az énekes zsolozsmát Magyarországon. Az ösz
szehasonlításból kitűnik, hogy a diktálás útján készült kódex forrása egy
délnémet bencés antifonale lehetett, amelybe beledolgozták a magyar
szentek akkor már meglevő officiumát. A világi papság használatára ké
szült és végig neumákkal is ellátott kódex értékét nagyhan növeli, hogy
a Codex Albensisaz egyik legrégibb és legteljesebb gregorián-emlék:
egész Kőzép-Európában. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában,
Budapesten és Grazban - rendkívüli jelentősége míatt német nyelven 
színes facsimile-kiadásban megjelent nagyformátumú mű külföldön maris
nagy feltűnést keltett és a tudományos világ figyelmét ősi múltunk li
turgikus értékei felé irányította.

A Codex Albensishez hasonlóan diktálás útján és szintén a XII. szá
zad első felé'~en készült az eszteTgomi tankönyv. A káptalani iskolák
egyikének részletes tananyagát megörökítő iskoláskönyv alapján némileg
tájékozódhatunk az Árpád-kori papság általános műveltségi fokáról és
betekintést nyerünk annak a kornak ísmeretanyagába, amelyben az ősi

magyarországi liturgia alapját képező első szertartáskönyveink kelet":
keztek.t-

A XII. század végén készült Pmy-kódex már Dégóta köztudottan
felbecsülhetetlen értékű kincse nemcsak a liturgia-történetnek, hanern a
nyelvészetnek és a magyar múvelödéstörténetnek is,12 Liturgia-történeti
szempontból összekötő kapocs a XI. száFd kódexei és a későbbi századok
szertartáskönyvei között. Ertékes tartalma elsőrendű forrásként használ
ható ősi liturgiánk eredetének, valamint a szentmise és sok más szertar
tás régi formájának vizsgálatánál. Napjainkban pedig azért lett még na
gyobb jelentőségű számunkra, mert a benne levő legrégibb összefüggő

szövegű magyar nyelvemlékünk a népnyelv liturgikus használatának
első ismert hazai példája. Jelentőségére való tekintettel a népnyelv litur
gikus érvényesülésénél bővebben foglalkozunk vele.

330



Későbbi latin kódexeink

Az Árpád-kor alig tucatnyi könyvével szemben a következő száza
dokból fennmaradt kódexek száma megsokszorozódik. Közülük legjob
ban a külömféle esztergomi szertartáskönyvek, az ún.. pozsonyi rnise
könyvek és a gregorián dallamkutatás szempontjából jelentős kódexek
emelkednek ki. .

Középkori liturgiánknak a Pray-kódex után legfontosabb emléke az
a XIV. század első feléből való, hangjelzett esztergomi missaLe, amely
ma a pozsonyi városi könyvtárban található. Az ABC betűi alapján el
nevezett pozsonyi missaleknak ez a mintapéldánya, Rajtuk keresztül már
egészen széles bepillantást nyerünk az évszázadok során kialakult ma
gyarországi Iiturgiába.P Rendkívül tanulságos és még ma is jól használ
ható forrásanyagra találhatunk bennük a szertartásokon való cselekvő

részvétel különféle módozataíra, amelyek egy részét - karoling közve
títéssel - még az ősi római gyakorlatból mentettük át. Ezek a kódexek
meglepő gyakorlati érzéket mutatnak a hamvazás, a virágvasárnapi és
nagyheti, valamint a husvéti szertartás drámai hatásának fokozására. A
hamvazószerdai és nagybőjti szokások mutatják, hogy őseink életében
fontos szerepet játszott a nagybőjt előkészítése, mindenkit mélyen meg
rendítő lelki élményt jelentett a nagyhét, és a lelki feszültséget igen jól
fel tudta oldani a méltóságteljes feltámadási örömünneje. Népünk min
den túlzástól való tartózkodását igazolja, hogy például a Nyugaton any
nyira kedvelt virágvasárnapi "Palmesel" használata nálunk egyáltalán
nem honosodott meg. A körmenet résztvevői ugyan lelkesen hozsan
náztak, a kezükben levő ágakat és ruháikat is készségesen leterítették a
földre, de a nálunk lebeosült szamár alkalmazása helyett a menet élén
mindig a Jézust jelképező keresztet vitték.l4 Ez a józan mértéktartás
eredményezte azt a Pray-kódexben is megtalálható rendelkezést, hogy
hazánkban a papok még Nagypénteken se közeledjenek "nudis pedibus"

. az oltárhoz, mert rubrikaink szerint a lábbeli levetése nem illik a szer
tartás komolyságához.P

Őseink helyes liturgikus érzékét bizonyítja, hogy - a küiföldön el
terjedt "locatio sepulchri" ügyes alkalmazásával - .a hívek számára rend
kívül élményszerűvé tudták tenni Jézus nagypénteki sírbahelyezését és
a feltámadási ezertartást. "A pozsonyi D-kódex rubrikái élénk drámai
sággaladják elő, miként rendeztéka papok a szentsírt a templomban a
nép távozása után, hogyan helyezték el a keresztet s a gondosan lepe
csételt Oltáriszentséget ,az Úr koporsóján, gyászénekek kíséretében.vtf
Ugyanakkor mindenki jól tudta, mi történik a templomban, és távolról
is őszintén gyászolták, együttérzően megsiratták a sírba került Istenfiát.
A Hartwiek-kódex rubrikáihoz hasonlóan a G..:kódex a szeritírás elbe
szeléséhez még pontosabban igazodva elrendeli, hogy a halott Jézust jel
képező feszületet takarják le "linteaminibus et sudarío" és helyezzenek
követ a lepecsételt sír szájához. A szeritsír őrzése szintén szekasban volt.
A nagyszombati, ugyancsak kedves és megható szertartásnál viszont a

.Pray-kórlex és a D-kódex hasonlósága ügyelhető meg.

Kódexeinkben nyomon követhetjük a központban álló husvét körül
kialakult egyházi év kiteljesedését. A' nagyhét drámai mozgalmasságával

'szemben áll a karácsony meghitt gyermeki ,egyszerűsége, amely szintén
sok figyelemre méltó sajátossággal bővelkedik.
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A miserend hazai kialakulásának vizsgálata azért időszerű, mert úgy
látszik, hogy ősi Iiturgiánk szentrniséje sokban hasonlít a II. vatikáni
zsinat reformja alapján tervezett szentmiséhez, A Pray-kódex miserend
jével eléggé megegyező, rnintául vehető D-kódex miserendje a szentmíse
előtt és után hosszabb előkészületet és hálaadást ír elő, de az oltárnál, a
hívek előtt végbemenő szertartás rövidebb, egyszerűbb és kőzvetlenebb

a mostaninál, jobban hozzáigazodik az Utolsó vacsorán történtekhez. Be
vezető része egyszerűbb, jobban kidomborodik tanító jellege is. Áldozás
utáni része egészen rövid és az utolsó evangélium használatát sem
ismeri.t"

Többek között az is egészen jól kimutatható kódexeinkből. hogyan
alakult ki a kőzépkor folyamán az Ürfelrnutatás.w Első kódexeink még
nem ismerik az eleváclót. A Pray-kódex sem tesz róla említést, csak az a
feltűnő benne, hogy azokat a fohászokat, amelyek a frank misekönyvek
ben áldozáskor találhatók, a Pray-kórlex miserendje átváltoztatáskor al
kalmazza. Először egy XIII. századvégi zágrábi misekönyv tesz róla em
lítést a rubrikaban. A pozsonyi misekönyvek közül hat viszont már elő

írja a Szentostya és .a kehely felmutatását. De még egyik sem említ se
fejhajtást, se meghajlást, se térdhajtást. Ez érthető, hiszen az Úrfelmu
tatás közben; térdhajtás máshol is csak a XVI. században alakult ki.l9

A középkor mindent megáldani akaró törekvése érződik ki az ál
dásformulák sokaságából, amelyek a Benedictionalc-rész elkészítéséhez
kinálkoznak elsó~'endű forrásul.

Ősi liturgiánk megismerése szempontjából igen nagyfontosságú kéz
írásos szertartáskönyvek még: a Széchenyi Könyvtárban levő XIV. szá
zadi veszprémi Pontificale és a szintén XIV. századi esztergomi Rituale,
valamint az Esztergomban őrzött kódexek közül a körmenetek ősi for
máiról tájékoztató XV. századi Processionale és a passíók kettás anya
gát, meg a Te Deum magyar szövegét tartalmazó Passionale.s"

Zenetörténészeink azorgos kutatómunkája jóvoltából középkori szer
tartáskönyveinknek máris eléggé ismertté vált zenei anyaga azt mu
tatja, hogy hazánkban a gregorián-énekkultúrának komoly hagyományai
és az énektanításnak jelentős emlékei vannak. A már emlitett zenei vo
natkozású kódexek mellett figyelmet érdemel a mohácsi csatában elesett
Szalkai László esztergomi érsek diákkori jegyzetfüzete. Az 1489-90. tan
év anyagát felölelő vaskos Iüzetbe írt szöveg azt mutatja, hogy a sáros
patakii monostori iskolában - ,a többi ilyesfajta iskolához hasonlóan 
az asztronómia, filozófia, retorika és poétika mallett a gregorián-ének 'ok
tatása is magas szinvonalú volt. 21 A zeneelméleti feljegyzések mintegy
70 sűrűn teleírt oldalt töltenek meg. A kézirat Kisvárdai Jánosnak, az
iskola tudós vezetőjének lemásolt tanításanyaga. Az ének-részben ügye
sen összefoglalja a különféle nemzetiségű írók régebbi és korabeli zenei
alkotásait, A nagyolvasottságú iskolamester következetesen a távolabbi
nyugati művekre támaszkodik, alig használja a hazánkban úgyis ismert
német és cseh-rnorva írók munkáit, ezáltal jelentősen kitágította zenei
látókörünket. Az ifjú Szalkai példa gyanánt 155 liturgikus éneket hasz
nál s ebből 47 hiányzik a mai liturgiából.w

""vom!atott latin szertartóskönyveink

Az első magyarországi nyomda felállítását Mátyás király alkancellár
jának, Karai László :budai prépostnak köszönhetjük. Hess András római
könyvnyomdász az ő jóvoltából jött hazánkba és H73-ban, 13 évvel a
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Gutenberg-biblia megjelenése után már el is készült az első Magyaror
szágon kinyomtatott könyv, a Chronica Hungarorum.23 A korai kezdemé
nyezés azonban elszigetelt jelenség maradt és Hess eltűnésével a magyar
országi nyomdászat sokáig szünetelt, A nyomtatott könyv jövőjét azon
nal felismerő főpapok - a hazai nehézségek ismeretében - a kor leghí
resebb itáliai, német, később még az osztrák és francia nyomdákbam is
egymásután jelentették meg sok kiadásban a magyarországi liturgikus
könyveket. 1480. és 1518. között, tehát míndössze 38 év alatt a magyar
használatra nyomtatott misekönyvek együttvéve 27 kiadást értek el: 1
ultramontán, 21 esztergomi, 1 pécsi, 1 zágrábi és 3 pálos kiadást. Ezek
mindegyikébőlma is van példányunk.s! A Breviarium Strigoniense 70 év
alatt - 1488. és 1558. között - 13 kiadásban, az esztergomi agendák és
ordinárius-könyvek pedig száz év alatt - 1496. és 1596. között - 12 ki
adásban jelentek meg. Az egri egyházmegyének 1509-ben és 1516-ban
jelent meg külön ordinárius-könyve.eo Míndezek tanulmányozása nagy
segítséget nyújt szertartáskönyvünk reformjához. A Krakkóban 1509-ben
nyomtatott egri Ordinarius' rubrikái szerint advent első napján, Apró
szentekkor, Hetvenedvasárnap, Hamvazószerdán és nagybőjtben az oltár
szolgálat színe: fekete. Az Ordiriarius nem ismeri a lépcsőímát, a mise
introitüssal kezdődik. Többek között figyelmet érdemel még: az ősi Iitur
giánkra jellemző sok körmenet, az Úr koporsója körüli különleges szertar
tás, az egri vár Halottak-esti ájtatossága és a nyilvános 'vezeklők megren
dí tő nagycsütörtöki kiengesztelődése.26

Középkorvégi nyomtatott liturgikus könyvkultúránk ismeretében
nyugodtan magunkévá tehetjük tehát Radó Polikárpnak az esztergomi
főegyházmegyével kapcsolatos megállapítását: "Bármely nemzet akárme
lyik egyházmegyéjének termelésével összehasonlitva, a legelső helyen ál
lók közé fogunk tartozni."27

A Pázmány előtti magyarországi liturgia megismerésének értékes
forrásanyagát képezik még nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos
bejegyzései, A bejegyzések gyakorlati értéke nyilvánvaló. Mivel pedig
Radó Polikárp áldozatos kutatómunkája eredményeként nyomtatásban is
megjelentek, felhasználásuk könnyűvé lett. 23 Ezek .az ország különböző

helyein, más-más időpontban és használat közben készült bejegyzések
napjaink liturgikus Ieladataihoz is útbaigazítást adnak. Megtanulhatjuk
belőlük, hogyan kell és milyen mértékben lehet liturgiánkat a helyi adott
ságokhoz, nemzeti sajátosságokhoz és az eddig használt szertartásokhoz
hozzáigazitani.

Néhány kiragadott példa eléggé érzékeltetní tudja felhasználhatósá
gukat, Egy 1486-013 eredetű esztergomiroisekönyv bejegyzése a felaján
lásnak egy, a 'maitól eltérő formáját örökítette meg. Egy másik eszter
gomi bejegyzés azt tanúsítja, hogy volt hely, ahol a szentmise végén az
úrnapi hangos benedictio szövegével adtak áldást. Különleges áldás-for
mulát használtak .a kolozsváriak: .Lte missa est vel Benedicamus domino.
Oremus: Celesti benedictione benedicat vos divina maiestas et una deitas
pater et filius et spiritgs sanctus". Jól felhasználhatók a különféle körme
netekkel kapcsolatos bejegyzések. Egészen különleges a kalocsai székes
egyház búzaszentelési szertartása. A győri bejegyzések az úynapi körme
net ősi formáját örökítették meg: négy evangéliummal, verzikulusokkal
és könyörgésekkel, valamint a húsvétvasárnapi, áldozócsütörtöki, pün
kösdi és sok egyéb körmenet szertartását, Az egyházi évre vonatkozó be
jegyzések közül különleges figyelmet érdemelnek őseink karácsonyi szo
kásai. A zsolozsma laudesét ugyanúgy beleszötték az éjféli misébe, mint a
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húsvéti vesperást a nagyszombati vigilia rrnséjébe. Az éjféli mise végen
pedig .a pap ünnepélyes formában felolvasta Jézus nemzedékfáját (gene
oIogia Christi secundum Marcum) és utána Te Deumot énekeltek örömük
kifejezéséül. Feltűnően sok a pécsi bejegyzés. Egy 1498~as eredetű mise
könyv toldalékában többek között megtalálhatjuk az akkori keresztelés
és házasságkötés nagy figyelmet érdemlő szertartását, valamint a nagy
bőjti szokások leírását. Az édesanya avatása, az ún. egyházkeIő, régen
annyira közkedvelt volt, hogy még a gyermekszülésben meghalt édesanya
számára is volt külön .avatási szertartás, amit ilyen esetben a temetéshez
kapcsoltak. Érdekes nyoma van ·az elsőpéntek ősének. Egy XVI. századi
bejegyzés szerint a boldog halál kegyelmét nyeri el, aki Jézus szerit neve
tiszteletére 30 egymásutáni pénteken szentrnisét mondat. A kulturtörté
rieti szempontból is jelentős magyar, német és szlovák nyelvű bejegyzések
azt bizonyítják, hogya népnyelv bizonyos fokú használata régen is meg
volt a liturgiában. Ezek közül legszembetűnőbb a XVI. század elejéről

való kŐ1'1nöcbányai esketési s.:zertartás, amely a magyarországi úzust né
met nyelven örökítette meg. A latin szöveg között német nyelvüek: a
consensusra vonatkozó kérdések, a magyar különlegességnek mbdmáig
megmaradt eskü szövege és a végén rnondott áldás. Egyébként megvan
benne a jegyesek kezének összekötése is a stólával, sőc még a' P'1~) is
ősszefogja balkezével az összekulcsolt kezeket. Oly.an misekönyveink is
vannak, amelyeket később kézirással csehországi és lengyelországi hasz
nálatra dolgoztak át. Végül a zenei bejegyzések és a nyomtatottkönyve
inkben szép számmal megörökltett dallamok is értékes emlékei ősi li-
turgiánknak. .

A nápnyelv érvényesülésének útja

. A liturgikus értékek megmaradása szempontjából nálunk szerencsé
sebb európai népek egészen megtérésükig vissza tudják vezetni a nép
nyelv használatátés fokozatos alkalmazását az igehirdetésben, a szeritírás
használatában, a nemzeti nyelvű énekek és népájtatosságok kialakulásá
ban. Hogy a magyar nyelv; liturgikus használata miként alakult ki, annak
kimutatása már sokkal nehezebb feladat, hiszen liturgikus rnúltunk ma
r.adványai csupán töredékei ősi liturgiánk gazdag termésének. A tisztán-o
látást az is megnehezíti, hogya hat évszázadon át használt ősi liturgiáról
1630-ban történt áttérés útját állta a népnyelv érvényesülésének, sőt ki
rnutathatóan bizonyosfokú visszafejlődésteredményezett. Ezzel magyaráz
h ató az .a különös tény, hogy a magyar nyelv jelentkezését a liturgiában
még irodalomtörténészeink is a reformáció nagy vívmányának tekintet
Vk. Annyira általános lett ez a vélemény, hogy - jobb magyarázatot nem
talalva rá --- még a protestantizmus előtt keletkezett egyházi szövegekben
is csupán a reformáció előfutárait vélték megtalálni. Hosszú ideig a régi
tn ,lgy~,r íráseknak még az irodalmi jellcgét is kétségbe vonták. mert
azokat a latin egyházi kultúra átültetett termékeinek tekintették csupán,
amelyekhez szez-intük népünknek kevés köze volt. A későbbi századok
m:'':;Y1r irodalmának a korai emlékekkel való szerves kapcsolatát első

nek irodalomtörténetír ásunk nagy mestere, Horoáth. János ismerte fel,
A ma.gyo1' irodalmi mŰ1Jeltség kezde/ei círnű nagyjelentőségű könyvében.
Közéokor-i kódexeink értékes tartalma az ö segitségével "lépett ki a
pusztán nyelvemléki mivolt dohos kriptájából és lett eleven, színes, a
mához is szólni tudó valósó-g".29

Az irodalomtörténeti kutatás ma már annyira előrehaladt, hogy a
kőzépkori magyar kultúra romjai kőzül az eddig általában véltnél sok-
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kal gazdagabb és fejlettebb középkori magyar irodalom körvonal.aí bon
takoznak h szemünk láttára. Nyelvemlékeink ugyanis csupán egy részét
alkotják a Mohács előtti magyar irodalmi termésnek. Ennek megfelelőerr

még legrégibb ismert összefüggő szövegű nyelvemlékünket, a Ha!otti
beszédet scm tekinthetjtik valami kezdetleges népnyelvű próbálkozásnak,
hanem inkább egy régebbi egyházi gyakorlat fejlett maradványának,
amely már a szolgai latin fordítás gyengéit is ügyesen ki tudta kerülni.
Ez a liturgia-történeti szempontból is rendkívül értékes nyelvemlékünk
nagyszerűen bizonyítja, hogy ősi liturgiánkban a népnyelvnek kezdettől

fogva szervesen beépített szerepe volt. A tüzetesebb vizsgálat ugyanis azt
mutatja, hogya Pray-kódexben voltaképpen két különböző értékű és ren
deltetésű magyar szöveggel van dolgunk, amelyek valószínűleg nem is
egyszerre keletkeztek. A Halotti beszéd régebbi gyakorlatra valló, tömör
magyar összefoglalása az ugyanott latinul is közölt sermo-nak. A szertar
tás rendjében nem mindjárt a beszéd után, hanem egy közbeeső latin
antifonás zsoltár után előírt magyar könyörgés viszont már szó szerinti
fordítása az ugyanott latinul is meglevő' monitio-nak. A pap tetszésére
bízott változtatást is megengedő beszéd és .az állandó formulaként előírt

kötött intelem a szer-tartás menetébe beillesztve ügyesen összefoglalja a
temetés főbb tanulságait, ébren tudja tartani az egyébként latinnyelvű

temetésen résztvevők figyelmct. A benne található pompás figura ety
mologica pedig az igényesség egyik kiváló példája. A Vulgata-ba heb
raizmusként került "morte morieris" kifejezést ugyanis mesterien meg
hármaztatva fordítja: "h:lláln'1.k halálával halsz".3o

Elfogadhatjuk azt .a külföldi analógiákkal is alátámasztott következ
tetést, hogy nálunk kezdettől fOgV.3 szokasban volt hasonló magyar nyclvű

szövegeket: "vasárnapi, ünnepi és egyéb, alkalmi beszédeket, imádságo
kat, hitvallást, gyónási és egyéb szentségkiszolgáltatási, áldó és szeritelő

formulákat ... Irásba foglalni, ha másként nem, latin ezertartási köny
veknek ily célokra üresen hagyott lapjain", amint az oa Pray-kódexben is
látható.s! A Halotti beszéd méltó verses párja, az Omagyar Mária-siTéíLom
az igényesebb népnyelvű egyházi énekek XIII. századbeli létezését bizo
nyítja. Nyelvezetének gazdagsága, kifejező készségének fejlettsége azt
mutatja, hogy a magyar nyelv irodalmi használata akkoriban már verse
lési szempontból is túl volt a kezdeti nehézségeken. Tudunk a PU3sió
és Szent István legendája magyar szövegének létezéséről Szent Margit
korában. Ez azt igazolja, hogy íróink már a XIII. században vállalkozni
mertek hosszabb lélekzetű mű létrehozására. Megfelelő népnyelvu előz

mény nélkül nem keletkezhetett volna a Szent Ferenc legendáját tar
talmazó első magyar könyvünk, az 1448-ban korábbi szövegről másolt
Jókai-kódex sem. A Margit-legenda értékes magyar szövege - Ráskai
Leának .régcbbí kéziratból 1510-ben másolt terjedelmes kódexe --- szin
tén nem illeszthető bele egy kezdetleges nyelvi keretbe.32 Nyelvünk kö
zépkori fejlettségének még baszédesebb bizonyítéka az Érsekújvári-kódex
ben megörökített, több mint 4000 verssort kitevő ősi nyolcasban írt ver
ses Szetit Katalin-legenda, amely a magyar verses irodalom legnagyobb
középkori teljesítménye. Újabban Kniezsa István kutatásai azzal r, meg
lepő és a mi liturgikus felfogásunkat igazoló eredménnyel végződtek,

hogy a Huszita biblia részeiként számontartott Müncheni-, Apor- és Bécsi
kódex egy sokkal régibb, XII. vagy XIII. századbeli bibliafordítás marad
ványait őrizték meg. A másolők csupán a huszita tanokhoz igazították
ősi biblia-fordításunk meglevő szövegét.33
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Szertc.rtáskönyveink magyar szövegei

Kódexeink tanusága szerint a kezdeti, XI-XII. századbeli liturgiá
ban a magyar vonás még nem a nyelvhasználatban, hanem inkább a helyi
adottságokhoz való igazodásban és némi szerkezetí különbözőségbennyil
vánult meg. A XIV. és XV. században aztán őseink ráléptek a népnyelv
fokozatos érvényesitésének útjára. A századok folyamán a magyar nyelv
li turgíkus használata annyira .kifejlődőtt, hogy már a XVII. században
megközelítette a népnyelvű engedményeknek azt a fokát, amely a világ
egyházban csak az elmúlt évtizedek népnyelvű rituáléival lett általánossá.
Ebben a tanulmányban a .mennyíségénél fogva Jnkább könyvalakba ki
vánkozó adatok sokaságából csak a legjellegzetesebb vonások és néhány
tanulságos szemelvény bemutatására szorítkozunk,

Az első századokig visszanyúló népnyelvű igehirdetés középkori fej
lettségének beszédes bizonyítékai: legrégibb összefüggő szövegű nyelv
emlékeink. Amíg a Halotti beszéd a szertartásba ügyesen beépíthető rö
vid prédíkációalkalrnazására mutat ma is megszívlelendő példát, addig a
XIV. századeleji Gyulafehérvári sarok a prédikációval kapcsolatban szo
kásos középkori műfajnak nálunk is tökéletesen kialakult formáját mu
tatják. Mert "a beszéd vezéreszméinek (distinctio) rövid, verses összefog
lalója" az ·a 15 sornyi magyar szöveg, amelyet a latin prédikációkat tar
talmazó Gyulaíehérvári-kódexben 3 beszédnél találtak.ss Ime közülük
az egyik, mely valóban jól sikerült magyar foglalata a latin szövegű be
szédnek.

A beszéd főkérdése: "Miben láthatják a hívek Krisztust?
A feleletek: csudálatos miiveinek jeleneteiben, -

önnön szájával mondott igének tanúságában, 
szent oltáron kenyér képében,
az keresztfán függő képében."35

A XV-XVI. századból már egész kódexeink is vannak magyarnyel
vű prédikációkkal, amelyek közül kiernelkdik a legiterjedelmesebb ma
gyar kódex, a XV,I. század első felében készült E:rdi-k6dex. Írója az egé
szen kivételes tehetségű, többféle forrást - elsősorban Temesvári Pelbárt
műveit - használó Karthauzi Névtelen volt. A Pázmány előtti prédiká
ciós könyvek sorát Telegdi Miklós zárta le, aki a három vaskos kötetben
nyomtatásban. is megjelent prédikációs gyűjteményébenkülön előszót irt
az "együgyű falusi emberekhez". Ezek lehettek a későbbi licenciátusok
elődei, akik előimádkoztak istentiszteletek alkalmával és felolvasták a
már nyomtatásban is megjelent prédikációkat ott, ahol paphiány volt.36

A rituálé anyagat tekintve tudjuk, hogy Geréb László, a Mátyás
király korabeli erdélyi püspök már ősi szokás alapján tett eleget hívei
kérelmének. amidőn - elődeihez hasonlóan - 1478-ban ő is megengedte
papjainak, hogy a keresztség, Oltáriszentség és házasság szentségét a nép
nyelvén szolgáltassák kí.37 A Boriszló püspök által egybehívott veszprémi
zsinat 1515-ben szintén az ősi szokásra hivatkozva rendelte el, hogy az
áldoztatás előtti "Uram nem vagyok méltó ..." imát a pap az áldozóval
együtt mindhárornszor a nép nyelvén mondja.s"

A rituálé-reform számára elsőrendű forrásnak tekinthetjük Mosóctly
zakariás váci püspöknek még 1578. előtt Egerben készült negyven olda
las magyarnyelvű rituálé-kéziratát. Az Oláh-féle, 1560-ban kinyomtatott
Ordo et ritus ... című rituáléval egybekötött kézírásos toldalék nagysze
rűen felhasználható a végleges rituálé készítésénél. Keresztelési szertar-
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tása például lényegesen rövidebb, tömörebb amainál, szimbólumai sem
szorulnak közbeeső magyarázatra, így a szerit cselekmény is folyamato
sabb. Figyelemre méltó, hogy a már 400 éves tervezetből is éppen azok a
részek: hiányoznak, amelyek: egészségügyi szempontból legjobban kifogá
solhatók: a hamu és nyál használata, sőt még a rálehelés is. A sóra való
utalásnál pedig ezt olvassuk: "Vegyed az bölcsességnek szavát (!) hogy,
az úr Isten teneked kegyelmes legyen az örök életre. Amen." A szertartás
első részének legkedvesebb mozzanata a gyermekek Jézushoz engedéséről

szóló rövidke evangélium ügyes alkalmazása (Mt. 19, 13 -15.), amely mes
terien oldja fel az exorcizmus komorságát, Ezt követi a Miatyánlfk és
Hiszekegy imádkozása, a fülek megérintése és a stóla segítségével a temp
lom belsejébe lépés. Az olajjal való kenés, a hitvallás kérdései, a vízzel
való leöntés, a fehér ruhácska és gyertya átadása mind rövid, rtömörima
szöveg rnondása közben történik. A befejezés is hasonlóléppen tömör és
tartalmas: "Az úr Istennek áldomása legyen teveled és mind holtig igaz
hittel hihessed és vallhassad az idvezítő Krisztust, úgy legyen."

Ugyancsak rendkívül tanulságos az áldozási tudnivalók részletes is
mertetése: "Az úr vacsorájához való készület és tanulás", valamint a
házasságkötés szövege és szerkezeti felépítése stb. A Mosóczy-kézírat ke
resztelési, édesanya-avatási és esketési szertartása egyébként mintaszerű

en példázza. ősi liturgiánknak azt a szembetűnő sajátosságat, hogyan kell
és lehet a megfelelő szentírás-részeket szervesen beleépíteni a liturgiába.
Ez a sajátosság azért érdemel különleges ügyeImet, anert a Liturgikus
Konstitució ennek fontosságát a 24. és 35. pontban nyomatékosan hang
súlyozza. A nyelvészeti szempontból is jelentős kéziratot Ráth György
"Egy magyar R. C. Rituale 'a XVII. században" címmel betűhíven pub
likálta 1895-ben.39

Telegdi Míklós ugyancsak híres Agendariusálban színtén sok jól fel
használható forrásanyagót találunk. Például az 1583-ban kiadott szertar
táskönyv áldoztatása a maihasználat szempontjából is értékes. A Miserea
tur . . . és Indulgentiam ... szövegét latinul írja elő a papnak, de az Ecce
Agnus Dei ..• és a Domine non sum dignus ... imákat a pap is a nép
nyelvén mondja: "Uram nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj,

hanem csak parancsolj a te szerit igéddel és megvigaszik az én lelkem."
A distributic szavait: Corpus Domini ... latinul is, magyarul is közli a
könyv és a pap tetszésére bízza, hogy melyiket használja.t"

A szentmíse szertartásával kapcsolatban főleg a szentírás-fordítások
és a hívek aktív bekapcsolódását elősegítő énekek érdemelnek különleges
figyelmet. Ma már tényként állíthatjuk, hogy az első magyar biblia-for
dítások nem a huszita-mozgalom és a reformáció termékei, hiszen nyo
maik egészen a XI-XIII. századig nyúlnak vissza. Ezek azonban - a
Mátyás király könyvtárával elpusztult Báthori László készítette teljes
biblia-fordításhoz és sok egyéb értékünkhöz hasonlóan - megsemmisül..
tek.41 Egykori létezésükre utalnak többek között a Döbrentei-kódexben
fennmaradt leck:e-, evangélium-, himnusz-és zsoltárfordítások, amelyeket
Halábori Bertalan egri egyházmegyés pap 1508..,ban már régebbi szö
vegről másolt le. 42

A liturgikus tennivalók sorában fontos szerepet játszó egyházi ének
reform színtén nem valósítható meg középkorí ének- és dallamkincsünk
ismételt tanulmányozása nélkül. A Szent vagy Uram jól bevalt ének
anyaga ugyanis egymagában nem képes kielégíteni a jelentősen megnö
vekedett igényeket. A szertartások nagy részének népnyelvűvé válása
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megkívánja, hogy ismét az ősi forrásokhoz forduljunk. Az újabban fel
fedezett ~égiénekek mellett a legjelentősebb eredménnyel a magyar szö
vegű, de gregorián dal1amúósi énekformáink vizsgálata biztat mínket,
Egyre több eredményt felmutató zenekutatóink megállapítása szerint ha
zánk kolostori, székesegyházi ás káptalani iskoláiban már a XI-XII. szá
zadban elkezdődött az egyházi ének rendszeres tanítása. Első fennmaradt
kódexeink: a Hahóti-, Hantwíek- és Pray-kódex, lagújabban pedig a
Codex Albensís liturgikus dallamai "egyaránt bizonyítják, hogy a grego
rián ének meglehetősen mély gyökeret vert Magyarországonv.w Követ
kező lépésként aztán sorra megjelentek a latin mellett magyar szöveggel
is ellátott énekeink: a kétnyelvű kiríék, glóriák, krédók, szekvenciák,
zsoltárok áshimnuszok ma is használható változatai. Végül feltűntek a
gregorián dallamú, de már csak magyar szövegű önálló énekek különféle
formál, olyan sokféle változatban, hogy némi módosítással képesek ki
elégíteni még a mai kor megnövekedett népnyelvű igényeit is.

Kőzépkori eredetű énekeink megmaradt szövegei a fejlődés külön
böző fázisai t örökítették meg. Ezek közül érdemes megfigyelni az 1508
ban írt Nádor-kódex egyik kettás énekét, a SzVU 140. énekének közép...
kori formáját, amelynek latin szövege is magyarországi eredetű.44

Ave salutis hostia
fily dei casteque matris
nam te fide apprehenso
sinceriter pleneque credo.

Idvözlégy idvösségös ostya
istennek tiszta annyának fia,
Mert t.egödet hitben látlak,
tisztán és teljességgel. hiszlek.

Egy szintén "régi ének" a középkori kétnyelvűség érdekes példája:45

In dulci jUQilo, zengjen vig énekszó,
Mi megváltónk nyugszik in praesepio,
És fénlik mint a' fényes nap, matris in grem~o.

Alpha est et o, Alpha est et o.

Nemcsak a fordítás-technika fokozatos fejlődését ésa szövegváltozatok
gazdagságát mutatja, hanem egyben a z:soltáréneklésés zsolozsma nép
szerűségét is bizonyítja kódexeink sok zscltárfordítása, valamint a Bene
dictus...nak és Magnificat-nak kódexeinkben található 14-féle magyar nyel
vű változata.w Középkori énekkincsünk maradványai szétszórtan taIál
hatók magyar nyeívű kódexeinkben, egykorú vagy későbbi kéziratokban.
és első nyomtatott könyveinkben. Feltehetően meglevő ősi énekgyűjte

ményeink ugyanis idővel elkallódtak, A Telegdi Míklós 1577-ben kinyom
tatott I. prédikációs kötetében közölt B régí ének forrása is nyilvánvaló-

.an az la két azóta elveszett énekgyűjtemény lehetett, amelyet a fennma
radt Telegdi-féle könyvtárjegyzékben Psalterium Hungaricum és Cantio
nes Hungaricae néven szerepelnek.47 Színte nincs olyan része a szent
misének és általában a liturgiának, amelyet őseirak ne próbáltak volna
népnyelven, gregorián dallammal népszerűsíterri, közérthetővé tenni. Az
egyik XVI. századbeli csíksomlyói kéziratban például többek között még
magyar nyelvű prefációt is találhatunk rse

Bizony méltó és igaz, alkalmas és üdvösséges,
hogy mi tégedet Oristent mindenkoron dicsírjünk,
de kiváUképen e mostani üdőben illik,
hogy mi a te dicsőségedet nagyobban magasztaljuk ... stb.
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Mivel ősi énekeink többsége a későbbi kor gyűjteményei és kiadványai
révén maradtak fenn, bővebb ismertetésük a Pázmány utáni időszak li
!Urgikus anyagához kívánkozík.

Végezetül .. .

A liturgikus reform előkészítési időszakában jóleső érzéssel állapít
hatjuk meg, hogy őseink voltaképen ,azt az utat tették járhatóvá, amelyet
a zsinati Liturgikus Konstitució mindenki számára megnyitott. Azt sem
szabad elfelednünk, hogy a népnyeívű rituálé egyik leghűségesebb szó
szólója és ősi szokásaink nagy ismerője Mailáth Gusztáv püspök volt, aki
már a 20-as években magyar népnyeívű rituáléval a kezében jelent meg
Rómában.

Ösi liturgiánk eddig alrig sejtett [elentőségét és sok értékének mai
felhasznélhatóságát csak akkor tudjuk majd igazán megérteni, ha a most
Vázla.tooan bemutatott Iiturgikus források alapos feldolgozásával együtt,
~utatjuk a Pázmány utáni időszak liturgikus anyagát is. Valóságos ku
tatásra van ugyanis szükség, mert nemcsak a régmúlt idők itt-ott fel
bukkanó kódexeiről. a könyvtárak, levéltárakés plébániai lomtárak mé
lyén porosodó régi értékek feltárásáról van szó, hanem össze kell szed
nünk a közelmúltban elkallódott liturgikus kíncseket is. Biztos adataink
vannak ugyanis arról, hogy például a múlt század folyamán - a sza
bolcsi Kékcse községben keletkezett magyar nyelvű rituáléhoz hasonlóan,
- magyar nyelvű rituálé, sőt teljes misszálé- és breviárium-fordítás. is
készült, mégpedig püspöki megbízásból. Hollétük azonban - a Mailáth
féle lappangó rituáléhoz hasonlóan - egyelőre még ismeretlen szá
munkra. Mindezek az adatok arra a reményre jogosítanak fel bennünket,
hogy további szorgos kutatással, liturgikus hagyománykincsünk teljes
feltárásával nemcsak liturgikus könyveink újjáformálásához kapunk ele
gendő forrásanyaget és biztos alapot, hanem az is lehetövé válik, hogy
rekonstruáljuk ősi liturgiánkat és végre megállapíthatjuk megérdemelt
helyét a nyugati és keleti liturgiák népes családjában. Ezáltal komoly
lehetőség nyílt számunkra, hogy ősi liturgiánk értékének ügyes felhasz
nálásával a többi nemzet gyakorlatának Ismeretében és a zsinati hatá
rozatok szellemében megvalósíthassuk a mai kor igényeihez hozzáiglazí
tott Iiturgikus reformot.
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•

KERÉNYI GRÁCIA VERSEI

KÖNYÖRGES ADUNAHOZ

Add nekem át a csendedet,
öreg folyó, a vizek csendjét
csak a madarak szóljanak
s ne zavarjon se vágy, se emlék

Az se baj, ha a harang kondul
s a tücsök is cirpelhet bátran
csak a hegyek hallgassanak
s a rét pihenjen makulátlan

Ha nem lenne, csak ilyen est,
sosem jönnének őrült órák,
mikor a tudat meghasad
s elveszíti az é n a pórázt

Nem elveszni, nem elmerülni,
széthullani a semmibe:
csak hallgatni, túl ídőn-téren,

a Mindenbe olvadni be -

Kik lármáznak, hogy földdel-éggel
fontosságukat elhitessék:
tanítsd csendre az emberiséget,
vén folyó, rosszra-való restség

Hadd hallgassuk, ha hallgatunk,
lelkünk víztükör-nyugovását 
minden csepped tengerbe. fut,
és megtalálja benne mását

Öreg Duna, adj nekünk csendet,
a bogarak szép éjszakáit, 
halkan dőljünk a vízbe, mint
méltóságos-halálú fáid
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LEHEL IDF:ZÉSE

A jászberényi versbarátoknak
A pesti ember
kimegy a Lehel-piacra
kimondja a nevet
s meg se rezdül az arca

zöldséget vesz, virágot, csirkét
oly egyszerúen, mint a lehellet
s nem szán egy röpke gondolatot sem
hajdan-volt büszke Lehelnek

MegszoKta már az utcák neveit,
s csak a változásra figyel fel;
gazdát cserélnek, akár a lakások
mi történik vajon Lehellel ?

És Kiirt utca WI akad Pesten,
akár Sip, Dob, vagy Tárogató 
de kinek is jut róla eszébe
a régi, halálos végű sirató?

S csak mikor ott áll
a Belvárosban a Zagyva-hid,
gondol vidékre, Alföldre, hazára
a magyar, aki Pest-Budán lakik.

Pedig övé a kúnok, jászok földje,
mint az ezeréves történelem,
az útmenti akácok és eperfák,
s a síkság, mely termő és végtelen.

Övé Karcaq, Mezőtúr és Gyoma,
s a Lehel-kürtöt őrző Jászberény,
övé a nép hite és hagyománya,
m1nden múlt szégyen és jövő remény.

Mert keü néha gyászmagyaroknak lenni,
s ha nem jön az augsburgi vereség,
tán szétszóródunk, akár más nomádok,
s nem őrizzük ma Szent István kezét.

Lech mezejéről Világosig szállott
a tórbecsalt magyarság jajszava,
és mégis élünk, útunkra találtunk,
akárhányszor borult ránk éjszaka.

Perzsa, bizánci, egyiptomi képek
sorakoznak bár a kürt hajlatán,
avarok, szlávok, jászo k, kúnok földjén
magyar dalt zeng a traktoros leány.

S 1(:Q'j,en bár a hűtőszek'leny neve,
mdy itt készül, Jászberény városában 
böségszaruként eme.li Lehel
magasba kürt jét, büszke áldomásra !
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Szeghalmi Elemér

MÓRA FERENC -' HARMINC ÉV MULTÁN

Móra Ferenc bizonyára igen keveset gondolt írói halhatatlanságára.
Kivételes szerénysége s .az élet kis, egyszeru dolgai iránt érzett vonzó
dása szinte gátat emelt az életműve egészét felmérő vizsgálódásnak,
mélyrefúró elemzéseknek. Közismert önéletrajzi sorraiban nem az utókor
tól kíméletet esengő fél-tehetség álszerénysége lapul, hanem a belső al
kat és vérmérséklet szólal meg lírai finomsággal. "Engem túlbecsülnek,
én az irodalomnak csak bankácsoló kismcstere vagyok. Én utánam nem
maradnak píramisok. soklat kell fúrnom-faragcsálnom. Nem vagyok nagy
regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt
emberek azt is szeretik hallgatni néha. Nem vagyok csillag, csak rőzsetűz,

de az amíg ég, meleget tud adni egyszerű embereknek. Nincs az én írá
saimban okosság, csak érző, szegény, igazi magyar szív van." Nem kívánt
több lenni, mint fajtája írnoka, de ezt a tisztet az utolsó leírt betűig szol
gálni és igazolni akarta.

* * *
Korunk tisztánlátása Móra helyét világosan megjelöli a magyar pró

zaírók sorában. Ez a besorolás az író önmagának szánt helyénél sokkal
előnyösebb, de jobb a kortárs-írók értékelésénél is. Móra tehetsége révén
kiemelkedik a regionális irodalom átíagáoól; a modern ember bonyolul
tabbéletét ábrázoló irodalom azonban más irányban halad, mint a mű

velt, sokoldalú, de ,a főváros szellemiségétől idegen, tartalomban és for
mában egyszerűséget árasztó vidéki író, aki a város és falu ellentétének,
vagy a régi és új irodalom kapcsolatának megfogalmazásában bizonyos
konzervatív elveket is vall.

Földes Anna 1958-ban megjelent kitűnő monográfiájában egy Bereg
adatot sorol fel Móra egykori mellőzésének bizonyítására. Jellemző, hogy
Cserzy Mihály halálakor (Homok álnéven írt népszerű, de Móra írásainál
szűkebb horizontú rajzokat és karcolatokat) Schöpflin Aladár így búcsúz
tatja az elhunytat: "Halálával kiesik irodalmunk spektrumából a szegedi
szín." Schöpflin nem említi Mórát, aki ezekben az években szebbnél szebb
művekkel ajándékozza meg irodalmunkat. Az Ének a búzarnezőkről meg
jelenését mély csönd fogadja a Nyugatban. sőt az Aranykoporsó is in
kább elmarasztaló kritikát kap. A Nyugat vezető írói közül Gellért Oszkár
Kertársaim című kötetében felveti Móra agyonhallgatásának kérdését.
Nem érti, hogy Osvát, aki több nemzedékre való írót fedezett fel, rniért
nem kért Mórától kéziratot.; még kevésbé tudja megmagyarázni a másik
szenkesztő, Móricz Zsigmond közönyét. Mórícz a városi irodalom orchesz
terében mindig meghallja az értékesebb vidéki hangokat; 1930-ban, sze
gedi Látogatásakor nagy érdeklődéssel faggatja Mórát új elbeszélő tehet
ségekről, de eszébe sem jut, hogy oa megkérdezettet néhány írásával be-

. mutassa a Nyugat olvasóinak.
Nem kapunk kedvezőbb képet a Mórával rokonszenvezök méltatásaí

ból sem. Rédey Tivadar a nekrológ-krrtíka virágai közé lis becsempészi,
hogy Móra többet visz magával a halálba, mint amennyit műveiben ránk
hagy; Karinthy Frigyes pedig az önmagára kéhyszeritett szerep keser
nyés, bajazzói vállalását érzi ki Móra életművéből. Móra Karinthy sze
rint "jósággal és szeméremrnel és önzetlen lelkesedéssel tűrte, hogy a
kedves, virtuóz,anekdótázó publácístát ünnepeljék benne, tűrte a műfaj
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kedvéért, amit ápolni kell és szemérmesen és jóságosan rejtette el anek
dótái mögé míndazt, ami benne több és különb volt a nagy humorista
nál."

Földes Anna Móra hangvételében és tehetségének irányában keresi a
Nyugattól elválasztó vonásokat, másrészt rámutat Osvát és Schöpflin
.apolitikus törekvéseire, amellyel a Nyugatot el akarták határolni "nem'
csak a politikától, de a zsurnalizmustól is, nehogy a folyóiratból kéthe
~enkénti napilap legyen".

Móra számos cikkével a kor felhámja alá hasít; társadalmi rátapin
'tásaí az első világháború után Vialóban élesebbek a Nyugat művészi, de
világnézeti téren letompított élű írásainál. Műveinek alapszövete lényeges
vonásokban különbözík a modern irodalomtól. A múlt században, a nem
zeti klasszicizmust követő korszak epigonjai - különösen a líríkusok 
egy családi és hazafias érzéssel telített konvencionális világképet alakí
tanak ki, amelyből az élet nyersebb igazságai és .színei - mintegy "ad
usum Delphini" - kirekesztődnek. Ez az irodalom a nemzeti érzés, az
erkölcs és a tisztesség problémátlan szószólójává zsugorodik, íróik józan
középszerűséggelvetik papírra az egyhangú variációkat s ezzel évtizedek
re devalválják az örök emberi értékek: a jóság, a hitvesi szevelem és az
emberség nemes valutáit, A század elején szellemi életünkbe robbant, új
irodalom e1sősorbane megkövült irányzat ellen fordul. Egyszeriben
"trónfosztja" a konzervatív irók kizárólagosnak vélt ideáljait és a mo
dern életnek megfelelő értékrendszert állít fel. Haladó tendenciáí és ma
gasabb művészí szintje mellett azonban az ember és a művészet kapcso
latában sok vitatható tételt próbál igazolni, Az új eszmények értelmében
az emberi gonoszság is megbocsáthatóbb, mint egy gyönge, művészietlen

alkotás; a mű érdekében mánden más szempont mellékessé válik.

Móra, akit a család, a szülőföld érintése és hajlamai inkább a régi
eszményekhez húznak, .az embert saját lényének derűs színeivel és me
legségével ruházza fel; nem törődik azzal, hogy korszerűtlenné válik.
Formai téren sem követi a szimbolizmusba hajló, nehezebben érthető,

urbánus Irók törekvéseit. De azok többsége sem ismeri fel a vidéki író
ban rejlő eredeti tehetséget, Nem veszik észre, hogy Móra szülőföld- és
esalád-szeretete nagyobb lírai erővel árad, mint az epigonok vértelen
idillje. Az emberi jóság és szerétet hirdetése kapcsán nem hallják az eu
rópai szintű humanizmus hangját; számukra a derű és a szeretet még
mindig a közepes írók szentimentális patronjaiban oldódik fel. Pedig
Móra betűt átforrósító érzelemvilága az élet reális talajában s nem egy
elvont költői világhan gyökerezik; sohasem független a társadalom, a
faj és a szellem sokirányú mozgásától.

* * *
A családi érzés testmelege, a gyermekkor színes élményvilága már az

ifjúsági művek LapjairóJmegérinti az olvasót. Ezek a meséből és valóság
ból szőtt történetek a szegénység el nem leplezett életformájában is az
élet szépségét, a becsületesen és igaz szívvel élők diadalát hirdetik. Gyer
mekhősei végigjárják a nélkülözések iskoláját, s ezen az érdes, gyakran
fájdalmat okozó felületen emberré csiszolódnak. A Mindenkí Jánoskaja
címszereplőjének nem annyira a váratlanul ölébe pottyanó gazdagság és
jólét lesz döntő élménye, mint inkább az a derűs, emberi lé~ör, amely
a szegénység hajlékában s a velük való szeros érintkezésbern körülveszi;
ez határozza meg további életútját is. A Kincskereső kis !ködmön mese
világa is fejezetről fejezetre valakul át a való világává, de az elvesztett
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gyermeki illúziók helyén nem a kiábrándultság, hanem az életbe vetett
hit és bizakodás ver gyökeret. A kis Gergő kíncsekről, tündérekról álmo
dozik, s úgy tudja, hogy a kincsekhez a becsület és igazmondás útján
juthat el. Érettebb fejjel rádöbben, hogy e belső értékek maguk voltak
az édesapja által említett kincsek - ekkor már a közösségi érzés és em
berszeretet bírtokában nincs szüksége többé a kövek talmi csillogására.
Mindkét regény.azonos eszmei konkluzíóval zárul; egy korábban megfo
galmazott tétel: - "nimcs boldogság ezen a földön, csak annak, aki em
bertársait szereti" - itt tömör jelmondattá sűrűsödve fejezi ki Móra
írói és emberi hitvallását: "A szeretet az élet."

Móra ezeretet-hirdetése nem korlátozódik az ifjúsági művek lapjaira,
verseiben éppúgy megtalálható, mínt a szegedi sajtóban közzetett radiká
lis, merész hangvételű írásai között. Egyik korai verse ("Szegények ka
rácsonya") - a Megváltó születését köszönti: Velünk a megszületett Is
ten - A szerétet velünk lakik. Fiatal leányok öngyilkosságáról írt cik
kében ("Hét fehér koporsó") az utolsó ítélet gigantikus képét vetíti elénk.
Az Isten követének nyomában madárdaltól lesz hangos a világ, vizek
pezsdülnek és vetések ringanak; az élet újra megindul a földön. Ragyogó
arccal kelnek ki sírjukból a különböző korban élt emberek: koldúsok és
királyok, mártírok és bűnösök - de itt-ott fekete, kinyílatlan sírok lát
szanak. A feltámadottaik kérdésére, vajon mégis van-e bűn, amelyre nincs
bocsánat, az Isten követe így felel: "Akik senkit sem szerettek, azoknak
nincs mért föltámadníok."

Móra érzelmi gazdagságát agyereklkor emlékeinek ki nem apadó for
rása élteti. A családi környezet intim közelsége, az örömben és bánatban
valóeggyéforrás, a szegény emberekben testet öltött evangéliumi jóság
száznos elbeszélésében, kisebb írásában ott érezhető. A tudatos egysze
rűség nyelvén, lírai sodrású emlékezésekben elevenednek meg előttünk

a különböző életképek : a mindennapi kenyér felejthetetlen története,
amelyben a családtagok az utolsó falat kenyérről is lemondanak egymás
javára; a szánkójukat a koldúsasszony tüzére rakó fiúk áldozatossága;
az iskolai ingyen-tejet huga számára eltevő fiú hősiessége; aki a legna
gyobb ellenfelet, az éhséget győzi le tettével. "Meghalt egy vén leány"
című versével vigaszt nyújt a magányos lelkeknek - egy idős nő fel is
keresi és köszönetet mond, "hogy sírriogató szava volt azokhoz, akikhez
mindenki durva". Móra ezekben az írásaiban ércnél maradandóbb emlé-
ket állít a hétköznapok szegénysorsú "hőseinek". .

A szülői otthon falai közül kilépve a föld és a végtelen hatalmas
ívű kapcsolatát fedezi fel az író. A föld izzó szeretete a korábbi szociális
igazságokból. humanitásból eredő érzéseket a teremtés dicséretévé han
golja; a Georgikon egy-két írása jellegzetes lírai áradással mond himnuszt
az Istennek.

"Téged illet itt, minden dicsőség és dicséret, Úristen, Világlélek, Ter
mészetanya, Gondviselés, Primum Movens, vagy hívjon akárminek az
együgyű paraszt és az együgyű szabadgondolkozó. Egész. esztendőn ke
resztül szüntelen magasztal Téged az emberi szív kelettől nyugatig, nap
támadattól napáldoztáig, mert mikor egyik szögletében aratnak, másiká
ban vetnek a földnek, s egyszerre készítesz magadnak dícséretet az eke
vas nyikorgásából és a kasza pengéséből. a magvető verejtékéből, akitől

fogan a föld méhe és azanya örömkönnyéből. amely ráperdül az új ke
nyérre, mikor az első karajt szegi belőle gyerekének." (Himnusz a bú
zamezőn.)
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A himnikus szárnyalás a későbbi mondatok során személyes vallo
mássá mélyül:

" . .. virágos Iélegzéssel, kalászok könnyével, madarak reggeli éne
kével, Iölszálló köd ezüstfátyolával én is fölemelem hozzád lelkem sza-

.vát, én Uram, én Istenem, jó emberek messzí, rnesszí Istene... Hiszen
mi az örökkévaló törvényekkel, amiket a Te ujjad írt a szívünkbe, szembe
nem szállunk. Nevedet hiába nem vesszük, parancsaidat se sárral, se vér
rel be nem undokítjuk. fűben, fában, csillagok szikrázásában, szelek bú
gásában Téged keresünk."

Az Istennel való kapcsolat Móra írásaiban sohasem elvont, mindig az
ember konkrét léte, munkája és érzelemvilága tükröződik benne. A föld
vonzó ábrázolásában a pantheista színezetnél erősebben érződnek a ke
resztény elemekjHasonlataiban, képfantáziájában gyakran a falu litur
gikus hagyományai élednek fel. "A pusztai harang szavára előbogárza

nak a piroscserepes házakból a Ferencek és Mátyások ... és föláradt
homokon, tocsogós semlyéken keresztül lassan topognak a szűzmáríakék

és szentjózsefsárga lobogók után oda, ahol a búzamezök koszorújában
lehajtott fejjel, szomorúan és fáradtan várja az élő embereket a halott
Isten. Kirojtolódott szélű stólát himbál a nyersszagú szél a pap vörösre
égett nyakában, el-elakad a mezítlábas minisztráns kezében a kis csen
getyű szava, mint játékos husvéti bárányé, s a tömjénfüst nem! fölfelé
felhődzik, az égi magasokba. hanem leszáll legelni a pemete-füvekre, a
feszület lábához." (Az Énelk a búzamezőkről bevezetője.)

Az istenhit az érzelem húrján felhangzó írásokban világosan föllel
hető. De a tisztánlátás érdekében helytelen lenne az írót egy régi aspek
tus szűk résén át vizsgálni; Móra több, mint "a gyermekszoba kereszté
nyi szellemének őre" vagy mint "a házi áldások és gyermekfohászok köl
tője". A mélyebb összefüggések vizsgálatában a természettudományos
műveltségű férfi időnkénti szkepszise is megszólal a gyermekkori hit alap
hangja mellett, A humanitás az istenkeresés felé is irányítja tekintetét,
de adott esetben határozottan szembefordul az alapvető emberi érdeke
ket sértő .irányzatokkal. még ha vallási mezbe is öltöznek. Ostorozza
azokat, akik a társadalmi elnyomást próbálják igazolni a "boldogok a
szegények" félremagyarázott bibliai tételével.

A század civilizációs fejlödését látva kritikusan vizsgálja a vallásos
hitnek a modern életben betöltött szerepét, de mint önmaga és az em
beriség számára elavult eszmét egyetlen esetben sem utasítja el.

"A huszadik század visszatérjen oda, hogy a föld élete csak az egek
életének függvénye? Hogy mindennek, amit teszünk, indító oka a fölöt
tünk rajzó csillagokban lebeg? Hogy tehetetlen pörgettyúk vagyunk is
meretlen erők kezében, amelyek visznek bennünket; amerre ők akarnak,
mint a szél ,a tüskerózsa züllött bóbitáját? A felelősségérzetem berzen
kedik, a szabad akaratom fölágaskodík, a maradék embergőgöm tilta
kozni próbál. De mindháromnak meg kell magát adni, amilkor megkérde
zem magamat: - Te ember! Csakugyan olyan vagy te, amilyen szerét
nél lenni, vagy olyan, amilyen lehetsz ?" S a' felvetett kérdésre nem ké
sik Móra vál.asza: "Nincsenek erők, csak egyetlen erő van, de annak a
rnunkája minden ..." (Plánéták - Túl a palánkon.)

Irodalomtörténeti munkákban gyakran szó esik Móra antiklerikális
magatartásáról. S nem kétséges, hogy a szegény nép védelmében kemé
nyen bírálja az egyházi vagyont és a felső papság kiváltsagos helyzetét.
Ugyanígy tény azonban az is, hogy szamos írásában szívéhez közel álló-
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-nak vallja a néppel együtt élő vidéki alsó papságot. "Sok a pap barátom,
sokkal több, mint a herceg vagy bankigazgató, de azok mínd csak ma
gamszerű falusi papok ... Fából való feszület Vian az ágyuk felett s kö
nyökig felgyűrik a kopott ruhát, mikor apró fát hasogatnak a hirtelen
hamarjóhoz, amihez maguk szedegették a szekfű-gombát a birkajárásban."

Móra mai kutatói közül Vajda László a paraszti vallásosság primitív
elemeire, a húsvét és a karácsony áhítatot keltő "erőforrására" utal,
.amelyekhez az író érzelmi szempontból egész életéri át ragaszkodott, Eb
ben van némi igazság, de Móra ill hit kérdését nem szűkíti le ennyire;
magasabb szellemi alapról, tudatosan is felveti a problémákat s ilyenkor
a haladás és a keresztény életfelfogás egymást segítő akkordban csendül
ki írásaiból. A "Hiszek az emberben" szép, költői látomásában a jövő

-emberibb életet élő nemzedékét köszönti és ugyanakkor a "cse1ekvő em
beri jóakarat" erejét hangsúlyozza, s boldognak nevezi a tiszta szívűeket,

"akik még ma is el tudnak andalogni a betlehemi mezők énekén ..."
Földes Anna egyfelől "nyilvánvaló igazságnak" tartja Móra vallásos

ságát, de Móra hívő megnyilatkozásait is jobbára a konvenciókkal, a.
"szentimentális tradició-féltéssel" és a "naív tisztaságra áhítozó kiábrán
dult polgár maga-ámításával" azonosítja. Szerintűnk azonban sokkal kö
zelebb jár a valósághoz az a megfogalmazás, amely szerint Móra és csa
ládja számára a vallás nem a ceremóniák betartását és a dogmatízmust,
hanem a szeretet és a becsület intézményes, .általános érvényű törvényét
jelenti. Az oldottabb hang, az Isten közvetlenebb szemlelete végigkíséri
Móra egész életművét. Utolsó időszakában, a halálos betegség szeritása
alatt újra gyermekke válik és feje "megbékélten, szelíden, könnyeken
keresztül" megpihen az Isten térdein. "Én hozzám a jó Isten hajolt le,
az, akit gyertyafüstös ódon oltárképekről ismerek, úgy fehérszakállasan.
kék palástban és odasimogatta a fejem a térdére: - No, mi az kicsi fiú?
Hát nem tudod, hogy én míndíg vigyáztam rád? Hát nem látod, milyen
világos van, ahogy rád nézek, hát nem érzed, milyen meleg a tenyerem,
amivel az arcocskád betakarom ?" (A Daru utcától a Móra Ferenc utcáig).
Móra ezt az érzelmi alapozottságú vallást a felebaráti szeretet, a közösségí
érzés és az újrakezdés krisztusi tanításával egészíti ki. "Föl akarsz kelni,
elbotlott embertársam? Gyere, fogódzz belém, én tartalak annak az Is
tennek nevében, aki mind a kettőnket teremtett, téged nem rosszabbnak,
mint engem, és engem nem jobbnak, mint téged. A Krisztus szavával
bátorítalak. szegény inaszakadt: kelj föl és járj l" (A Daru utcától a Móra
Ferenc utcáig.)

A szóbeli közlesek tisztázatlansága és e tanulmány más jellege miatt
nem térhetünk ki részletesen Móra gyakorló vallásosságának kérdésére.
Bizonyos helyi okok valóhan visszatartották a templomtól és a szentségek
felvételétől. a másik oldalról azonban olyan közl,és is elhangzott, hogy
halálos betegsége alatt Glattfelder Gyula, akkori csanádi püspökkel való
találkozása feloldotta az egyház. és közte fennálló l'OSSZ viszonyt. Móra
rnindenesetre nem erősítette a klerikálízmus front ját, de a kereszténység
haladó eszméi mellett sokszor hitet tett írásaiban.

* * *
A gyermekkor, a családi környezet a bölcsője és élesztője Móra ma

gyarság iránti szerétetének is. A szegény szűesék házában elevenen élnek
a 48..as szabadságharc eszméi,a nyiladozó elméjű Móra Ferenc ezt a
szellemet szívja magába, de később sem' reked meg a puszta szólamok
nál ; a történelmi helyzet felismerésével helyes és új tartalommal tudja
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megtölteni az emberek körében elhalványodó magyar függetlenségi
eszméket.

A -kiegyezés után egyre üresebbé váló frázís-hazafiságot nem ölti.
magára. Korán felismeri a magyarságót pusztulásba döntő világháború
jelentőségét: már 1912-ben kifejti egyik vezércikkében, hogy a háború
nem egyeztethető össze a kulturnépek természetével, A háború kitövése
kor a véres középkori példák idéződnek fel benne; "fojtogatja a keserű

ség, a bánat, a düh e boldogtalan országért". Nem ittasodik meg la kezdeti
hadi sikerektől sem, keményen szembeszálla háborús őrület fantomjaival.

Babits pacifista versei mellett Móra háború-ellenes Iírája okozza a
legnagyobb felzúdulást a vérből, szenvedésből glóriát fonók táborában.
Rákosi Jenő helytelennek és károsnak bélyegzi a költő szemléletét; Zemp
léni Árpád az "üzenet haza" című költemény miatt nyiltan Móra ellen
szavaz a Petőfi Társaság' jelölői közül, A vers a gyermek őszinte érzel
meit, szülőkhöz való ragaszkodását szegezi szembe a vérrel és pusztu
lással. Zempléni szerint "nem ez az igazi líra, amire- szükségünk van".
Mórát később is sok támadás éri, hogya háború alatt egyetlen sorral sem
buzdított a győzelemre. Ö már tudta, hogy "nincs nagyobb szerenesétlen
ség a háborúnál. mert abba az is belebetegszik, aki megnyeri".

Móra .a magyar nép problémáit mélyen átérzi, a korfordulók bonyo
lultságában is tisztán felismeri a nemzet számára járható utat. Politikai
szemlelete talén osak a nemzetiségi kérdés teréri kerül szembe a hala
dással; a nemzetiségek beolvasztásának a gondoLata a régi koncepció
maradványaként él benne.

A magyarság ügyét legjobban a prózaíró Móra Ferenc szolgálja. Ki
tűnő történeti érzékével hitelesen idézi fel a nemzet hősi vagy szégyen
letes korszakait, de sohasem a faji gőg vagy 'a vészvétlenség torzító üve
gén keresztül. Nagyjaink megrajzolásában a pontos jellemzésre törekszik,
gyűlöli a "magyar földön igen kelendő pátoszt", amely meghamisítja a
történelmet és a jelenkor emberébe az önelégültség káros szenvedélyét
oltja.

Bethlen Gábort megértő rokonszenvvel mutatja be az olvasának, he
lyét az 'egész magyarság szempontjából és nem elvakult, felekezeti beso
rolás alapján jelöli meg az erdélyi fejedelmek sorában. Már a század ele
jén világosan látja és értékeli Dózsa György küldetését, Dózsa elkészí
tendő szobrával kapcsolatosan rámutat, hogy ez a szoborba faragás rnínd
addig időszerűtlen, amig a Dózsáról alkotott évszázados, kedvezőtlen kép
meg nem változik. A cikk végén látnoki módon helyezi egymás mellé a
szegénysorsú nép két nagy alakjának, Dózsénak és Petőfinek a szobrát,
A "Bujdosóik" című elbeszélésében a száműzött Rákóezit és rodostói kör
nyezetét sikerül ernberközelségbe hoznia. A fejedelem szomorú ' napokat
él török földön. A szülőföld iltépe ott dereng emlékezetében, os amikor em
berei a török vidék örökké csattogó fülemüléit dicsérik előtte, csöndesen
jegyzi meg, hogy szívesebben hallgatna otthon az egyszeru kakukszót.
Másnap váratlanul felhangzik .az áhított kakukszó a fejedelem szállása kö
zelében. Rákóczi és környezete örömmel hallgatja a madár szavát, csak
Mikes Kelemen alussza el következetesen a reggeli hangversenyt napo
kon keresztül. Rákóczi végül is rájön a titokra: az eltévedt madár maga
a hű íródeák, aki ura felvidításáért a fűbe hasalva, arcán végigcsorgó
könnyekkel szólaltatja meg a kakuk hangját.

Móra egy-két vonással jellemző portrékat rajzol, látszólag kis dol
gokban is 'a lényegeset ragadja meg. Széchenyi nagyságát nemcsak az
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Akadémia alapítása vagy a Lánchíd építése kapcsán tudja felvillantani r

hanem kevésbé jelentős események fényében is. Széchenyi a Duna gőz-

hajóval először utazik végig a Tiszán, Szegeden a városi fogadtatásból a
piaristák szerető megbecsülését érzi a legközvetlenebbnek. Karácsonyi
Imre, az idős vicerektor Simeont idézve így köszönti a "legnagyobb ma
gyart": "Most már elbocsáthatod, Uram, a Te szolgádat, mert szemeim
látták, öreg kezeim megérintették annak homlokát, akit Te küldtél kö
zénk világosságnak."

Móra a legszélesebb körben is biztosan eligazodik: csalhatatlanul fel
ismeri Jókai nemzetettalpr.aállitó szerepét a magyar irodalomban; éles
kritikával fordul a tanügyí hatóság ellen, amely a peloponnesosi háborúra
heteket pazarol, de a szabadságharcot "öt perc alatt Ienyelte a tanterv
minden dicsőségével együtt"; rámutat, hogy a Táncsics Mihály-féle ma
gyar tehetségekbőla szabad lehetőségek hazájában Franklín Benjáminok
lettek, míg idehaza Violákká, alföldi haramíakká kellett süllyedniök.

Móra legforróbb együttérzéssel a szegedvidéki szegény emberekről

vall. A Földnélküli Jánosokkal, Veesernyés Énokokkal való közvetlen és
állandó kapcsolata az ásatások idején együtt ápolja a nép-szeretetét
a szociális érzékenységgel; utolsó éveiben egyre több a keserű feljajdulás
a nép bajai, szegénysége láttán. Móra Ferenc művei nem az úr és paraszt
joviális viszonyát, hanem a magyarsággal összeforró ember egyetemes
kapcsolatát tükrözik a haza míndenegyes polgárával. akit munkája, múlt
ja, ősei és érzéseí e rögökhöz kötnele

A legszebb lírai sóhajok idegenben fakadnak Móra tollából. Az erős

nosztalgiát az itáliai derű és szépség még mélyebbé vájja - milyen más
a két ország tavasza! - és ez a felismerés az áradó 'ragaszkodás nyelvén
illond himnuszt a magyar földről. ,,0 Istenem, a mi tavaszunk otthon!
Mít tudják ezek, mi az a tavasz-hó, amely meghozza az első langyos bo
rulatot, megszenteli a füvellő mezőket a kikelet első meleg permetével és
meglobogtatja fölöttük az első szivárvány égő pántlikaját !" Nem kultur
tavasz a miénk, nem is megszelídített évszak; senkiéhez nem hasonlít
ható. Móra képzelete ott csapong az AJföld felett - "ebben a nyitva
felejtett nagy imádságos könyvben, a hóban megmosdott hama földek
lassú kizöldelése, a megtisztuló vadvizek megkékülése, a dús vegetáció
pillanyitogatása, a fűnek láthatatlan növése s az a fölséges gesztus, ami
vel a havat virágzó fák alól elinduló magvető elszórja az életet, mint
ahogy az Isten elszórta a teremtéskor a csillagokat az égen: ilyen tavasz,
ilyen grandiózus és egyéni nincs másutt sehol a kerek világon." S a rá
döbbenés annál értékesebb, mert egy változékony, újabb ikatasztrófába
torkolló korban látja meg a hazai tavasz és élet kettős irányát. "A nagy
magyar nekibuzdulások, az eget nyitogató Iehkesedések, a csillagokra szik
rázó remények, az ezer esztendőket megifjító gyümölcsoltások szírnbó
luma ez - amelyeket nagy megrokkanások, gyors lehülések, gonosz ól
mosesők, gyilkos aszályok követnek." ("Pogányszentmihályi gondolatok")

Móra Ferenc halálálllak tízéves évfordulóján kezdtük meg a nemzet
egyik legszomorúbb és legtragikusabb háborús időszakát; a húszéves
megemlékezést az életmű jelentős részének elvitatása árnyékolta be. Ma
már harminc évvel halála után, bátran mondhatjuk, hogy Móra alkotásai
közkinccsé váltak, rokonszenves alakjáról lepattogzott a kőbe merevítés
kísérlete is. Műveinek egyre kelendöbb. új kiadásai és növekvő olvasó
tábora most teszik jóvá az egykorú értékelés és megbecsülés súlyos mu
lasztásait,
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UTOLSÓ ÍTÉLKEZÉS
l r t a Passuth László

Amikor a törvényszolgák a Capitolium előtt a hatalmas érctáblákat
megdöngették, már ott szerongott Róma ráérő népe a Senatus rokkant
palotája előtt. Az Urbs míntha ősi formáiba öltözött volna, olyan ünne
pélyes hangulat töltötte be a teret. A lépcső alján a ketrecbe zárt nős

tényfarkas nyugtalanul, rekedten felüvöltött, amikor megindult az em
berek áramlása s a Forum felől csoportosan jöttelk fel a Capitolium he
gyére a fehér köntösű szenátorok.

Róma ráborult múltjára s lehet, hogy egy-egy szenátor fel1apozta
Cícero beszédét is, amelyet akkor mondott el ezen a helyen.. amikor meg
vádolta Verrest. a sziciliai kormányzót.

Az az eset, mely ma Róma Senatusának asztalára kerül, hasonlít az
ötszáz esztendeje lepergett perhez.. De most nincs Cieeroja az Urbsnak s a
gőgös, gazdag Arvandus, Gallia tartományának kormányzója csak azért
jött el - mint mondta - a Senatus idézésére. hogy megint egyszer jól
kíkacagja magát. Mert hát mi is ma hz atyák gyülekezete, mely inkább
csak: megcsúfolja ·a Senatus nevét. Ki hívta össze ezt a kétszáz bibor
.szegélyes köntösű öregembert, ki adott hatalmait kezükbe, hogy újból
Róma nevében osszanak igazságot?

Császárok árnyékai: egy-egy színte névtelen árnyék, akinek fejére
teszik a császári diadémot, a Ikatonák legfőbb urukká kiáltják, dupla zsold
s áldomás reményében. A Senatus mindig engedelmesen hajt fejet. Bi
záncban a barbár Aspar az úr, Rómában a barbár Rícimer. Mintha sem
itt, sem ott nem lennének már császárok - csak egymás szavát figyeli
keleten s nyugaton a két Patricius. S ha letelik a nyugati császár órája,
a légiók új imperatort választanak a letett helyébe, legtöbbször megölik
a régit, néha - szeszélyből - meghagyják életét. Néha nincs császár,
rnínt ahogy két éve is történt, mert Ricimernek nem volt elég pénze ah
hoz, hogy megrendezze az új császár ünnepi játékait, Igy történt, hogy
Bizánc lépett egyet: Leo császár Rómába küldte Imperátornak jó hívét,
Anthemiost, A görög ember megérkezett az Urbsba, a Senatus hódolt
-előtte, Ricimer Milanóban várta az új császár hívását; majd meggondolta
magát s ő hivta északi táborába a kevés pénzü, kevés katonájú Anthe
miost.

A császár Milanóba érkezett, hónapok telhetnek el, míg visszatér az
Urbsba. Addig magára talál a Senatus, ősi hagyományaira támaszkodva
újból játszani kezdi a Világ Urának régi, elkopott szerepét,

Arvandus, amikor Galliában megkapta az idézést, amely Rómába
hívja, tréfánaik vette, fennhéjázó szavakkal felelt a küldötteknek s meg
fenyegette a távoli atyákat, hogy majd ellátja a bajukat. Am teltek a
hetek s Arvandus mégis Rómába érkezett, berendezkedett szállásán, a
városi kincstárnok tágas házában. Arra gondolt, hogy kellemesebb az
enyhe klímájú Urbsban az élet, szebbek ,az asszonyok, fényesebbek .a kel
mék mint Galliában. Róma - még így is, szegényesen, császári udvar
nélkül: kellemes város. A piacokon árulnak távoli, keleti portékákat: még
rendeznek nagyszerű kocsíversenyeket, egy-egy gladiátor-játékra is sor
kerül, a palotákban víg élet folyik s az ősi nemzetségek otthonaikban
soha nem hiányoznak az alkalmakhoz illő, parádés lakomák.
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A galliai polgárok négy vádoló küldötta gyalogszerrel tette meg a
hosszú utat. Szegények voltak, alig telt utiköltségre s ha menetelő csapat
vezére fel is vette őket a társzekerekre, inkább szerény kéregetőknek lát
szottak, amíkorra római szállásukra értek, mínt egy egykoron hatalmas
provincia követeinek. Arvandus, amikor meglátta őket palotája erkélye
ről, hangosan fe1nevetett: koldúsokl Ezek merésze1ik őt perbe hívni, laz
ősi, elavult formulák szerínt.

A Senatus többséget az Anieius nemzetség tartotta kezében. Lehet,
hogy Arvandus nem viseltetett a családfővel, Anieius Olybríus-szal szem
ben kellő tisztelettel, mert ebben az esetben úgy határozták a szenátorok,
hogy szabad folyást engednek a vádnak s a védelemnek.

Ékszerekkel teletűzdelt köntösben vonult be a galliai prefektus, rnint.
valami fejedelem. A szenátorok, akiknek vagyonát megkopasztotta Róma
vandál kirablása, sóvár szemmel nézték a kormányzó srnaragdjaít s az
irigység ez alkalommal nem volt a vádlott jó prókátora,

Arvandus vidám kézmozdulattal köszöntötte a vele atyafiságban
lévő atyákat, Észrevette-e, hogy a legtöbben csak hűvös fejbólintással
fogadják mosolyát ? Mintha a teremben, amely Genserich Viandáljainak
nyomát viselte, tűzosóvák fekete j:ormát, széttört márványtáblákat 
ünnepélyes csend ülne. A Igidősebb szenátor reszketeg hangon mondta az
ősi formulát. A Senatus ma nem császári parancsokat hagy jóvá. Mint
itélethozók gyűltek össze, hogy meghallgassák Gallia tartomány lakóinak
Arvandus prefektus ellen felhozott vádját.

Négyen, akik Galliaból érkeztek, nem vettek jobb köntöst magukra,
nem kenték meg nárdussal ritkás szakállukat. Csak egyikük beszélt valódi
római nyelven, a többi már a provinciák kevert idiomáját használta. Ve
zetőjük azonban római polgárságára hivatkozott s a szenátoroknak is el
kellett ismerniök: meggyőző szónoknak bizonyult. Talán megérezte az
atyák türelmetlenségét, akik délfelé már az ebédre gondolnak os szeretnék
rövidre fogni a szónokok szavát.

Gallia népe nem kevesebbel vádolta Arvandust, mínt, hogy megta
gadtaaz engedelmességet a császárnak, nem is titkon, de nyiltan paktált
a barbárokikal. Hogy saját kormányzóságát biztosítsa, ő maga osztotta
ketté az ősi római provinciát: egyik felét felajánlta a nyugati gótoknak.
másik felét a burgund fejedelem kezére játszotta volna át.

A galliai szónok szava átfogta a kopás- termet, mindenki egyszerre
feszülten figyelt. A szenátorok egymásra néztek. "Verr€S ellen" hangzott
el itt is - ott is, a padsorok közt, Am az a vád, hogy Arvandus egysze
rűen eladta a római provinciát a barbároknak, hogy ő tovább maradhas
son a húsosfazéknál - ezt nem bírta el felháborodás nélkül egy római
szenátor füle. .

- Bizonyíts, barátom, mert ha nem, szavadon s Iülednél foglak !
A kedélyes Arvandus ügyvédet sem kért, ő maga mintha csak mó

kázni akart volna a távoli, szerény származású atyafiakkal. S a galliai
ernber mintha csak erre várt volna. Elővette a pergamen tekercseket.
Szép lassan kigöngyölte s illő távolból felmutatta Arvandus előtt: ugye a
te írásod, Domine! Az arc egy fokkal sápadtabb lett, mintha elhalt volna
a hetyke szó is, a prefektus csak vállát rándította s olyaniélét mondott:
ki emlékeznék mindenféle írka-fíckára ...

A galliai ember ol~asta Arvandus Iévélét Theodorik nyugati-gót ki
rályhoz, a hang betöltötte a' Senatus termét. Amikor Arvandus hetyke
módján tökfilkónak, Ricimer talpnyalójának nevezte a császárt, halk:
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mora] :szállt körül a teremben, az Anieius-ok egymásra néztek. Olybríus
úr, a családfő összezárta öklét IS az Okölből lefelé fordult a hüvelykujj.
"Rec~pe ferrum" - várd be e kegyelem dőfést - ezt jelentette a moz
dulat, ha gladiátorok küzdtek egymással s egyikük földre terült. Olybríus
hüvelykje ebben a pillanatban sommás itéletet jelentett.

Arvandus csak a némaságet érezte, a tőle elforduló tekinteteket,.
amelyek baráti bíztatás helyett a kopott mennyezetet kémlelík,

A galliai ember egész kötetnyi vádiratot hozott magával s kevesebb
is elég lett volna arra, hogy megpecsételje Arvandus sorsát. Volt-e ennyi
vád egykoron Cicero kezében, amikor hétszer emelkedett fel ebben a
teremben, hogy kimondássa a kapzsi sziciliai kormányzó fejére a ke-
mény itéletet? ;

Arvandus megérezte a légkör változását. Szava szürkébb, bizony
talanabb lett, mintha elveszítette volna biztonságát, Apró részletekbe
!kapaszkodott, gúnyolni próbálta a galliai polgárokat. De a vád lényegét
nem tagadta. Amikor a legidősebb Anicíus, az ősz szakállú Flavius hal
kan kérdezte, igaz-e, hogy római provinciát adott a barbároknak - Ar
vandus felnevetett.

- Kérdezte-e tőletek, atyák, Attila, hogy engeditek-e Gallia füvére
lépni lovasait? Meghőköl-ea gót lovas a római mérföldkő előtt? Retteg-e
a barbár, ha egy tört oszlopon megpillantja a SPQR-t? Ne nevettessétek
ki magatokat, atyák, nézzetek szembe a valósággal. Ne üljetek úgy itt,
mintha ma is Cato ideje volna ... Tudjátok-e, hogy mit tettem ... azzal;
hogy ígérgetek a barbároknak? Ha Galliának fele gót, fele burgund lesz:
kitör a háborúság közöttük. egymást kaszabolják s nem bennünket, ró-
maiakat... •

Egy percig rnintha feloszladozni kezdett volna feje fölött a fekete
felhő. A törvény még szent volt, de minden szenátor tudta, hogy a régi
provinciák már csak névleg rómaiak. Ám Gallia az az egyetlen tartomány,
amelyet Attila sem tudott elfoglalni. Még virágzanak gazdag városok,
még élnek római polgárok, az Urbs jogát hirdetik a civitasok. Az utolsó
nyugati provinciának rómainak kell maradnia.

Arvandus arca eltorzult a gyűlölettől. A római nagyúr mintha undo
rodva hallgatta volna a távoli plebejusok szavát. Mit tudják itt ezek,.
milyen föld az a Gallia, mely fölött kormánykodik? Mennyi veszély,
napról-napra való rémületek. Barbárok vágtatnak be tavasszal a pro
vinciákba, vezéreiket jó szóval ikell tartani, gyakran vesztegetni. Mit ad
Róma, mennyivel többet mint a puszta nevét? Hol vannak az egyikori
légiók, a hatalom jelképei, a szilárd szavú praetorok ... hol a császár,
akihez feUebbezni lehet? Mit tudtok ti minderről, ostoba vének, akik itt
ültök? Mit tud Olybrius, akinek féktelen gőgjét fokozza, hogy felesége
utolsó hajtása Nagy Thecdcsius császár fájának?

Polybrius hüvely/ke halált mutatott. Kiürültek a vád és védelem pad
jai, a folyosóra sétált ki Arvandus, előkelően, mosolyogva, szabadon. De
mintha jeges kör formálódott volna körülötte, míntha csak barátja, Sido
nius, a történetíró keresné jobbját. Egyetlen szenátor sem sietett üdvöz
lésére s míntha szerosabbra vonták volna körülötte a kört az Urbs tör
vényszolgáí, e néhány tucat fegyveres, melynek kapitánya a Senatus ren
delkezesére áll.

Dél is elmúlt, az atyák újból ott ülnek a padokban, majd felugranak
helyükről, párharcok dúlnak a teremben. Mint félezer éve, amikor fel
emelkedett helyéről s szavazást kért a sápadt, kopasz Cicero.
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tgyadják szavazatukataz Úr 470. évében Arvandus halálára az
atyák. Az utolsó pillanat az Imperium életében, amikor úgy érzik, még
ők állnak emberi gyarlóságok, bűnök, provinciák fölött. Nyugat-Róma
nak nincs egyetlen provinciája többé, üszkös falai mutaJtják: nincsen se
rege, mely elrettenthetaié a barbárokat. Rómának nincs pénze, imbolygó
árnyék maga a császár is, báb, hatalom nélküli, ikigúnyolt figura. csak a
Senatus ül ősi helyén, bíborszegélyű fehér köntöst hordanak az egymás
ra irigykedő arisztokraták. S mégis, Rómának ez laz egyetlen fegyvere: a
Hang. A bűvös szavak, amelyeik mint olvasztott érc sisteregnek a csend
serpenyőjében, amikor bevezetik Arvandust - Gallia egykori pre-
fektusát,

A törvényszolga odalép a vádlotthoz. Letépi köntöséről a bíbor sze
gélyt, melyet csak patricius férfi viselhet. Letépi válláról köperrvét is.
Allj fel, lépj bíráid elé, rangodtól megfosztott Arvandus.

Az Atyák előbb rangját veszik el. tgy könnyebb itélni, nem felleb
bezhet a császárhoz, mint minden patricius, ősi jogaik szerint. Plebejussá
vált, a Senatus akaratából s az ítélet úgy szól : bűneiért, istentelen mi
voltáért, császár gyalázásért, az ellenséggel való összeesküvésért a Haza
ellen: halállal kell lakolnia. Az ítéletet harminc napot követőleg kell vég
rehajtani. Harminc nap minden római polgárt megillet, hogy halálra ké
szülve,rendezze világi dolgait.

Már állnak az Atyák s Gallia elítélt kormányzója még mindig nem
érti, hogy komolyra fordult a dolog. Valami történt, amire sem ő ...
talán senki sem számított, egyetlen órára ujból rómaiak lettek a rómaiak.
Végignéz rajtuk: ezer szállal kötötte Arvandust a szenátorokhoz a vér
köteléke, a patricius gőg. Most jeges közönnyel hallgatják az ősi formu
lákat, amelyeket már régóta nem használnak a mindennapi beszédben.
Arvandust már senki sem kérdi: mi a véleményed? Mit válaszolsz ? Mit
remé1sz? Az arcok márvánnyá fagynak, amikor lassú lépésekkel, mint
valami félíg isteni, félig földi színjáték szereplői kivonulnak a Senatus
ból az Atyák.

KERESÖ

]<';hes vágyam ideges, nyűgös gyermek:
Rekedt sírással nyöszörög utánad,
mint anyamellre, úgy tapadna Rád.
Tétova két kar: hogyha rád találna,
megnyílnának a lelakatolt termek,
s enyhülne ez a néma, tompa vád.

Gyermekszemem még csak egy síkban láthat,
de értelmemet egyre tetten érem:
tűnő arcodnak már utánakap.
Elomlanak majd mellőled a tárgyak,
s pirospozsgásan, édes tejfehér.cn
a keresőnek átadod magad.

Babbos Ferenc
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SíRKŐ KERT írta Mándy Iván

- Miért ne ? ! Egyidőben nekem is lehetett volna bódém. Engedélyt
is kaptam volna, Meg ami az anyagi helyzetemet illeti. .. - Elhallgatott
a cipőpertlik függÖ!ny,e mellett, Mintha eltűnődött volna. Ott ült a zöld
asztalka mellett, oípőpertlík, hajesattok, fésűk és akasztók között.

- Maga sose gondolt rá, hogy bédéja legyen? - Felnézett abba
a sovány, merev arcba.

Az meg se hallotta. Rázta a plJatniját, szikrák röpködtek körülötte.
Előtte meg egy halom pattogatott kukoríoa, akárcsak valami rezsón. 01
da1t zaoskók, odaszúrva egy szögre.

Rázta a platniját, szíkrák röpködtek körülötte, ahogy ott áLLt Ili falinál.
A pertlis meg csak bugyborékolt. - Ott voltak a bódék a téren, a

Földesé, a Liszaueré, a Sperbere ... mind el tudom mondani.
Valami bíztatásfélére várt, de a másik nem biztatta.
Ű pedig megigazította a pokrócot. A dereka köré volt tekerve az a

szÜI1ke pokróc. - A "ese nálamérzékeny pont, vigyáznom kell.
Vállat vont, akárcsak valaki félbeszakította volna. Aztán, ahogy egy

férfi megállt előtte, valósággal rákiáltott.
- A vállfák, uram, a vállfák ! V,agy maga talán már föl se akasztja

a zakóját ? MeI'It annyi zakója van, mert maga a zakókirály !
Az idegen megérintette laz akasztót, nézte, hogy hintázik, majd be

ment a sírkövek közé,
Az árus utánabámult, majd ikiesett a pokrócából. - A vállfa nem

cikk, a pertli nem cikk, a fésű nem cikk, - mind odamennek.
Mind odamennek. A férfi, aki az előbb a vállfát himbálta, egy ma

gas, sovány, gyászfátyolos asszony, két gyerekkel, aztán még egy férfi,
aki valahogy hirtelen csapódott hozzájuk. Végigmentek a kis kerten, a
sírkövek köZlött. A gyerekek olykor megálltak egy kőnél. Márvány an
gyal, fehér, halott mosollyal,

- Hasziaher Évike - olvasta a nevet az egyik gyerek.
Futballkapus elvetődve, amint éppen kifog egy labdát, Fehér a1'C,

fehér sapka, fehér dressz, és fehér labda.
Egy férfi hosszan nézte. Úgy állt előtte, míntha ki akarná rugní a

kezéből a labdát.
A gyerekek a neveket olvasták.
- Porgesz Imre, élt hatvanhárom évet,
- Kentész Róbertné, drága nagymarnánk.
Aztán otthagyták mind az emlékműveket, egy csoportba verődtek,

és elindultak a kert végében Lévő üvegház felé.
- Akár egy nyári lak - mondta a pertlis. - Vagy éppen valami

nyári vendéglő.

- Bierman Ervin. - Ez állt nagy betűkkel az üvegház homlokán.
Az asszony és a férfiak egy pillanatra felnéztek a oégérre, aztán

sorba beléptek az üvegajtón.
- Nyári vendéglő a téli szezónban - bólintott a pertlis.
A kertben tél volt, hóban álltak a szobrok, a kis út tisztára seperve,

353



- Ha újra születek, osak BÍrkövesnek születek, - A pertlís felállt;
két kézzel fogta oa pokrócot. Megigazított egy fésűt, belebámult az egyik
tükörbe. - A Sperber különösen pártolta az ügyemet, mindenáron azt
akarta, hogy bódém legyen. Maga ismerte a Sperber Klárit ?

Az ott a fialnál letépett egy papírzacskót, hogy pattogatott kukoricát
adjon valakinek.

- Keményen vágtam a szelet a Sperber Klárinak. - A pertlis az
állát igazgatta a tükörben. Két ujja közé fogta az állát, úgy igazgatta.
- Keményen vágtam .a szelet, és nem is eredménytelenül, pedig az egyik
Liszauer fiú is szemet vetett a Klárira.

Elengedte az állát, lassan megfordult. Azt az öregurat néete, aki hát
rakulcsolt kézzel végigballagott a sírkövek között.

- Mélységes 'részvétem. - Meghajolt a pokrócában. Kiguvadt szem
mel nézte az öreget. Aztán elől összefogta-a pokrócot, és visszaült la szék
re. Egy darabig hallgatott, majd akárcsak valami kérdésre' válaszoina.
- Tovább vitték a teret, az Árusok teret, valahová a város szélére.
Nagy dohányt akasetottak le ezek, és ezt persze nemcsak én tudtam,
Emlékszik oa Mórínéra ?

A pokrócot paskolta,
-. " honnan kapta a Móríné la zöldséget, a petrezselymet, a hagy

mát ? Miért volt mindig friss áruja? Hát persze, hogy azért, mert ősz

szeszűrte a levet a kertészekkel ! Micsoda savanyított káposztája volt,
pedig neki nem is lett volna szabad savanyított káposztát árulni. Tudja,
hogy a fia egyszer bajorietteltámadt rá ? A saját fáa ? Ha akkor a Földes.
nem ugrik közéjük ...

Valaki megállt a pertlik előtt.

Az árus azt a barna cipőt nézte. Vékony, törtorrú, barna cipő.

Az árus nem nézett fel, neki elég volt ez oa cipő. "Ra rálépnék.
szétmenne." .

A cipő eltűnt, és ő tovább beszélt.
- . .. emlékszik az állatkertre ? Az állatkentre az Arusok terén?'

Egyszer bedugtam a kezemet a hiéna torkába a Sperber Klári előtt.

A platni közönyösen rázkódott.
- Maga persze ettől nem esik hasra, maga persze erre azt mondja,

hogy az la hiéna már lábra se tudott álJni.
Beakasztotta a karját az egyik vállfa háromszögébe.

- Az öreg Bluz fogta el a hiénát. Miesoda felhajtás volt, amikor
kihozta az Arusok terére !

Bluz jött elől,az öreg Bluz, bőrzekében. csizmában, puskával a vál
lán. Mögötte hozták a ketrecet.

Az árusok mind kint voltak, mert ezt aztán látni akarták. Valaki
virágot dobott az öreg Bluz elé, mögötte meg azt magyarázták.: hogy a
háborúban se ijedt meg az árnyékától, és ezüst vitézségije van.

- Egy Bluznak?! - hajolt !közéjük Sperber. - Egy Bluznak
ezüst vitézségije ?

Sperber még valami olyasmit is mondott, hogy ezt a hiénát nem is,
az öreg lőtte, úgy vásároIta valahol. Nem is jár vadászni. Nem kell 00-
dőlni a bőrzekének, a csizmának.
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Av. öreg Bluz ott elől meg se hallotta Sperbert.
- Régi harag ez él Bluzok és a Sperberek között - bólintott a

pertliárus. - Egyszer meg is verekedtek. a Bluzok megtámadtálk a
Sperber bódéját, füstölgött az Árusok tere.

A fejét ingatta, .ahogy erre a csatára gondolt, az árusok csatájára.
- De hol vannak már a Bluzok és a Sperberek ? Túlságosan nagy

lábon éltek, és ezt nemcsak én tudtam, meg maga. Kitették innen őket,

úgy bizony.
Az csak rázta a platniját. mint aki soha életében nem hallott a

Bluzokról és a Sperberekről.

- Na tessék !- A pertlis a sírkövek felé bökött.
Valóságos kis tábor a kertben. Elszórt csoportok egy-egy sírkőnél.

Az árus csak nézte őket, aztán széthajtotta a pertlik függönyét,
mintha be akarna bújni.

- Gyűrűs menyasszonyom volt a Sperber Klári, de akkor elesábí
totta a film. Én nem is tudom, hogy történt, de egyszercsak a fejébe vet
te, hogy sztár lesz. Mégpedig külföldön. Nem álltam az útjába.

Bebújt a pertlik közé. Valahol a pertlik mögött egyszer osak meg
találja gyűrűs menyasszonyát, Sperber Klárát.

- Talán a2it várja, hogy utánamenjek. - Előbújt a függöny mögül,
a járdát nézte. Ahogy valaki megáll előtte, és továbbmegy.

- Ki tudja, merre jár, hol vár reám - dudolta elmélázva - ... kö
vetem őt, mirrt napfényt az árnyék ...

Megpaskolta a pokróoot.

- Az öreg Liszauer temetésén találkoztunk utoljára. Igaz, Sperber
nem volt jóban a Liszauer családdal, deazért elment a temetésre. Mégis,
a nagy Liszauer. az árusok atyja. Valahogy úgy beszéltek róla, míntha ő

alapította volna meg ezt a teret, persze ez nem igaz, mert az Árusok tere
már olyan, de olyan régi ... ! Míndenesetre ő volt a nagy Liszauer. Az
üvegcsarnokban ravatalozták fel, a tér nagy üvegesamokában.

Előtte volt a kép,ahogy a nagy Liszauer ott fekszik a ravatalon. A
ruhahegyeket és a k önyvtomyokat, kihordták az üvegcsarnokból, gra
mofont és fürdőkádat se Iehettt látni,tnint más közönséges napon. Nem
volt ott más, csak a ravatal. És a fényeshomlokú, szürkeszakállas arc a
gyertyák között, Körülötte köhécselés és csoszogás. Mind eljöttek a bódé
sok, hogy mégegyszer utoljára megnézzék Liszauer Ernőt, Eljöttek a bó
désok, az árusok, a felhajtók. a rongyrázók, él potyapofák, hogy mégegy
szer elbúesúzzanak él Liszauer család fejétől, ennek az egész törzsnek a
főnökétől. Elvonultak előtte a régi harcostársak. a Bluzok, Prokeschek és
Mattanowichok, és bár életében haragot tartottak vele, de most azért
itt voltak a Sperberek is. Nem búcsúztatta senki, ezt szigorúan megtil
totta a végrendeletében. Csak elmentek előtte az arcok.

- Orrvérzésben halt meg. - Felnézett a per:tliik közü! arra a ráz
kódó platníra, - Éjjel, álmában. Azt mondják, nagy férfiak halnak
meg így, például, Atilla, hunok királya, Isten ostora.

A platni rázkódott;

- . .. hunok királya, Isten ostora. - Megigazított egy akasztót,
aztán megint Sperber Kláríról beszélt, akivel azon a temetésen találko
zott utoljára. - A bejáratnál álltunk, és csak arra kért, hogy ne is
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mondjak semmit, ne próbáljam Iebeszélni, ment akkor nem lesz ereje
elmenni. Aztán amikor kifelé sodródtunk a tömegben, megszorította a·
kezemet.

Újabb alakok tűntek fel a kertben, a sírkövek között. Apertl;.s addig
nézte öket, amíg el nem tűntek az üvegházban.

- A sírkő a cikk l Nem megy itt senki másnak, csak Bíerman Er
vinnek. - A pokróoot paskolgazta. - Azt mondják, Liszauerné föléb
root akkor éjjel, amikor la férjéval az a dolog történt. Fölebredt, de meg
se mozdult. Ertí ezt? Na, rníndegy.

Rándított egyet a vállán.
- Most álljak oda, és rnondjam azt, hogy: Klári, nem engedlek el !

Kis szünet. - Ugyan, kérem! Pedig az apja hálás lett volna, nekem
elhíheti. Bevitt a Limanova kávéházba. és ott könyörgött nekem. "Be
.széljen a Klárival, ne csináljon ilyen őrültséget, maga az egyetlen akire
hallgat."

Ujjéval vonalakat húzogatott a pokrócon.
- Berlinből még kaptam egypár levelet. Tudja először oda ment a

Klári. Aztán Amerikából már csak egy képeslapot küldött. Egy Alfa
Romeo volt rajta, meg pálmafák, aztán California.

A sírkő..kert felé nézett, és nevetni kezdett. Elesen nevetett, való
sággal rikácsolt.

- Mit mondana most a Sperber ! csak arra vagyok kíváncsí, hogy
mit mondana most a Sperber. "Béreském, minden map kézesokra já
rulok magához, hogy nem állt a lányom útjába." Ezt mondaná, nekem
elhiheti. Mert itt most már csak egy császár VIan, Bierman Ervin, a
síeköves,

Dobolt a pokróeon.
- Hol vannak a Bluzok és a Sperberek ?! Egyre kijebb dobják

öket, egyre kijebb! Hogy ~ rontsák itt a levegőt. Ma még valahol Kis
pest mögött, aztán tovább, megint tovább.

A pertliárus lerúgta magáról a pokrócot, felállt.
- Mert azt hitték, hogy nekik már míndent lehet, hogy ők mát

mindenkit zsebrevágnak.
Egy pillanatig úgy állt a lehullott pokróca mellett, aztán berohant a

kertbe, a sírkövek közé.
- Bierman úr, hall engem? Szórjon ki míndenkit, mert most olyan

megrendelést kap! Készítse el a Bluzok sírboltját. Idefigyeljen, majd
egymás mellett fekszenek mínd a Bluzok ! De ez még semmi. Hozom a
Sperbereket, a Líszauereket, a Prokescheketés Mattanowíchokat. Ez
azért már mégiscsak valami. Családi sírbolt a Prokescheknek és: Matta
nowicheknak . .. Bierman úr! BiermanJkám... hozom az Árusok terét!

Elakadt. Úgy tátogott, mínt aki hirtelen megnémult. Aztán. már
megint ott volt a pertlíknél, és becsavarodott a pokrócába. Remegett,
ahogy visszaült a székre.

Fölötte, a megfeketedett falnál, a pattogatott kukorícaárus halott,
merev arccal rázta a platniját.

•
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ESZMtK ts TENYEK
"Megjelent egy ember, akit Isten

küldött. János volt a neve. Azért jött,
hogy tanuságot tegyen ..." Felvillan
tak-e RO'.tcalli bíboros előtt ezek az
evangéliumi sarok, aanJiJkor pápává tör
tént választása után a János nevet
vette föl - ki tudná megmondani, bi
zonyes azonban, hogy rövid egyház
kormányzása alatt is teljes mértékben
kiérdemelte magának azt a jellemzést,
amelyet János apostoí KeresztelőSzent
János személyéről és működéséről

adott. Most, hogy június 3-.án egy éve
múlt XXIII. János halálának, a róla
való megemlékezések továbbra is egyé
niségének páratlan nemességét, pápa
ságának kivételes [elentőségét dombo
rítják ki. Az egyetemes értékelés
egyik Iegmaradandóbb dokumentumát
azonban kétségkívül a Testimonianze
firenzei fOllyóirat szolgáltatta, amiikor
156 oldalas különszámban közzétette
azdkat a fontosabbnak érzett mélta
tásoket és nydlatkozatokat, amelyek
XXIII. Jánosról főleg katolíkus és pro
testáns, de mellettük nem keresztény
világnézetű, így marxista szerzők tol
lából is napvilágot láttak

*
Az elmúlt év pünkösdjén - írja

Mario Gozzini, az olasz vkatolíkusok
egy7ik vezető szelleme - megísmétlő

dött az első pünkösd csodája: a népek
nyelve és érzéseí egységbe forrtak
XXIII. János halottaságya előtt. A
modern korban először lehettünk ta
nw egy olyan általános részvételnek
az egyház életében, amely nem ismert
sem" gyanakvást, sem e11enségességet,
sem' közömbösséget, Ezt tapasztalhat
tulk nemcsak a más hiten levők, de
azok részéről is, aIkiIk materialistának
és atheístának valllják magulkat. S az
utóbbi rnozzanat egészen új és megle
pő, aOOkor is, ha tény, hogy ikétezer év
óta ez a pápa merte először magáévá
tenni a karácsonyi éj angyali hívását,
amely az összes embereiknelk szólt. Ha
sonlóképpen emeli ki Enzo Forcella, az
Il Giorno publíeístája lis: nagy pápát
vesz'tettünJk el, egyikét azOiknaJk a ke
veséknek, akiJk meg tudték nyerni az
ÖSSzes jóab~atJú emberek őszinte sze
retetét, túl mínden hitbeli, ideológiai
és faji megoszláson.

Geoffrey Francis Fisher, a volt can
terbury-i érsek szeránt az egész Ike-

Irja Mihelics Vid

resztény virág tudatában van annak,
hogy János pápável egy feledhetetlen
barátja szállt.sírlba.Mdnt aJhogy János
pápa is minden alkalommal kifejeres
re juttatta, hogy ikivétel nélkül bará
tainak tekinti ikeresztény testvéreit. Ez
aríüka erény, a barátság, késztette őt,

a canterbury-i érseket is arra, hogy
Rómába utazzék és megismerkedjék
vele, holott már négyszáz éve az ang
Iikán egyház egyetlen feje sem 'lépte
át. a Vatilkán küszöbét. Am - mint a
szocíalísta Giovanni Pieraccini han
goztatja - nemcsak a különböző hit
vallású keresztények, de rnínden más
vallású és világnézetű ember előtt is
olyan testvénként tűnt fel János pá
pa, akiben önmagára ísmerhetni a
nagyság érzésével töltötte el. Szerinte
is első eset vclt a történelemben, hogy
egy pápa lhalálát nemcsak a katolíkus '
hivő, de a protestáns lelkész, a zsidó
rabbi és a szocíaldsta mUi11Jkás is őszin

te részvéttel fogadta. Róla el lehet
mondani, hogy nem voltak ellenségei,
vagy ha mégis, all4:or sem merte sen
ki nyiltan annak rnutatni magát.

Walter Lippmann, a nagyhírű ame
rikai publíoísta is igazi csodának 'ne
vezi János pápa történeti szereplését,
Modern csoda, hogy egy ember fölébe
tudott emelkedni a vdlágnézetek, tár
sadalmi rendszerek, kasztok, színek és
fajok összes sorompóínak, és be tudott
fér:kőzni valarnennyi nép szívébe, Leg
alálbb is az újabb korban ehhez fogha
tóról nem beszélhetünk. Saz a rnód 
folytatja Lippmann -, ahogyan mínd
ezek az emberek feleltek szeretetére,
mutatja, hogy az emberiség ellentétei
és ellenségeskedései nem teszik az em
beri lét teljes valóságát. Tudjuk, hogy
a csoda, amelyet János pápa végrehaj
tott, nem fogja átfonmální a világot.
Nem leszünlk egyszeríben "új embe
rek", az egyetemes visszhang azonban,
amelyet János pápa keltett, bizonyít
ja, 'hogy bármennyire hajlilk az ember
a 'rosszra, marad benne elegendő haj
landóság a jóra is. ösztönzés ez szá
munkra, hogy soha ne csüggedjünk
abban a hdtüIlikben, hogy a világ foly
vást jobb lehet.

*
Annalk:, hogy János pápa megnyerte

a szíveket és meghódította az embere
ket, Gozzini szerínt egyik oka kétség-

357



kívül az a bensőséges és kézzelfogható
hűség, amellyel János pápa nemcsak
szavakban viseltetett származásának
szegénysége és szerénysége iránt. A
bergarnoi paraszt a római katolíkus
világ legmagasabb csúcsán sem felej
tette el, hogy a béke és a békesség
szeretete a 'legtisztábban és a legsza
lárdabban azoknak akisembereknek
körében él, akiket nem kísért meg a
hatalmi becsvágy, nem fertőz meg a
birtok és a vagyon. S ezt nyíltan meg
is rnondta, A szegények érezték, hogy
a pápa megérti áket, elismeri ezt a
kiváltságukat. A nem-szegények, a ha
talmasok viszont, akik rnegszokták,
hogy az egyház védje javaikat, "de
magógiáról" suttogtak, készen arra,
hogy magasztalják a pápa "jóságát",
de arra már nem, hogy levonják ma
gatartásából a közelebbi és távolabbi
következtetéseket. Másik oknak mond
ja Gozzini János pápa evangéliumi
egyszerűségét, bölcs "őrültségét", pél
dátlan mentességét mánden konven
cíótól. Ezekiből forrásózott testvérisé
ge ellenállhatatlanul mindenki felé,
bármilyen megkülönböztetés nélkül.
Követője volt ő annak a Krisztusnak,
aki áthágott a korabeli zsidó kizáró
lagosságon és oda merte állítana a
zsidók által gyűlölt szamarttánusokat
a szeretet mintáiaként. János pápa fo
gadta az atheistákat anélkül, hogy
előbb hítaktust kívánt volna tőlük, és
sohasem adta [elét annak, mintha
atyai szerétetét ("valarrnennyien az én
fdaim") korlátozhatnák vagy leront
hatnák földi hovátartozásoík, tanbeli
eltéréseik vagy párttagságok,

János pápa, a "pásztor", rnínden
ember atyja kívánt lenni - írja Gian
Paolo Meucci is - s a hivő katoHku":
sok szemében Isten egyetemes atya
ságának látiható megnyilatkozása lett.
Körleveleiben és tanításaiban is az
egész és teljes emberséget aikarta meg
jeleníteni a világ számára. Ne gondol
juk egyébként - s ezeket ismét Goz
zini rnondia -, hogy egyedül rokon
szenves személye, mosolygós jósága,
egyszerű és nemes szíve .rnegmagya
rázhatna János pápa hatását. Az is
ídetartozott, hogy szavai és cselekede
tei ujiból össze tudták kapcsoini a ke
resztény hitben foglalt isteni igérete
ket az emberi reményelokel. Mi sem
lenne azonban tévesebb - :fJ..gyelmez
tet Meucci -, :mint az a feltételezés,
hogy János pápa "optirnísta", "meg-
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gcndolanlan" lett volna csupa jóság
ból, olyasvalaki, aki behúnyja szernét
a valóság előtt, miiként némelyek ál
lították is. Kormányzását és kezdemé
nyezéseit a történelmi értékelés irá
nyította, amelyet tanulmányaiból és
elmélkedéseiből szűrt le. Emiatt hir
dette akkora erővel azt ds, hogy az
új korszakban, amikor a háború az
emberiség kiirtását \hozná magával,
csalkis a békét választhatjuk. Henri.
Fesquet, a Le Monde ismert külpoli
tikai munkatársa Is a szeretet és tü
relmesség mellett abban látja XXIII.
János legsajátosabb vonását, hogy tö
kéletes összbangba tudott jönni korá
nak legnemesebb vágyaival és törek
véseivel.

További jellemzésében Eesquet úgy
vélí, hogy XXIII. János nem volt te
ológus a szó igazi értelmében, de ele
gendő humorérzéke volt ahhoz, hogy
ne bánikódjék túlságosan miatta, hi
szen több alkalommal is kinyilvání
totta azt a szándékát, hogy inkább a
pásztor, rnínt a tanítómester mínőségé
ben Ikíván eljárni. Volt valami fenn
tartás abban a módban, ahogyan a
teológusokról beszélt - állítja Fesquet
-, rnert "ez a parasztsarjadék józa
nul pragmatikus volt". Képzettségénél
fogva történész, aki ismerte az idő ér
tékét és tisztában volt az intellelktu
alizmus hátrányaívaí, amelyek több
nyire konfliktusok felidézésében IlTIU

tatkeznak. Amit ő keresett, minden
kor az egység az emberek között. Sem
mitől sem irtózott jobban, mint a po
lémiától,

R. P. Rouquette, akinek rnindig ele
ven vatikáni beszámolóit az Etudes
szekta közölní, főleg azt domborítja
ki, hogy János pápa az egész emberi
ség szolgálójának tekiritette magát.
Meghitt körben nyiltan kijelentette a
pápa, hogy az általa összehívott zsinat
csak az első ülésszak utolsó két heté
ben értette meg küldetését; akkor jött
rá, hogy osztoznia kell a mai embe
rek aggodalrnaíban, és Kcísztus vilá
gosságát kell rávetítenie az éhség, a
háboru, a faji gyűlölség, az élet meg
vetése és a népszaporodási robbanás
nagy problémáíra. Yves Congar is tud
arról, hogy XXIII. János a zsinat első

ülésszalka alatt több püspök előtt meg
nemértésről panaszkodott. A pápa úgy
ítélte - írja Congar -, hogy a zsi
naton még mindíg túl sokat foglal
koznak a .magáoanvalö'' egyház esz-



anéiével és túl ~eveset az "emberek
-számára rendelt" egyház teendőível. A
legszebb példárt azután ő maga nyúj
totta a Pacem in terris körlevélben a
pasztorálís magatartásra, amikor úgy
állította elénk az egyházat, mint amely
segíteni kívánja az embereiket az em
beri kapcsolatok új rendjének lkiépí
tésében.

Antoine Wenger, a La Croix föszer
kesztője, János pápa alázatosságát
hangsúlyozza, aki jelmondatául is ezt
választotta: "Oboedientia et pax".
Szívesen ajánlotta ezt látogatóinak fi
gyelmébe, mint a belső béke biztosí
tékát. Wenger egy alkalommal azt
kérle tőle, hogy mondjon valamit a
francia katolikusok buzdítására. A pá
pa ezt felelte: "Nissai Gergely, szent
beszéd husvétről. Voluntas Dei, pax
vestra". "Utánanéztem - írja Wenger
-, de sehol sem találtam ezt a szöve
get Nissai Gergelynél. A tanács azon
ban így is jó és okos volt: Isten aka
ratát teljesitve találjátok meg békéte
ket." Ennek a belső békességnek, az
"én békémnek", ahogyan Krisztus
hagyta reánk, örvendett XXIII. János
- olvassuk Franr;ois Mauriac írásá
ban. "Békességnek, kárhoztatások és
anatémák nélkül, amelynek igazságos
ságtól ragyogó gyöngédsége megadja
mindenkinek, ami jár, s őrizkedik at
tól, hogya farizeus imáját hangoztas
sa."

Mauriac egyébként a reménység pá
pájának nevezi XXIII. Jánost. "Min
dig hittük, hogy valamikor csak egyet
len akol lesz, egyetlen pásztorral, igen
ám, de csak az idők végezetével. Most
úgy érezzük, ez a valóság útban van.
Az út évezredeken át fog tartani, de
már megkezdödött. Legyen áldott
XXIII. János pápa, amiért megáldotta
az összes embereket, amiért úgy szólt
az összesekhez, mínt szerető atya, s
amiért alkiként szerette ezt a világot,
amilyenné annyi rossz és bűn, de any
nyi lángelme és szeritség is formálta.
Jutalma lett, ihogy az egész emberiség
hallgatta és megértette, azok is, a'kik
elszakadtak a régri anyaszentegyháztól.
sőt azok is, akik elvesztették hitüket
Istenben."

Lehet, hogy nem mindannyian ér
tettülk meg életében XXIII. Jánost 
szögezí le Erttesta Baldueei -, de va
lamennyien, magunkban vagy nyíltan.
szeretní kényszerültünk. Sokan hitték,
hogyaméltóság csak úgy őrizheti

meg magát, ha ,rezelvált és magányos
marad, ő azonban megtanított varra,
hogy a méltóság biztosítására a jóság
önmagában elegendő, és hogya jó em
ber igaz gyönyörűsége az, ha társuk
naJk tekintik az emberek. János pápa
jósága nem volt ünnepélyes: olyannak
tapasztaltuk, mint az édesapáét. az
édesanyáét. Nem narcou soha semmi
féle ellenség ellen, hanem színte min
denkit meghódított a szeretet mánden
hatóságába vetett törhetetlen bizako
dásával, "Az emberek megértették.
azok is, akik vallástalan filozófiákat
képviseltek, hogy amikor János pápa
a jóakaratra hivatkozott, ezt nem esz
dcözként alkalmazta más célok érde
kében. Hívatkozása az emberben való
igaz bizakodásból fakadt, abból a hi
téből, hogy mindenkinek elsődleges

vágya a béke és atestvéríség."
Bernard Hiiring, a kiváló moralísta,

úgy vélí, hogy Assisi Szent Ferenc
óta talán egy emberről sem vésődött

olyan szeretetreméltó, szelíd kép fele
barátai szívébe, mint XXIII. Jánosról.
S idézi Haring azt a tömörségében
utolérhetetlen jellemzést, amelyet be
szélgetés közben az egyik bíboros né
hány héttel a pápa halála előtt adott
róla: "XXIII. János az az egyházfő,

akirtek alázatossága nem gördít aka
dályt a Szeritlélek rnűködése elé."

*
XXIII. János érezte, hogy az em-

beriség nagy proolémáít, amelyeik lé
nyegében örök problémák, bátran és a
jelenkori civilizáció követelményeinek
megfelelően kell szemügyre venni, el
hárítva azokat a hangokat, amelyek
csak romokat és szerencsétlenséget
látnak a mai időkben - állapítja meg
Tomrnaso Gallartiti Seotti. Nyíltan
helytelenítette azoIkat, akik folyvást
csak még .kedvezőtlenebb eseménye
ket jósolnak, mántha már a világ vé
ge szakadna reánk. János pápa egé
szen másként szemlélte a valóságot.
Határozottan utalt arra, hogya jelen
történeti időben új rendje születik az
emberi kapcsolatoknak. nekünk tehát
igyekeznünk kell kiol'Vasni az isteni
gondviselés szándékait, amely együtt
működve az emberrel nem is sejtett
célok felé visz.

A nemzetközi életiben is sokat sze
replő Giorgio La Pira professzor, fi
renzei polgármester, a ,iplanetáris Ikor"
pápájának nevezi XXIII. Jánost. Ab
ban a korszakban, amelybe a Gond-
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viselés helyezett mínket, ellenállha
tatlanul megindult a föld és az em
beriség egységesülése. Ma már mín
den nap közelebb hozza. egymáshoz,
egyetlen testté, egyetlen családdá tö
möríti az egyéneket és a népeket. Ezt
a tényt ismerte fel János pápa, en
nek adott hangot körleveleiben. On
maga legteljesebb elkötelezésével
imádkozott, dolgozott és szenvedett az
egész világ népeinek egységéért, test
véríségéértés békességéért, azért, hogy
az új történeti korszak kegyelmekben
gazdagon érlelődjék és köszöntsön re
ánk. Ilyen értelernben szabott irányt
az egyháznak is. Tudta természetesen,
hogy nem maradnak el az ellenáram
látok és az ellenállások sem, hitte
azonban, hogy a béke, az egység és a
megvilágosodás terrrnészetfölötti és tör
ténelmd erői vísszafordíthatatlanul mű
ködesben vannak. Hitte - "s,pes contra
spem" -, hogy ennek az egyetemes
békének, ennek ~Z egyetemes testvéri
ségnek s ennek a lelki-szellemi meg
világosodásnakáldott kikötői várják
a Föld bolygó összes népeit, amelyek
boldogulásuk felé haladnak,

A "béke a földön", amelyet János
pápa a maga részéről ál1Jhatatosan kí
vánt előkészíteni, nem ujdonság ön
magában - állapítja meg Gozzini -,
rnert az egyház míndíg beszélt a béké
ről, az utolsó évtizedekben pedig fo
kozatosan szűkebbre vonta az igazsá
gos háború középkorí téziseit. János
pápa utolsó enciklikája azonban any
nyira új és szabatos volt követelései
ben, hogy egyetemes reménységet kel
tett a lelkekben. Határozottan leszö
gezte, hogya nukleáris háborút sem
mi módon sem lehet többé az igazsá
gosság eszközének tekinteni. Derűlátó

an vonta le "az idők jeleiből" egy
igazi béke pozitív feltételeit. Kínyll-:
vánította, hogy lehetséges a párbe
széd az összes emberek között, elő

ítéletek és kizárások nélkül, hogy még
a "téves fJilozófiali. tanok" sem "emel
nek szükségszerűen gátat a "történeti
mozgalmak" ta:lálkozása elé, amelyek
nek mindegyd!ke hozzájárulhat az em
beriség kö2JÖS [ólétéhez, Célként lebe
gett előtte ·az emberi család, az egye
temes testvériség, s összefogást kívánt
abban a harcban, amelyet meg kell
vívni a MbofIIÍ és a gyűlölség ellen.
Meggyőződése volt, hogy ami tegnap
utópisztiJkus szólarnnak tűnIhetett fől,

ma már történelmi szükségesség, po-
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litikai sikon éppúgy, mínt a szellemi
ek sjjkján.

A marxista Mario Alkata is az
Unita által közölt cikkében János pá
pa elévülhetetlen érdemének rnondja,
hogy olyan megfontoltan. határozot
tan és élesen állt ki a béke mellett.
Vi'lágosan látta ez a nagy pápa, hogy
a keresztes háJborúik szellemét a tü
relmesség szellemével kell felváltani.
'Dudta, hogy csak azzal igazolhatja a
katolikus egyiház evangéliumi és egye
temes [eliegét, ha kivonja az egyhá
zat rnínden konstantini kísértés alól.
Az egyiháznak nem lövészárkot, ha
nem hidat kell formálnia. Hidat, ame
lyen keresztül egymáshoz közeledhet
nek a különböző keresztény felekeze
tek; hidat, amely bizonyos közös cé
lokra egyesítheti a többi hitvalláso
kat is; hidat, amely lehetövé teszi a
dialógust a lhímk és a nem-bívökkö
zött; hidat, amelyen át békésen néz
hetnek szembe egymássai a különböző

társadalmi-gazdasági rendszerek, ame
lyekre jelen világunk oszlik.

Tekintve magas korát, hiszen már
77 éves volt, amíkor a pápai trónra
lépett, míndenkí azt Ihitte, hogy János
pápa tartózkodní fog a "kalandos kez
deményezésektől" - írja a volt can
teroury-í érsek. Úgy látszik azonban,
éppen mert tudta, hogy az idő nem
elegendő hosszú lejáratú tervek ilti
dolgozására, bámulatos gyorsasággat
tette meg egydJk lépését a másik után,
hogy az általa helyesnek tartott fel
adatok felé indítsa a katolíkus egyhá
zat. Időrendben utolsónaik azt az ér
deklődését észlelhettük mondía
Fisher -, amellyel a kommunista vi
lág felé fordult. Tisztelettel fogadta
Hruscsov vejét, s Ibár nem titkolta a
szaikadékot, amely a keresztény hitet
elválasztja a marxista szemlélettől,en
ciklikájában sem mulasztotta el alá
húzni, mennyi jó származik a kom
munizmus nem egy konkrét művéből.

Fennáll tehát a lehetőség nem csupán
az együttlétre. de az együttműködésre

is a kommunistáklkal mindazokon a
területeken, ahol az ember jogainak
és méltóságának szelgálatárol van
szó, Egy nemes keresztény lélek sza
vad. voltak ezek - fejezi be Fisher -.
amelyek hasonló ,nemes válaszra kész
tethetik a kommunistákat. Ide iikta
tok egy részt Yves Congar írásából is.
Reményét fejezi ki ebben a világhírű

domonkos teológus, hogy egy napon



talán össze fognak még gyúlni János
pápának azok a spontán kijelentései,
amelyeket baráti beszélgetések vagy
magánkihallgatások során tett, kije
lentések, amelyeket ma még a diszk
réció véd attól, hogy nytlvánosságra
kerüljenek. Tőle valók például ezek a
szavak: "Mindenekelőtta jót kell meg
látnunk míndenütt és minden ember
ben. .. A kommunizmus ma még el
lensége az egyháznalk, maga az egy
ház azonban nem ismer ellenséget ..."

A lengyel közíró. Friedrich Meichs
ner, méltán emlékezik meg XXIII.
Jánosról úgy, mint a békés együtt
élés pápájáról. Foglalkozik ezzel kap
csolatban azokkal a jelekkel is, ame
lyek változást tükröznek a katolikus
egyház és a keleti bIokik viszonyában.
János abból indult ki, hogy az egy
ház csak akikor felelhet meg egyete
mes küldetésének, ha fölébe emelke
dik a Nyugattal való kötelékeinek, s
ennek a szabadulási törekvésnek meg
kell mutatkoznía a szocíális-gazdaságí
rendszerek irányában is. Az egyház
nem azonosíthatja magát többé egyik
rendszerrel sem. Miként a kommunis
ta kormányok, az egyiház is természe
tesen keresi a maga sajátos érdekeit.
János pápát is kétségkívül befolyásol
ta az a felismerés, hogy a keresztes
háborúk szellemének évtizedeiben az
egyház egy Iépéssel sem tudott előbb

re jutni a szocíahsta országokban, sőt

tért veszített. Ha tehát az egyház nem
is gondolhat kompromísszumra a mar
xista ídeológiával, mindenesetre dol
goznia kell azon, !hogy biztosítsa a sa
ját intézményes létét Keleteurópában.
Ennek érdekében viszont olyan médori
kell hirdetnie az evangélíumot, hogy
a szocialista társadalomban is meg
hallgatásra találjon, S János pápának
szilárd meggyőződése volt, hogy az
ilyen irányú kibontakozás soIkkal in
kább érhető el nagylelkűséggel és sze
retettel, mínt kárhoztatásokkal és me
revséggel.

Valójában ez az irányváltás tette
János pápa ökumenízmusát - mond
ja Gozzini -, mínd szeros értelemben
(a 'kereszténység szétvált családjainak
egysége), mind tágabb értelemben (az
emberi nem egysége). Nem elárulása
a katolikus hit igazságainak, még ke
vésbé a szeretetnek, hanem állandó
erőfeszítés arra, 'hogy az igazságot élő

és érthető nyelven adjuk elő, kidom
borítva belőle azokat a részeket és 01-

dalakat, amelyek legalkalmasabbak
egyesíteni, még akkor is, ha közvet
lenül elválasztani látszanak. János pá
pa - folytatja Gozzind - csökkente
ni és nem növelní vakarta az akadá
lyokat. Mind az ő, mínd a zsinat hall
gatása a kommunizmusról ikorántsem
az egyház "ideológiai leszerelését" je
lentette, amivel némelyek annyira
alaptalanul megvádolták. János pápa
nem leplezte soha, hogy a katolikus
ideológiát nem lehet összeegyeztetni a
marxista ideológiával. AhaUgatás
azonban nyrtányul szolgált a dialógus
számára, amely rníndig lehetséges a:
személyek között, s ugyanakkor bizo-
nyos értelemben előrevetítése az egy-
re szabatosabb megkülönböztetésnek
az eviíágí és a túlvilági dolgok, a ta-
nok és a történeti tartalmak között.
Bennrejlően felhívás a marxístákhoz;
hogy elfogulatlanul mérlegeljenek 'bí
zonyos fejlődéseket az egyház életé
ben, enyhftsék tehát atheísta integríz
musuk hevét, és vegyék komolyan a
vallásszabadságot, mint ami győkere

sen benne fészkel az emberi termé
szetben. ,,8 ha őszinték vagyunk - te
szi hozzá Gozzind - már nem állíthat
juk, hogy ez a felhívás teljesen meg
haldgatás nélkül maradt volna."

*
XXIII. János pápaságával 1600 év

után lezárult az egyház konstantini
korszaka - Irja Enzo Force lia -,'
mert ő véget vetett minden zavarnak
és ősszekeveredésnek a világi hatalom
és a lelki hatalom között, Megváltoz
tatta az egyház nyugati arcát, kibékí
tette a katolíkus gondolkodást a mo
dern világgal, száműzte az ellenrefor
máció szellemét. Raniero La Valle
szarint János pápasága végleg lezárta,
az egyház történetében a "világtól
való menekülés" korszakát is, amely
az utolsó századokban kezdődött,

Minthogy a modern társadalom és ci
vilizáció meglehetősen a kereszténysé
gen kívül és ellene épült, az egyMz
védekezésból magába zárkózott. Ma
gatartását igazolhatta az a gyökeres:
bizalmatlanság, amely irányában kifej
lődött; nekünk, mai ,katolikusoknak
azonban nagy drámánkat kell benne
látnunk. A világtól való menekülés
tendenciája ugyanis elkerülhetetlenül
pesszimizmust hozott magával, ami
eleve lecsökkentette a katoli:kus tevé
kenység hatóerejét. Paradox helyzet
be került a katolícízmus, mert amitől
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menekülünk, azt alapjában módosít
hatatlannak tekintjük, éppen ezért le
mondunk arról, hogy belülről próbál
juk befolyáso'lnd, János pápa világo
san felismerte, hogy ezt a magatartást
nem szabad állandósítani az egyház
ban, amelyet Krisztus egyáltalán nem
akart kiemelni a világból. Mi több,
Krisztus egyenesen azzal a küldetés
sel ruházta föl, hogy belső kovászként
működve alakítsa ezt a világot.

XXIII. János pápasága tehát döntő

elfordulást jelez ettől a magatartástól,
elvetését a pesszírnízmusnak, hívő bi
zonyosságot az evangélium expanziv
képességében. A zsinatnak is elsőran

gú feladatává tette a pápa - fűzhet

jiiJk hozzá Gallerati Scotti cikkéből -,
hogy úgy tárja fel a katolíkus tanítás
egészét, hogy az emberiség azt közös
örökségének tekinthesse. Ezért nem
szabad az egyháznak mindenben fana
tikusan ragaszkodnia a múlthoz, Te
endöle az, hogy új hangot adjon az
üdvösség üzenetének, párbeszédbe lép
ve a modern időkkel, a dolgok új ál
lapotával, az élet új formáival. Miként
Gozzini is rámutat, János pápa sze
rint a hangsúlyt nem annyira az igaz
ság újból és újból való állítására kell
helyezni, hanem olyan megfogalma
zására, amely nélkülözhetetlen ahhoz,
hogya mai emberekhez is hozzáfér
kőzzék. Ez is János pápaságának egyik
legfontosabb vonása. Ez az a "paszto
rális" motívum, amely annyira ural
kodott az ő "főpapi szolgálatán", A
kereszténység azonban, mint János pá
pa igazolta is, nem kizárólag tanítás,
hanem talán elsősorban egy olyan sze
retet megnyilvánulása, amely mond
hatni, egyedül áll a humanizmusok kö
zött. Anélkül az erőfeszités nélkül,
amely a krísztusí parancsnak való en
gedelmesség útján haladva teljes és
tökéletes szeretetre irányul, az igehir
detés és az ima rndnden szava olyanná
válik, rnint a zengő cimbalomrhatás
talan Istennél és hatástalan az em
bereknél.
Meggyőződése volt János pápának

- ezt is Enzo Forcella írja -, hogy
az egyház csak úgy felelhet mega tör
ténet várakozásának, ha a katolikusok
a modern világba beilleszkedve a má
sokkal való együttmunkálkodásban is
bizonyítani. tudják hitbeli tanaik ér
tékét. Igy dönthetik meg - mint Ar
turo Carlo Jemolo elemzi János pápa
szándékait - azt a Ikonvencionális ké-
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pet is, amelyet az antfkleríkalízmus
festett a katolikus egyházról, rnond
ván, hogy ez az egyház csupán esz
köz az elnyomók számára, János, aki
rníndenütt együttműködést hirdetett
mindenkivel, ahol csak a jó rnűvelésé

ről van szó, azt kívánta, hogy külön
böztessék: meg a katolíkus tanításban
a lényeget, azokat az igazságokat, ame
lyeikről az egyiház nem mondhat le s
az erkölcsnek azokat az elsődleges sza
bályait, amelyeket a nem-hivők is ma
gukévá tehetnek, rnindattól, ami csu
pán járulékos természetű. Ne feled
jük ugyanis - hangoztatja Balducci
-, hogy amíg az egyház magára vette
a földi kormányzás közvetett és köz
vetlen felelősségeit, kénytelen volt
akarva-nemakarva elfogadni azokat a
törvényeket, amelyek ennek a világ
nak konfliktusait szabályozzák, s emi
att szükségszerűen ráborult a kicsi
nyek bizalmatlanságának árnya s az
a jóval sötétebb árny, hagya hatal
masok számítottak reá. Most azonban,
hogy elestek az okok, amelyek maguk
kal hozták és olykor elkerülhetetlenné
tették részvételét a politiaki ellenté
tekben, immár kell, hogy teljesen csak
szellemi értékeinek belső erejére ha
gyatkozzék, ami azután - rníként Já
nos pápa remélte - mind nagyobb
mértékben el fogja oszlatni a reá ve
tődő árnyakat.

A !kleI1ikalizmussal kapcsolatban tér
ki Gozzini arra a múltban "vitathatat
lanriak" tartott állításra, hogya kato
líkus hívőnek még az úgynevezett ész
szerűségí itéletek tekintetében is al
kalmazkodnia kell a hierarchia esetle
ges döntéseihez. Az igazság az, hogy a
Pacem in terris a felelősséget "első

helyen"azoknak juttatja, akik "az
együttélés különleges széktoraiban él
nek és dolgoznak". Nyilvánvaló 
moridja Oozziní -, hogya hivő szá
mára ezentúl is könnyebb és 'kényel
mesebb lenne, ha egyszeruen ráha
gyatkoznék az engedelmességre, ez
azonban ma már nemcsak súlyos bel
ső feszültségeket teremtene, de távol
is állna a hiteles ökumenikus maga
tartástól, amely azt követeli, hogy ne
engedjük rnegrögzödní a nézeteket az
egyház autorrtarizmusáról, hanem
emeljük !ki a szabadságot az egyház
ban. Igy fogják mások is felismerni
annak igazi arcát.

"XXIII. János tehát néhány év alatt
csodálatosan átformálta a katoltelz-



mus és vele együtt az egész keresz
ténység szellemi légkörét." Fisher sza
vai voltak ezek, amelyekkel összhang
ban állapítja meg a marxísta Alicata,
hogy a katolíkus egyház méltán fogja
legnagyobb pápáí közé számítani
XXIII. Jánost. Ugyanalk!kor azonban
- teszi hozzá Alicata - a történelem
is a XX. század legnagyobb szernélyi
ségeí közé fogja sorolni, annak a kor
fordulának irányítói közé, amikor dü
Iedezőben vannak a régi gazdasági,
politikai és szocíálís Intézmények, s az
emberi társadalom új rnéreteket nyer
ve fáradságosan dolgozik olyan érté
kek kialakításán, amelyek eléggé kü
Iőnböznek a hagyományosaktól.

*
Ime, ezért nem lehet "arohivumba

rakni" ezt a pápaságot, mint néhány
foltos látású reakciós akarná - jelenti
ki Raniera La Valle. "János öröksége
nem csupán az egyház birtoka, hanem
mindazoké az embereké és népeké.
amelyeket János pápa igazságra, egy
ségre és békére szólított." Ahogyan
Balducci is hangoztatja, sohasem fo
gunk rnegszűnni beszélni róla. "Ami
kor igazolni próbáljuk a nem-hivők

előtt, hogy Isten irányítja az embe
rek történetét. róla fogunk beszélni.
Amikor meg akarjuk 'rajzolni az igazi
keresztény megújhodás arcát és névvel
akarjuk ezt jelölni, róla fogunk be
szélni. Amikor egyházunk működési

lehetősége mellett emelünk szót, róla
fogunk beszélni."

Egy évvel ezelőtt halálakor a világ
saitó, a rádió és a televízió szinte
egyöntetűen úgy emlékezett meg
XXIII. Jánosról, mánt kétezer év tör-

ténetének egyik legnagyobb pápájáról
- írja Rouquette. "Vajon a jövő tör
ténészei helyben fogjá:k-e hagyni ezt a
lelkesedést? Nyilvánvalóan attól függ
ez, hogy rnilyen sors VM a XXIII. Já
nos által kezdeményezett műre, ame
lyet tragikusan befejezetlenül hagyott,
de amelynek szerenesés folytatásáért
felajánlotta annyira fájdalmas halálát.
Pápasága a szö igazi értelmében döntő

esemény lesz az egyház, sőt az embe
riség történetében, ha folytatódik az
ösztönzés, amelyet adott. Ha azonban
abbamaradna. ha az elkövetkező esz
tendőkben darabokra töredeznék, ez
olyan szerencsétlensége lenne az egy
háznak, amilyenre nem is merünk gon
dolni. Kezdeményezései akkor, miután
nem tudta biztosítani síkerüket, rosz
szabb kihatással járnának, mint bár":
milyen mozdulatlanság, amelyet öreg
sége rniatt tőle vártak."

Senki sem tudja még, hogy milyen
lesz a holnap egyházavrnlként fejlőd

nek tovább János pápa megújító tö
rekvései, mílyenek és mílyen erősek

lesznek a megnemértések és ellenál
lások, amelyeket az ö irányzatának
még le kell győznie. De nyilván vala
mennyiünk óhaját tolrnácsolja Mauri
ac: ,,8zeretnök, ha az ősi hajó azon
az úton haladna tovább, amelyre ö, a
szeretett öreg pilóta terelte. S hisszük
is, hogy az, amit XXIII. János csele
kedett. nem fog zátonyra jutni." .

Lippmann meg van győződve arról,
hogy a rnodernizálásnak János pápa
által megindított folyamatát talán le
het késleltetni, de nem hosszú időn át.
Azt azonban bizonyosra veszi, hogy
"a világ története más lesz, mint ak
kor, ha János nem élt volna".

A KIS ÚT

Június hónapját az egyház különös módon Jézus Szíve tiszteletén~k szen
teli. Ezzel a tisztelettel kapcsolatban azonban komoly problémák merültek fel
családunkban. Serdülő gyermekeim egyík-másik Jézus Szíve-ének szövegére és
dallamára hivatkozva férfiatlan szentimentalizmust emlegetnek, és megütköz
nek, amikor a szivet külön ábrázolva, Jézus szent testéből kiemelvf! látják.

A Jézus Szíve-tisztelet elsődleges

tárgya az a szív, amely mínt a feltá
madt üdvözítő szent testének egy ré
sze ma is él, és ugyanolyan tisztele
tet, sőt imádatot érdemel, mint üdvö-

zítőnk szent teste. Nem önmagáért, ha
nem mert benne a második isteni
személy s ezáltal "az istenség egész
teljessége lakozik" és ráárasztja a ma
ga végtelen szentségét,
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Előd István

Ennek a ténynek azonban a híttit
kakiban kevésbé jártas ember számára
kevés a mondanívalója, ezért nem itt
kell kezdenünk a Szerit Szív tisztele
tének megkedveltetését. Gondoljunk
és utaljunk i,nkáJbb arra, hogy a szív
az érzelmi életnek, sőt a régiek el
képzelése szerínt az egész érzületnek,
lelkületnek szimbóluma. Jézus Szívén
keresztül tiszteljük és íanádjuk Jézus
egész belső 'lelki világát, Isten és em
berek iránti érzületét. Mit jelent ez a
gyakorlatban ?

Az ember-Krisztus lelki életének
központjában küldetése, az Atyaisten
akaratának teljesítése, az Atya meg
dicsőítése áll: "Az én eledelem az,
hogy annak akaratát tegyem, aki en
gem küldött", mondotta tanítványai
nak (Ján. 4, 34), élete művét pedig
így foglalta össze főpapi imájában:
"Én megdicsőítettelek téged a földön.
A művet, melynek elvégzését rámbíz
tad, véghezvittem" (Ján. 17, 4). Jézus
szíve elsősorban erről a küldetéstudat
ról beszél, és Isten iránt való enge
delmességünket, alázatunkat, odaadá
sunkat és felelősségünket idézi emlé
kezetünkbe. AJki ebbe mélyebben bele
hatol, észre fogja venni Jézus Ielké
nek legfőbb indítékait is: ember nem
lett volna képes elégtételt adni a meg
sértett isteni felségnek és igazságnak,
maga az isteni irgalom vállalta ezt
Jé2JUS személyében. Pótolta és ma is
állandó engeszteléssel pótolja azt a
tiszteletet és szeretetet, amit az Atya
nem kap meg az emberek részéről.
Aldozatos szeretetének lángjai, mínt
"vétkeinkért engesztelő áldozat", szün
telen pótolják. mulasztásaínkat, imád
koznak értünk és helyettünk, sőt a mi
dícséretünk, hálánk és kérésünk átvé
telére és előterjesztésére is minden
kor hajlandó, és !kedvesebbek azok az
Atya előtt, ha azolkat mintegy bele
imádlkozzuk az ő szívébe, szívének
szüntelen ímádkozö örökmécsesébe.

A "szeretet lángoló tűzhelyének"

melege másodsorban felénk, emberek
felé árad. Jelképezi Jézusnak és az
Atyának irántunk való szerétetét is.
Areól beszél, hogy mit tett értünk és
mít tesz értünlk Isten szeretete. Arr61
szél, hogy minden gyarlóságunk, sőt

gonoszságunk ellenére is fontosak va-o
gyunk Isten szemében, mert olyan az
Isten, mínt az az ember, akirol jó ér
telemben mondják, hogy van szíve. A
szív az ember igazi, önzetlen, segíteni
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míndíg kész jóságáról beszél, s olyan
nyelven beszél, amit egyformán ért
míndenkí: felnőtt és gyerek, tudós és
tanulatlan, szegény és gazdag. Mert
irántunik is égő szíve van Jézusnak,
azért nemcsak az Atyát engesztelte és
engeszteli helyettünk, hanem életáldo
zatával meghozta számunkra az Isten
nel való kdbékülés Iehetőségét mínden
időkre, és biztosította nekünk azt az
isteni jóakaratot, amiről a jó pásztor
ról, az elveszett juhról, az elgurult ga
rasról és a tékozló fiúról szóló példa
beszédemból tudunk, és aminek bizony
ságait nemcsak a bűnbánó Magdolna
és a jobboldali lator történetében, ha
nem bizonyára saját életünkben is lát
tuk, tapasztaltuk.

A szív szívet keres, vísszhangot kí
ván, !kapcsolatot akar. Ezt is eszünk
be juttatja a szent Szív. Ez a szeretet
természete és ez az egészséges lelkű

ember válasza a vele szemben meg
nyilvánuló igazi szeretetre. Ezt akarja,
várja, kéri tőlünk Jézus, éppen azért.
mert egészséges lelkületűnek akar
minket. így kell értenünk azt a félre
érthető fogalmazást, hogy szemjúhoz
za szeretetünket; nem úgy, mántha
nem volna meg neki mínden nélkü
lünk, boldogtalan lenne szeretetünk
nélkül, Szívemet kell tehát adnom
neki, kell, hogy olyan fontos legyen
számomra, mint én vagyok neki. Kell.
hogy szívvel tudjam szeretni. Szívvel
és áldozatosan. Mert a fölébe rajzolt.
kereszt és a köréje tett tövískoszorú
nemcsak értünk vállalt áldozatait hir
deti, hanem felszólítás is akar lermí ;
áldozatába került a szeretet, mi se saj
náljuk érte az áldozatokat.

Ha ilyen gondolatolkkal közelitjük
meg a Jézus Szíve tiszteletet, akkor
kevésbé fog zavarni egyLk-másik va
lóban túl érzelmes, ép ezért a mai
ember, ~lönösen a road ifjúság előtt

idegenszerű, sót ellenszenvet kiváltó
hangulatú ének vagy imádság. Keres
sük az ájtatosság igazi mondanívalóit
és próbálkozzunk azoknak egyéni meg
fogalmazásával. Hiszen az ének és a
kötött szövegű ima csalk eszköz, csak
út a cél felé, és nem is egyetlen út. A
célt, Jézus lelkületének megközelítését
kell sokszor és plasztikusan magunk
elé állítanunk, akkor a számunkra Ik~

vésbé alkalmas úton is jól haladunk,
vagy pedig találunlk: új, számunkra
megfelelőbb utakat.



NAPLÓ

A PAPI HIVATÁS AZ ÚJ RÓMAI MISEKÖNYVBEN. 1960. július 25-én
jelent meg XXIII. János pápa Rubricarum instructum kezdetű apostoli levele,
mely jelentősen változtatta és egyszerűsítette mind a római misekönyv, mínd
a római Breviárium rubríkáít. Bár a Rubrikák Új Kódexe még nem tesz róla
említést, de a fenti pápai rendelkezés alapján megjelent új római misekönyv
öt új votívmísét tartalmaz, Három közülük szabadon mondható el, amikor azt
a rubrikák megengedik. Az egyilk a papi hivatások kieszközlését, a másik a
kapott papi hivatás megőrzését, míg a harmadik a szerzeti hivatások Istentől

való kérését és megtartását tartalmazza. A két első a római misekönyvben a
következő címet viseli: ,,Missa ad vocationes ecclesiasticas petendas" és "Missa
ad vocationes ecclesíastícas servandas."

Ra már most magukat a szövegeket nézzük, azt kell mondanunk, hogy
mind a 'két rnise valószínűleg régi, mert azok szövegében nem az új zsoltár
fordítás szerepel, hanem a Vulgata régí szövege, Felépitésük azonban olyan
szépen és megragadóan foglalja össze mindazt, amit a papi hívatásban látunk
és gyakorlunk, hogy nem árt, ha kicsit elmélkedő lélekkel tanulmányozzuk át.

Míseszövegeínk magvát és központját tudvalevően az Úr Jézus üzenete,
az evangélium képezi. Az evangéliumnak rníntegy preludiUiffiát adja az azt
közvetlenül megelőző Alleluja-vers, rníg a felajánló ének (offertorium) nagyon
sokszor cselekedetté, áldozati ténnyé vagy feladattá változtatja mindazt, amit
Krisztustól üzenetként hallottunk vagy láttunk. Az áldozási ének (Communio)
pedig azt a Krisztust mutatia Ibe nekünk, aki a testté lett Ige, ,aki szívünkbe
költözik a szentáldozás áldott pillanatában. Másik, de az evangélium szöveg
csoportjánál már halványabb fényű a változó részeknek az a csoportja, amely
nek a szeritlecke a központja. A szentlecke üzenete a kezdő énekben (Introitus)
csillan fel először, rníg az összekötő énekben (Graduale) lelkünk húrjain csen
dül fel zsoltárénekké vagy más dallamma válva, 'hogy átvezessen bennünket
az evangélium csodálatos üzenetéhez. A változó részek harmadik, sokszor gon
dolatokban is különálló csoportjához tartozik a szentmise három könyörgése.
De eze1rnek a gondolatai is sokszor szervesen hozzátartoznak az egész míse
szöveg felépítéséhez.

Ha már rnost a fenti gondolatokat, malyeket Theodor Schnitzler, karunk
egyik legnevesebb liturgíkusa, a zsinati liturgikus bizottság tagjának gondo
latmenete alapján ísmertettünk, a két új votívmísére alkalmazzuk, azt látjuk,
hogy mindkét rrnseszöveg gazdag tárházát adja azoknak a gondolatoknak, me
lyeknek ki kell töltenie a papi lelket és amiért imádkoznia kell míndenkínek,
az 'oltárnál áldozatot bemutató rnísézőnek éppen úgy, mint a mísekönyvéből

imádkozó világi hívőnek: hogy szent papokat adjon az Úr egyházának.
Az első votívrnísének, amelyben a papi hivatásokért könyörgünk, evangé

liumában (Jn. 1, 35-51) azt a részt olvassuk, amely régen Szent András apostol
vigiliáján szerepelt a római rnísekönyvben, Benne öt apostol meghívását ol
vassuk. Mintha csak lelki szemeink előtt azok a fiatalok állnának, akik vala
miért megszarették az Urat és rnost elközeleg az óra, amikor a papneveldei
felvétel pillanatában először rnondhatják magukat Krisztus legkisebb aposto
lainak. Keresztelő Szent János hívja fel ebben a részben a papjelöltek figyel
mét az Úrra: Nézzétek, az Isten Báránya ! És két apostol, János és András,
nyomban követéík. Azonnal afelől érdeklődnek, hol lakik az Úr, hogy marad
hatnaik közelében és hol beszélgethetnek el vele hosszabb ideig. És "aznap nála
maradtak". Mínden papi hivatás kezdete is ez. Az Úr Jézus közelébe férkőzni

és ott, a szeminárium csendjében, nemcsak egy napig, de hosszú éveken át
Krisztus mellett maradni. Az egyház, a mí Keresztelő Jánosunk színte elénk
tárja ma is Úr Jézust: Ime, az Isten Báránya - és míndazoknak, akik követni
szeretnék, csak egy óhaj lehet a lelkük mélyén: az Úr Jézus után menní és
társaságában maradna.

Az Alleluja-vers valóban prológusa ennek a szép evangéliumi résznek
(Zst. 83, 5). Mert az evangéliumban a Krísztus után érdeklődő apostolokat lát-
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juk, itt meg a zsoltár éneke már rávezet minket a Krísztus-barátságnak nagy
örömére: Boldogok, Umm, kik házadban élnek, és mindörökké tégedet di
csérnek. A felajánlási ének (Zst. 15, 5) már ott látja a fiatal levitákat a haj
korona-rend első, megílletődött percében, amikor azok, akik Krtsztussal ma
radnak, meghozzák az első látható áldozatot: a világról való lemondás [eléül
megnyíratják a püspökikelhajukat, nniközben ,igy imádkoznak: Az Úr én örök
ségem és kelyhem-osztályrésze és tenálad van sorsjuttatta részem. Az áldozási
énekben (Zst. 65, 16) pedig már nem csak látni akarjuk, hogy hol van Krisztus,
hanem hallani, sőt hirdetni mindenkinek az osztatlan öröm hangján: Jertek,
ti istenfélők, halljátok, elbeszélem, iII1Íly nagy dolgokat tett ő vélem! Dehát
ez is az igazság. Aki követi Krisztust, az a szeritáldozásban valóban látja an
nak édességet és örömét, amit a Krasztus-szolgálat jelent: nemcsak kapom az
oltáriszentségben Isten kegyelmét, hanem azonnal hirdetem is; hirdetni is aka
rom míndazt, amit majd rámbíz a jó Pásztor.

A szentleckében míntha a legelső kispapok egyikét látnánk, a szentély
szolgálatában rnüködö fiatal Sámuelt ~1 Kir. 3, 1-10). Háromszor, sőt négy
szer hívja álmában Sámuelt az Úr, de csalk Hélinek a felvilágosítására veszi
észre, nem ember, hanem maga az Isten szólt hozzá. Hány fiatal lélek ugyan
így van. 'Látja a különleges utat, rnelyet emberi módon nem tud megmagya
rázni. Látja talán szüleí jó példáját, talán egy krísztusí lelkületű leLkipásztor
működését, de még rnindig nem érzi, hogy maga az lsten öt is hivná. És ak
kor egyszerre, talán egy rendkívüli esemény, talán valami boldogság vagy csa
lódás kiváltja belőle a fiatal Sámuel esdeklő szavát: Szól], Uram, hallja a te
szolgád ! Attól kezdve azután hűségesen, Sámuelként akar dolgozni, tanulni,
imádkozni az Úr szentélyében.

A kezdő ének is a Szent András-vigilia ősi rniséjéből van és keretverse
(Mt. 4, 18 sk) rnintha az evangéliumra és az apostolok meghívására célozna.
De, ha a zsoltárt nézzük, amelyet most már akár végig is lehet a szentmísében
énekelni vagy recitálni, akkor mégis talán a szeritlecke gondolatanenetéhez
illik A 18. zsoltár ui. a természetben és a kinyilatkoztatásban megnyilvánuló
isteni dicsőségről énekel. Ha pedig az ószövetségi törvényben szólt Isten a vá
lasztott népéhez, rnennydvel inkább szól ma választottjaihoz, papnövendékei
hez és papjaihoz, hogy a kegyelem és a szeretet törvényével úgy hívjálk fel
híveik figyeimét Isten szavára, hogy azok is szívesen hallják az Úr szavát. Az
összekötő ének pedig szinte a szentleckebeli Sámuel ajkára adja a zsoltáros
szavait (Zst. 26, 4): Egyért könyörgök én az Úrnak, csak egyet kérek, 'hogy
Iakhassam az Úrnak hajlékában, amíg csak élek. Hogy élvezhessem az Úr
kedvességét s láthassam az ő templomát... A papi hivatásra készülő ifjúban
is így kell égnie és élnie a tudatnak: bensőséges kapcsolatot kell kialakítanom
az isteni Mesterrel, ha jó papja akarok lenni. Ezt pedig 'csak az "Úr hajléká
ban", a szentmisében, elmélkedésben és imádságban tudom igazán meg
találni.

Végül il három könyörgés. Az elsőben arra kérjük az Urat, hogy rnunká
sokat küldjön aratásába. Mert ezáltal tartják meg Isten parancsait és rnu
tatják be rnindenütt a szentrniseáldozatot. A Secreta viszont azt mondja, hogy
a szentmise legyen az az életet adó szentség, rnelyet sokan mutassanak majd
be. A Postcommunio pedig azért könyörög, hogy a mennyei eledellel papjait
számban és szeretetben növelje a rníndenható Isten. ,Igy a szentmíse hármas
könyörgése lényegében sok-sok áldozatbemutató papot kér az Istentől.

Most pedig nézzük a másik votlivmise szövegét, mely a papi hivatások meg
őrzését kéri az irgalmas szívű Mestertől. Itt is az evangélium a középpont (Jn.
15, 1-9): Én vagyok a szölőtő! Mintha csak a Hetvenedvasárnap isteni szőlős

gazdája szólna most már a hűséges munkásaíhoz: Tiszták vagytok... marad
jatok bennern ... nélkülem semmit sem tehettek ... maradjatok meg szerete
temben! Mennyi-mennyi szép és komoly gondolat az· éveken át az Úr sző

[őjében dolgozó lelkipásztornak az, hogy isteni szőlősgazdánk állandóan figyel
meztet és szeretettel óv bennünket a kisiklástól, a bűntől. De vigasztaló tu
dat is, hogy bukásaínk, bűneink ellenére lis így szól hozzánk: Maradjatok meg.
szeretetemben !
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Az Alleluja-vers itt is bevezető a fenti szép Krísztus-üzenethez: Én, mint
zöldelő olajfa az IstenhajlékáJban, bízom örökre Isten irgalmában (Zst. 51, 10).
Mert az ószövetség az olajfárban látta ugyanazt a termékeny szépséget, melyet
Krisztus a szőlö és a szőlővessző hasonlatáról mondott, Mintha úgy akarna az
evangélium felolvasásra serkenteni, hogy állandó jófeltételként szabjuk magunk
elé a hűséges papi életet, a méltó szentmisét és igehirdetést, papi életünknek
ezt a hármas, elmaradhatatlan rnegszentelőjét. A felajánlási ének (Zst. 91, 2)
tulajdonképpen az egész zsoltár helyett áll. A 91. zsoltár pedig tudvalévően az
isteni hatalom dicséretét zengi. Ezt pedig csak akkor morrdhatjuk igazán igaz
ságosnak, hitből fakadónak, ha nem szakadok el a szőlőtőtől és Isten hatalmát
hirdetem a jók és a bűnösök felett. Az áldozási-ének visszatér az utolsó va
csora termébe. Az evangélium Jézus búcsúbeszédéből való, ez a vers pedig
(Jn. 17, 11 és 17) a főpapi imából. Mintha valóban a Szentléleken keresztül
maga Krisztus imádkozna bennünk (a szőlőtő ereje a vesszőkben), hogy a
papság rendjében lévők eggyek legyenek Krisztussal és igazságban legyenek
szeritekké.

A szeritleckében (1 Jn. 2, 14-17) ismét a szeretett tanítványtól halljuk Is
ten üzenetét: Él bennetek Isten tanítása ... ne szeressétek a világot ... meg kell
tenni Isten akaratát! Ahány ige, annyi parancs az élettel küzdő papi lélek
számára. Ahány szó, annyi óvás, hogy vigyázzunk és kerüljük a bűnt, mely
leginkább semmisiti meg a papi lélekben Krísztus közelségének tudatát. Erről

szól az Introitus is, amely a 'szeptemberi kántorbőjtpénteki rniséjéből való.
Az Urat kell állandóan keresnünk, tanulmányoznunk, papé szívünkkel Istent
áldanunk, hogy János evangélista szentleckebeli szavait valóraválthassuk: Is
tent szeressük hivatásunk minden boldogságával. Még egyszer rátér a szerit
lecke tanítására az összekötőének, a Graduale. A 72. zsoltár 24. és 1. verse
ugyanis annak a megvallása. hogy az ·élet küzdelmeiben csak úgy tudtunk hű

ségesek maradni, csak úgy tudtunk Istenünkhöz visszatérni és elhagyni a világ
hármas kívánságát, ha Isten maga fogja kezünket, ha ő ad papjának mindig
tanácsot és az örök dicsőséget, mint egykor Hénoknak és Illésnek (1 Móz. 5,
24; 4 Kir. 2, 11), nekünk is megadja.

A három könyörgés közül az első a papok számára a jámborság és az
erő ajándékát kéri, hogyméltón szelgáljunk az oltárnál és készségesen hir
dessük az Isten igéjét. A második a szeretetben való állandó megmaradást, az
áldozás utáni könyörgés pedig a Megváltönk mérhetetlen szeretetének tiszta
szelgálatát akarja 'kiesdeni. Tehát az isteni és a sarkalatos erények teszik a
papot az Ujszövetség méltó szelgájává.

Befejezésül próbáljukcsak litániaszerűen összefoglalni a két míseszöveg
jelzőit a papi hivatásról. Meg fogjuk látni: színte a papi hivatás teológiáját
kapjuk ezekből a jelzők-ből: Isten Bárányának szolgálata, Jézus követése, Jé
zus rnellett maradás szépsége, Jézussal való találkozás feledhetetlensége, Krísz
tus-barátság öröme, örökségem és osztályrészem, Isten tetteinek hirdetése, Is
ten szavának meghallgatása, Isten kinyilatkoztatásának tanítása, Isten törvé
nyének szolgálata, bensőséges kapcsolat az Úrral, a szentségek méltó bemu
tatása; Krisztusbam való gyökerezés, Krisztussal való munkálkodás, Jézus sze
retetének szolgálata, virágzó papi lelkület, hitből fakad6 élet, eggyé válni
Krisztussal és a paptestvérekkel, Isten tanítása szerínt élni, megtenni Isten
akaratát, az Úr tanításának keresése, dsteni gondviselésben való komoly hít,
a feltámadásban való reménység, jámborság és erősség szellemében élni, sze
retettel Istent szolgální ... (Kormos Ottó)

VÉGY KARODRA 100. Különleges élet nem mindennapi költői szublirná
lódásatárul elénk a Sinka István élete rnűvét nyújtó válogatott verseskönyvben.

Különös élet ... Alig látszik ki a földből, s gyalogol Pankotára, hogy Titi
Pál úr kis szolgája legyen. Hiába sirdogál, hiába hiszi, hogy még az ég is őt

szánja, "még a szembe jövő utasok se vették észre, hogy rnegy egy kis bocs
kornyövő... szolgálrn idegen rétre". És ez a szolgálat: "Gazd.ám megvert. ha
sam korgott. feküdtem kinn a kaszál6n, s hagytam, hogy sok kék pillan-gó
kalapom szélére szálljon". (Gyermekkorom.) S arníkor a gyermekből felnőtt

lett, folytatódott e rideg élet. A megaláztatá önmaga kínálás az emberpíacon.
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A cseléd és sommás sors keresztje. És itt álljunk meg egy percre, mert ha
dokumentum kell, itt van 'belőle bőven. Szeretném, ha mínden fiatal elolvasna
a "Ha kell, százan aláírjuk" círnű verset. Ide idézem:

Az én hátam már nagyon nyütt.
De a kasznárt majd egy napon
kövér kulcsárával együtt
úgyis a törvényre adom.
S ha kell, százan aládrjuk:
sok, ami sok. Már nem bírjuk.

Hát ennyi telik ki tőlük a kaszríárral szemben, aki veri az öreg cselédet, s
még a sírhelyet is sajnálja tőlük.

És ami legelviselhetetlenebb, ebbe a sorsba bele van kötözve, úgy fogják
az indák, hogy innen nem lehet menekülní, e1bbe csak belepusztulni lehet.
Ahogyan meghalt rongyos kis Péteres Aron és sokan, akik. hogy is tudtak
volna megnönt frösnek, lehulltak :hát szalmacsősznek vagy másnak, mert hősi

.szándékuk ha volt is, elporlont a tehetetlenségben.
De ha a 'költő nem is tudja harcba vinni némán tllrő seregét, legalább

megszépítí őket és megszépítí halálukat, 'Mert minden szegényember sorsa
az övé és sorsukat annál könnyebben viseli és tudatosabban képviseli, mert
nagyon szereti őket. Minden elesett hősének sorsában benne van, örömeik is,
de főként szenvedéseik az övé. Nemcsak szüleíé, más elődeié. akiket, ha már
oly kicsiny sorsúak voltak, gyermeki vággyal emel egészen a mitológíákig,
hanem tmindenkié, íme a két öregé is, akik másnak mit sem jelentenek, de
neki "mikor leülnek vacsorázni : színte már, színte angyalok, oly közel: az
égboltozat".

Kicsi sorsok, egyéni tragédiák. De van Sinkának ereje egy egésszé látni
mindezeket. ·És ha elszomorkodtunk egyenként ezeken, földbe gyökerezik a lá
bunk a ,,;Krónika" nagy freSlkója előtt, amely az egészet foglalja egybe, egy
képben örökítve meg a Dózsa bukását gyászolókban annyi történelmi bukás
paraszti elesettjeit. '

Egyik szép versében (Hullott épp a nyárfák) fizikai betegségéből lába
-dozva írja: ,,De, amit eddig ittam, csak áltatgató cseppek: sebem s múltam
.gyógyíthatatlan." Fizíkaí állapotáról mondva sincs, merjük remélni, ígaza,
de ami a bánatok gyökerét, a szegénység, elnyomottság testén esett sebeit il
leti, itt gyógyulásról ad számot. Mert hát egy gyógyíthatatlan 'beteg így nem
.rendelkezík:

Juhászok, csak kövér bárányt.
Olyan kell e nagy vacsorán.
A szabadság már nem ábránd.
Jaj, mért is kell mennem korán! (Vacsora szabadság-estén)

Nem, innen llTI06t már keserves elmenni. Nézd csak, rní lett abból aszikből,

ahol még a sovány és szemérmes nyírfák sem vetköztek. bodza sem termett,
ahol a vető ember sokszor még a magot sem kapta vissza, bezárta a szik cse
repe, s nem kellett kiakasztani gazdája ingét varjúíjesztőnek, hisz nem volt,
mire vigyázzon.

Mert a rét is, a táj is más:
ezerhangú nagy csobbanás.
Nem árva már, mint azelőtt.

Rizsföld most, s tíz boldog ember
öntözi ott a Tizsmez6t. (LMegújult a Cseri-alja.)

A szolgaságot sem látta elvontan, érezte a maga húsával, fájlalta kivetett
társai sorsában. S a szabadság épp oly konkrét, épp oly megfogaató, emberek
sorsában tapintható. Nézzük csak a hét volt 'cseléd színte bukolikusan idilli
képét! Halásmak ők .boldogan, hisz :ki sarkukba lépne, nincs már zsandár.



C~illag villog és szabadság.
Nevet a volt-szolga csapat.
Hasuk aljáig ér a víz.
S markukban az első halak
ragyognak, mint Isten pénze. (Boldog patak.)

A falusi gyermeknek valamikor a mese jelentett egyetlen örömet, egyet
len borzongást: ez jelentette a költészetet. És miről is szélhattak volna ezek a
mesék: azokról, akik talán valóban is, de a riép fantáziájában mindenképpen
az elviselhetetlenül míndennapí robot, az örökös kényszerű meghunyászkodás
ellen való tiltakozás szimbólumai voltak, a betyárokról ; s azokról a szomorú
eseményekről, amelyek évtizedekig élnek az emlékezetben, még tovább a me
sékben.

S hogy ez utóbbiakkal kezdjük: szólnak tehát Sinka balladáí is két öreg
asszonyról, akrk most együtt gyászolják. két szerelmetes gyermeküket, akik
nek meg kellett halndok, mert egyik gazdag volt, a másik szegény. Bondár
Mártáról, aki megesettségében a Körözsnek ment, Három halott leső és így
pusztuló öregasszonyról, akik körül ott nyüzsög míndama szörnyűség, ami
csak a költő gyermekkorának Iídérees estéin rnesélők ajkáról lelkébe ivódott.

De még inkább szólnak e balladák Tatár Imréról ("erdők hirdettélc a
hírét. Híres erdők ... s híres megvék izenték, hogy Iejit vegyék"); Dancs Pál
ról ("A világhoz való jussát védte, azért fogott puskát"); Bozsár Andrásról,
aki "ha szabadságharc lett volna, szabadsághőskint halt volna", de bitangul
elpusztult aparlagon; Tálas Gergélyről, erdők, nádasok legényéről. akit vé
gül is hugaí csaltak tőrbe,

Nem kétséges, hogy témaválasztásban, az egyes szomorú események sé
maszerű elmondásában ("virág nő a sírjukon''), a stílus igénytelenségében e
műfajban észlelhetők leginkább Sinka költészetének korlátai, de az sem két
séges, hogy e sokszor dilettáns kézre került műfajban nála legtöbbször az igaz
népi balladákhangját halljuk, és itt is találkozunk remekléssel. Amilyen pél
dául a "Véres Párcíurn". Csodálatos ballada ez Jaraba Pistáról, a szegény em
berből lett betyárról. a betyárból lett szabadsághősről, aki negyvened magával,
hasonló csodálatos legényekkel megtette mindazt a hősiességet, amit meg is
tettek hajdan való végvári vitézek. S a nép e hőseinek tetteit virágos szőttes

be szőtte az emlékezés, amely a maga nyomorult elesettségéből ezzel az emlé
kező vággyal keresett kiutat. Igy hallotta-e ezt a költő, vagy részenként rakó
dott egy-egy elbeszélés nyomán lelkébe az.ösazkép, amelyre aztán iráöntötte a
maga költőíségét: ebben minden benne van, ami a mi balladai világunk eleme.

sinka verseinek' olvasása közben önkéntelenül is felvetődik egy kérdés:
Petőfihez való viszonya. Itt van például a "Rossz szekéren hazafelé" című

életkép. Itt is szekér ballag az úton, mint Petőfi emlékezetes szép versében,
de nem négy címeres ökör van elébe fogva, csupán két kis tehén. S a szeké
ren ülnek: ó, nem a társaság <úrd tagjai, hanem az estig munkában törődött
család. .

Almosak is, éhesek is,
s csendes hangon mesélnek is
kórótűzről, rőzselángról,

s pirosra sült szalonnáról.

Oket is beburkolja az este, a csillagok is csillognak, de rníg Petőfi szekere
édes-bús szerelmi románc felhőjébe burkolódzik, itt "négy kerék fut rídogál
va s hangja rászáll a világra".

Látszatra csak két vers kétféle levegője, de sokat elmond a Ikét költő

költészetének viszonyáról. Sinka, mínt majdnem mindenki vele induló, Ady
varázslatában indult el, s később is áthallatszík versein Ady hangja, különö
sen akkor, ha a költő a maga sorsáról szól. De a jobbágyok, az Alföld gyer
meke meg lehet-e a Petőfi szívével való érzés, az ő szemével való látás nél
kül? Amíkor mí, egyszerű halandók sem vagyunk meg. És mi kerülhetett
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volna a kalendáríumon (kívül a betűfaló kis bojtár kezébe, ha nem "a nép,
költőjének" valamelyik elnyűtt, vásári kiadványa? De két sors és nemcsak
időbelileg meröben más világ, Petőfi rideg városi hónapos szobából, meg
szépítő messzeségből, álmodozó haza kívánságával, vagy az otthon vakációzó
ünnepélyességével nézi a téli-nyári pusztát, gyermekei vágyainak honát. Sinka
is elment hazulról, anyja kötőjébe fogódzkodva, szbpogva, hanem csupán szol
gálni idegen rétre, És itt nem talált könyveket, tudományt," de talált rossz
szűrű, nagyhajú. szótlan juhászokat; majd később podáról portára munkáért
szégyenkező sommásokat; vándorszekéren ülő cselédeket ("amarra szebb az
élet, és több kenyér lesz és jobb ház és zár az ablakon"); "megcsalt hatodo
sokat, korpából feleseket s búzaból tízennégyedeseket" ; saját faja farkas béres
gazdákat és .botsuhogtató ispánokat Az Alföldet és az alföldi embereket Pe
tőfi szebbnek festi, de Sinka közelebbről látja és a velejéig fedezi föl.

Sík a puszta, se halma, se erdeje, s a templomtorony is messziről ha
látszik, S a puszták népe úgy eltörődík munkájában, a jószág pedig vasárnapi
szabadnapot sem engedélyez, Bizony, messze a templom, térbelileg is, lelkileg
is, De közel az égbolt, és Isten kiterített keszkenője, ez a szép alföldi tálj,
Legalább is néha nem lehet fölfelé nem tekinteni. Különösen akkor, ha valakí
úgy szeretne lebéklyózottságából a csillagokba menekülní. Ahogy az "Isten
őszi csillaga" című versben a költő magáról rnondja:

Meztelen lelkét emeld fel,
ahol a szél sose zajong,
a tejútra ... én Istenem,
lenne egy őszi csHlagod !
Az egykori .juhászlegényt,
ott aztán öleld meg szegényt!

Ugyanez a báj a Dudoló rnosónő panaszaiban ("Majd ha aláterítenek. alá a
falombnak, mosom ingét Mária nagy királyasszonynak") s az Éjjeli kiáltóban
("Tanítanék lenni, lelkünk után menni, s ujjunkat Jézus úr öt sebébe tenni,")
Mindez talán nem sok egy élet mun'kásságát reprezentáló kötetben, de olyan
őszinte, mint maga a költő élete.

Végy karodra idő: ez a kötet címe, ez a költő óhaja. Verseinek hatásától
meg nem szabadulva, meggyőződéssel mondhatjuk: nem hiú óhaj ez,

(Pénzes B:Llduin)

AZ OLVASO NAPLOJA A borítólap ismertetőjéből rnegtudjuk, hogy
Csurka István huszonkilenc éves, mostani, második novellás-kötete* "hat év
válogatott termését gyűjti egybe", és a nagyközönség talán elsősorban nem is
könyveiből ismeri, "hanem a filmvászonról", rnert "aránylag gazdag filmírói
múlt áll rnögötte, sőt, néhány jelentősebb siker is",

Aki a Százötös mellék: elbeszéléseit olvassa, elsősorban azt állapíthatja
meg, mégpedig örömmel, hogy Csurka Istvánnak, a novell.istának nem ártott
az "aránylag gazdag fílmíróí múlt", sőt a siker sem: amikor elbeszélést ír,
nem filmben gondolkodik, nem film-hatásokkal dolgozik, nem a kamera sze
mével lát; epikusarr lát és epilcábarr-gondolkodik, illetve, pontosabban. riovel
lában. Altalában nem a könnyebb - esetleg látványosabb, de felemás, és nem
igaz - megoldásokat választja.

írni is jól ír, jobbára fegyelmezetten. tárgyszerűen, fölösleges ékítményele
nélkül; talán csak egyszer-kétszer enged a szepen-írás stilisztikai kísértésének;
talán csak egyszer-kétszer fordul elő, hogy az olvasó inkább tompítaná. szür
kítené egy-egy mondatát, rnert hiszen prózában, epikában - legalábbis ami
ízlésünk szerínt - nem az a szép, ami "s:zJép", hanem az, ami pontos, és igaz.

Csurka István írásmódja majdnem míndíg pontos és igaz. Legföljebb azt
szeretnénk: bár lenne mélyebben igaz. Mert ami a dolgok rögzítését álletí r

• Százöt'ös mellék. Szépírodalrnl Könyvkiadó, 1964,
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abban úgyszólván "kész", legföljebb arról lehet szó, hogy találn- néhol elkelne
egy kis tömörítés ~bár általában nem terjengős), s néhol a szavak takaréko
sabb és szdgorúbb adagolása talán javára válnék az ábrázolás plasztícitásának.
Igy érzem a címadó elbeszélésben, melyben míntha több volna a szó, a jól
folyó dialógus, mint a feszültség; illetve a feszültséget, amiről szó van, nem
érezzük eléggé: az író talán egy kicsit szétbeszélí, illetve szétbeszéltetí alak
jaival; s ő maga is emlegeti, alakjaival is említteti, de nem szuggerálja kel
lőleg. "Tartalma" van az elbeszélésnek, légköre azonban kevésbé.

Ha már pontosságról. igazságról esik szó: itt lehet előhozni a kötetnek azo
kat a darabjait, melyeket az ismertető "játékosan groteszk elbeszéléseknek"
nevez. Szeretném eleve elhárítani magamról a gyanút: semmi kifogásom nincs
az ellen, ha valaki "játékosan groteszk" elbeszéléseket ír: ellenkezőleg. Ezek
kel azonban nem tudok rnít kezdeni ; az az érzésem, hogy Csurka Istvánnak
nagyon is megfelel bizonyos fajta groteszkség, játékosság iS,bizonyos fajta;
ez a "játékos groteszkség" azonban sehogy sem illik hozzá, valahogy olyan
rajta, mint a másra-szabott, készenvett ruha: emitt szűk, amott lötyög. Játé
kos, nem játékos, mindegy: - ennek a "groteszkségnek" - nevezzük proto
típusáról kafkainak - bizonyos önmagában valóság a lényege: hogy "van",
és nem magyarázom; szímbólurn esetleg, de nem egyetlen értelmet példáz, ha
nem sokértelmű, és az író semmiféle kulcsot nem ad a megfejtéséhez; éppen
ez a "titka" hatásának is: nem lehet megfejteni, mínt egy rejtvényt, és félre
tolni; van, rnínt egy tárgy, egy világ, egy tény - alkár ·magára A kastélyra
gondolok, akár egy olyan "post-kafkai" műre, kitűnő rnűre, amilyen Buzzati
Tatárpusztája. S még valami: az irrealitásban való félelmesen pontos reali
tás az, ami valósággal a lidércnyomás erejével hat az ilyesfajta művekben,

Nos, ha elolvasom a Lakók és rlpacsok círnű elbeszélést Csurka István
kötetében, lidércnyomás helyett inkább némi bosszankodást érzék, rníntha az
író - elnézést a kifejezésért - "palira akarna venni"; feszengő, visszás ér
zésem támad, ez azonban nem az ebbeszélés szuggesztiójából, .hanem az írói
szándék felől való kínos tanácstalanságomból ered. Mi ez, és mire jó ez, és
mit akar ez? Ez a szímbolíka olyan, mínt a néma gyerek, akinek az anyja se
érti a szavát; tátogatja a száját, rnondamá, mondaná már a mondandóját, de
mégse rnondja, csak dadog. Egyáltalán, ő maga vajon tudja, mit akar mon
dam? Alig hinném, hogy pontosan tudná; se "látomása" nincs, se tisztázott
,.gondolata"; egy Iátomás-embriót meg egy gondolat-embriót párosít; persze,
hogy nem jöhet ki belőle életképes dolog.

Viszont az író mégiscsak jó író, ha ezúttal téved is; még tévedésében sem
lesz esetlen. A Lakók és ripacsok betejezése (hogy a házaspár mégis végighall
gatja a falon át a "tragédiát") pompás; az író egy telitalálattal már-már visz
szavásárolja a - sajnos - visszavásárolhátatlant. Valahogy az arányokkal. a
keveressel van itt baj; rníndjárt jobb lenne, ha a ripacs-főnök "erkölcsi pré
dikáció" helyett valami másról beszélne, az időjárásról akár, vagy a csilla
gokról. Az, hogy a "lakók" életszemlélete "odu-filozófia": ez olyasmi, olyan
"igazság", aminek az egészből kellene kiderülnie, szuggesztíve, és minden
képpen anélkül, hogy kimondanák, akár az író, akár, ami még rosszabb, az
író "szócsöve". Igy viszont az egész vállalkozás valahogy ilyesféle: az író nagy
fáradsággal, jobb sorsra rnéltó készséggel fölfúj egy léggömböt, az:tán ahe
lyett, hogy elvágná a köteleit és fölbocsájtaná, szánni a maga autonóm pályá
ján - erőteljesen kipukkasztja.

Persze kérdés, egyáltalán fölszállna-e a léggömb. Hogy míkor száll föl?
Hogy mi a föltétele annak, hogy fölszálljon? Valószínűleg azon múlik, mivel
van fölfújva, miféle gázzal. Az írónak nyilván hinnie kell abban, amit csinál:
a szímbolurnában, vagy inkább mítoszában, a "kastélyban" vagy a Tatár
puszta "erődjében"; egy nagyon erősen átélt életérzést kell rníntegy autonóm
létté,világgá, ha tetszik, képpé, jelképpé szülníe -realitássá az irreálist.
Hinnie kell az irrealitás végső realitásában. (Ami persze mélyebb kapcsolat és
dialektika, semhogy elsőfokú egyenletként meg lehetne oldani; az egyetlen
pohvalens. sokértelmű, és ha egyáltalán van, akkor egyszerre több megol
dása is van.) De hisz a maga irrealitásának abszolút, és autonóm realitásában
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Csurka István? Kétlem. A másik "játékOlSan groteszk" elbeszélésre, A csil
lárra hivatkozom érvül és példának. Dara Gábor, a Főszefu kocsísa ébredése
kor megpillantja "a csíllárt", ráeszmél rendezett élete tovább-éíhetetlensé
gére ; szétverí a lakást, mindenestül, ezzel vívja ki "szabadságát", az új lehe
tőséget a tovább-élésre. Rendben van, elfogadom a tételt; láttunk már ilyes
mit bőven az új irodalomban. Itt is a hogyannal van a baj. Dara Gábor olyan
tudatosan dolgozik, rnintha az író előzőleg ti1Jkon közölte volna vele példázatcs
szándékát. Dara Gábor megkapta az írótól a megbízatást, és lelkiismeretesen
végre is hajtja. Ha magától csinálna, elhdnnérn; ha nem látnám homlokán a
gondterhelt 'ráncokat, rnelyek azt az Igyekvéset jelzik, hogy a kitervelt írói
szándéknak minél jobban megfeleljen; ha nem gyanítanám. hogy miközben a
bútorokat pusztítja, már az "e"t1kölcsi" konklúziót fogalmazza magában - ei
hinném. Igy nem hiszem; azt sem hiszem, 'hogy az író hiszi. Dara Gábor is
csak csinálja, és az író is csak csinálja. Ehhez a Dara Gáborhoz neki belül,
egzisztenciálisan nem sok köze van; ezzel ő nem függ egy köldökzsinóron; ez
a Dara nem az ő életérzéséből született hússá-vérré: ez a Dara Gábor csak
"meg van csinálva", annak rendje és módja szerínt, megbízható receptek sze
rínt, elmésen összegyúrva, hogy a végén, a szabadság elnyerésének kissé mes
terkélten és szájbarágóan patetikus pillanatában szétessék, azzá, ami: egy
marék papírmasévá.

Míről van szó a novellában. illetve miről kellene szónak lennie? Egy fé
lelmetes problémáról, az élet élhetőségének és élhetetlenségének kérdéséről.

Akár egy zseni a hós,akár egy Főszefu kocsis: velőkig ható probléma; azt
hiszem, minél kevésbé zseni és minél inkább Fószefu kocsis, annál inkább
velőíg, csontokig, létünk gyökeréig hat. Ha van lidércnyomás: hát ez az; en
nek lidércnyomásnak kell 'lennie. Kellene lennie. A csillárban azonban nincs
lidércnyomás, itt nem keráng magasfeszültségű áram, itt nem érezzi.i:k a nagy
egzisztenciális problémák szorongását, Elegáns, rutínos, és üres írás. Nyilván
kiderül belőle, hogy a probléma az írónak nem problémája, legföljebb annyi
ban, rnínt egy megírandó dolgozat. Megcsinálja, de nem "hisz" benne. Annak,
amit csinált, nincs töltése.

Hogy a Nyílt törés, melyet az ismertető e nemben harmadikul említ, szin
tén ilyen "játékosan groteszk" novella volna, az iránt erős kétségeírn vannak.
Én ezt már inkább az előbb említett 'két elbeszéléssel szemben hoznám föl
példának arra, hogyan lép egy lépéssel 'közelebb az íro (vagy novelláit ol
vasva az olvasó) a "tűzhöz", rnint abban a bizonyos gyerekjátéloban ; - hi
deg! hideg! mondanárn az előbbiekre. de erre a harmadikra már azt mon
danám: langyos. Itt már mintha közelednénk Csurka Istvánnal, és számára a
"dolog lényegéhez". Egy fiatalemberről van szó, félbemaradt fratalemberről,

aki nem tud míhez kezdeni saját magával, aki önmaga számára a legkíno
sabban unalmas társaság, aki önmagában voltaképpen nincs is, az üressége
tartja fönn, a semleges üressége, s ez az üresség egy adott órában annyira
megsűrűsödík, hogy agyonnyomja. Egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla,
hogy a "megoldás" - beteszi a lábát a liftaknába és eltöreti a lefelé jövő

lífttel - valóban az összes lehetségesek közt a legszerencsésebb, és nem mes
terkeltebb-e egy árnyalattal a kelleténél; de ezt rnost hagyj'uJk. Maga a figura
az érdekes; az a fajta fiatalember ez, akit A kibelezett című elbeszélés szí
nésznője szerez meg kurta szórakozásul, ő is unalma csillapítására, sakiről

aztán megállapíthatja, hogy "nincs bele, nem tudom kibelezni". A Nyilt törés
fiatalemberének, és a kötet 'legtöbb ilyen fiatalember-alakjának "nincs bele",
ndncs intellektusa, nincs lelke, lelkiélete; csak mazna sívárságuk van, homok
a belsejükben, meg hamu; se eszményük, se céljuk, egyszeruen csak vannak,
és ember számára alighanem ez a Iegsívárabb állapot: egyszerűen csak lenni.
Lenni, és nem tudni, rniért van.

Legföljebb a lóversenyért: a kötet egyik legjobb darabja erről a belső

semmit leplező pót-valarniről, lényegében pot-semmiről szól, Egy fogadó lelki
világa a címe (akad benne egy-két mándy-ivános stílus-ötlet, de azért nem
üt ki idegenül belőle). Ez a Ióversenyező Bakúcz is ilyen ember; "az is eszébe
jutott, hogy ha hazamegy este, egyedül lesz; és akkor mít csinál?" -ön-
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magával egyedül, négyszemközt: ez annyi, mint meghatványozni a semmit,
ami a legfölsőbb hatványon is csak semmi; számára a magány egyetlen "jó,
természetes" formája a hajnali csatangolás az üres, néma városban, semmi a
semmiben, "számtalan hesszal önmaga után". Valahol itt lehet Csurka István
világában a "tűz": ez a sivár elmagányosodás. Erről szél lényegében az Egy
fogadó lelkivilága, erről a Nyílt törés, erről A kibelezett, erről, más változat
ban, a Százötös mellék is, s erről a kötetnek alighanem legérettebb, legtömö
rebbre formált elbeszélése, Az uszálykormányos; a tohonya fiatalember, aki
semmittevését potcselekedetekkel kompenzálja (ritka remek ábrázolása a tí
pusnak), a szereplési vágy rövídzárlatos paroxízmusaíval, a "jópofáskodás"
én-pótlékaival, s aztán a típusra jellemző letöréssel, elszürküléssel {még az
alak, a típus piklI1ikus alkata is milyen hiteles!): "Idővel aztán sikerült elhe
lyezkedníe a folyamhajózási vállalatnál. Uszálykormányos lett, belőle. Nap
hosszat elüldögélt a sóderral teli uszály végében, és míközben a nap sütötte
alaposan megcsappant hasát, ő a hóna alá szorítva a kormánylapát nyelét csak

. arra ügyelt, hogy az uszály míndig a vezérhajó csapásában haladjon. Nosz
talgíák ? ,Érreki vágyak? Zűrzavarok ? Nagyokat sereintett a folyamba. Meg
voltak vele elégedve a váflalatnál." - Se magyarázat, se példálódzás, se szírn
bólum, magyarázattal megtoldva; csak ábrázolás, rnínden Izében hitelesen, és
a mondandó "értelmének" pusztán csak írói rnódon, tehát a legigazabban való
közlése, ebben a végső, idézett kdtekírrtésben, a tömörségében. odacsapottsá
gában - rninden magyarázatnál többet mondva ezzel a hangszereléssel, és
ezzel a "vágással": íróí eszközökkel szuggerálva a Ietörést, sivárságot, sem
mit, s ami több, nyomasztóbb: a beletörődést. elhelyezkedést, jóleső otthonos
ságot a semmiben.

Csak megemlítem a kötet két szellemes, rnulatságos, szatirikus-groteszk
írását, A rádiótól vagyunk, meg a Miért rosszak a magyar filmek címűt; azt
is csak megemlítem, hogy a kötetzáró Hármas' egységet kicsit zavarosnak,
tisztázatlan vonalúnak érzem, s talán a kelleténél 'érzelmesebbnek is; annál
jobbnak viszont a Minden perc csoda címűt, malynek hőse ismét egy válto
zata a CsuI11m István már ismert "tohonya" típusának, de más társadalmi
fekvésben, és valami, Csurkanál egyelőre elég ritka, leplezett emberi me
legséggel.

Jó író, mondtam; és csak azt szeretnénk, Iha egy kicsit mélyebben lenne
igaz. Mélyebben: mélyebbre hatolva az emberben, az emberiben. A felszín
alá; oda, ahol a dolgok már fájnak is. A viszonylatok igazi rnélyéig; ahol a
semminek is sebző éle van, és a sívárság is horzsol és vért fakaszt. Szokvá
nyos fordulattal azt mondhatnárn: tehetsége kötelezi rá. Több: az eredmé
nyei is.

* * *
Szabó Ede nagyon jól ismeri a német irodalmat, és kiválóan Hölderlint;

hiszen fordította is, Hüperiónját, leveleit; s egy író alapos ismeretébe semmi
sem vezet be annyira, rnint a vele együtt-lélegzés, tollának vele együtt fo
gása, vagy másként: az a "lassított olvasás", aminek Németh Lász1~ nevem
nemcsak találóan és szel'1emesen, de a személyes tapasztalat hitelével is a
fordítást. Szabó Ede tehát igazán hivatott volt Dá, hogy pályaképet. tanul
mányil; írjon Hölderlinről* - hiszen tudjuk: esszéírónak is jó, nemcsak íro
dalomtörténésznek. A pályakép hiteles, meggyőző; az elemzések a költővel

való hosszas foglalkozás eredményei; nemcsak tudásanyagót közölnek, hanem
élményt is; Szabó Ede nemcsak "Hölderlin-kutató", vagy "szakértő", hanem
valóban mély, emberi köze is van Hölderlmhez, és ez meg is látszik a tanulmá
nyán. Nem is magáról a tanulmányról, vagy inkább a szó igazi értelmében
való esszéről akarok részletesebben beszámolni "itt; ezt csak ajánlani tudom:
akit Hölderlin alakja, világa, költészete érdekel, olvassa el - megjegyzéseket
csaik rníntegy széljegyzetként szerétnék tenni, egy-egy lap margójára.

Az Irodalomtörténeti Kiskönyvtár kötetei korlátozott terjedelműek; az

• Hölderlin. Gondolat Kiadó, 1964.
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írónak anyagát a lehető legjobban össze kell sűrítenie. Ezért, sajnos, szükség
képpen vagy elmaradnak, vagy csak utalásszerűen kapnak említést bizonyos
- életrajzi és egyéb - tények, rnozzanatok, amelyeket pedig talán nem ár
tott volna valamivel részletesebben tárgyalni, elsősorban a dologban kevésbé
jártas olvasókra való tekintettel. "Aligha valószínű, hogy műve elemzése so
rán m.indenben helytálló következtetésekre [utnánk a körülmények egyoldalú
hangsúlyozásával, Hölderlin lelkialkatának figyelembevétele nélkül" - mond
ja Szabó Ede; és tesz is néhány találó, útmutató megjegyzést erről a sajátos
lelkialkatról. Mégis 'az az érzésem a könyv elolvasta után, hogy talán keveseb
bet, vagy sommásabban a kelleténél. Nem lehet a szemére vetni,hogy a kö
rülményeket egyoldalúan túlhangsúlyozza; a körüLmények mégis rníntha sok
kal erősebb hangsúlyt kapnának, s kivállit erősebb elemzést, mint a lelkialkat,
egyéniség tényezői - ezeiket dlletőleg általában inkább csak [elzésekre va
gyunk utalva. Márpedig bármennyire vitathatatlan is mindaz, amit Szabó Ede
a - politikai, társadalmi - körülményekről. a Imr német nyomorúságáról
mond: ez csak egyik oldala az éremnek. A körűlmények adva vannak: most
már az a kérdés, ki hogyan reagál a körülményekre. Mert nem míndenki egy
formán, hanem ki-ki alkatának, hajlamainak, öroklött és szerzets tulajdo
naínak, neveltetésének, jellemének megfelelően reagál rájuk; lehet, hogy az
egylik ember zátonyra fut ugyanazokon a körülményeken. amelyeket egy má
sik legyőz, fölülhalad. vagy szétzúz,

Hölderlin prózai rnüvét, nem-regény "regényét", a Hüperiónt Szabó Ede
részletesen elemzi, véleménye szerínt ez a hölderlini életmű "gerince", Hől

derl in világának kulcsa: bizonyára igaza is van. Ezzel a kuleesal azonban,
úgy érzem, mégsem próbált, vagy akart minden zárat ktnyitní. Meg merjem
kockáztatni azt a sejtésemet. hogy azért nem próbálta, mert nem is akarta; és
azért nem akarta, mert jobban szeretd Hölderlint, és jobban a Hüperiónt
(amelyet annak idején nagyon szépen fordított), semhogy e - szarinte - re
mekrnűnek talán kevésbé sugárzó oldalát is meg kívánta volna mutatni?
Lehet; talán lappang a dologban valami efajta, szép és rokonszenves elfo
gultság is. Es jómagam, jóval fogyatékosabb ismereteimmel, s ráadásul egy
rövid ismertetés során, aligha vállalkozhatnám arra, hogy "pótoljam" azt,
amit Szabó Ede nyilván szántszándékkal, rnellőzött; legföljebb csak utalhatok
bizonyos lehetőségekre. A Hüperión "nagy törekvések metafórája", kétségkí
vül; ezek a "nagy törekvések" rnínden belemagyarázás nélkül, magánaki a
műnek félreérthetetlen, nyílt vallomása szerint szorosan kapcsolatosak a kor
német viszonyaival, és a megváltoztatásukra való igényekkel. Nos, én itt is
bizonyos kulcsszerüségét érzem a műnek, Hölderlin lelkivilága felé. Egy dol
gm, tényt, helyzetet sokféleképpen meg lehet változtatni, legalábbis sokféle
képpen lehet törekedni a megváltoztatására. Sok célravezető rnódon is. A mó
dok közül azonban, azt hiszem, a legkevésbé célravezetők közé tartozik a
"metaforikus"; ez majdnem annyi, mint egy reális íöladványt irreális síkon
oldani meg. De ez még hagyján; rnért alapjában véve metaforikusak a meg
oldási kísérlet alakjai is: a Hüperión hősei; cselekménye is i,nJkább cselekmé
nyek m~tafórája; stílusa pedig, már-már anyagtalan fényességgé oldódó, dal
lamos prózája éppen fényes dallamosságával. rníntegy hullámverésszerűen el
mossa magát a "tartalmi rnondandót", vagyis az alapvető "szándékot", ami
nek a mű a rnetafórája. Mindezt természetesen nem a Hüperión ellen mon
dom, egyáltalán nem kívánok osztozni Zweignek a műről táplált lebecsülő vé
leményében; pusztán csak azért pendítern meg, mert a hölderlini probléma
egyik jellegzetes tüneténe:k gyanítom, s egyik jellemző példának egyáltalán a
hölderlini alap-helyzetre, lét-helyzetre: hogy a valót azonnal irreálís síkon
éli tovább, az "éterben", az "isteneik világában", a konkrét - személyes és
általános - léthelyzetnek legföljebb a tükrözésében. áttételében. Nem tudni,
mi történt Hölderlinnel azon az útján, amelyről bomlott aggyal tért haza:
lehet, hogy - mínt Szabó Ede szellemesen föltételezi - Susette-Diotima
útközben megtudott halálának is része van benne. De bármi történt: csak az a
csepp lehetett, melytől a pohár túlcsordul, Hölderlinnek a világhoz való alap
helyzete volt kezdettől fogva rendkívül labilis, mondhatni - talán nem is
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merész túlzással - irreális. "Scardanelli", az önmagát túlélő, e1borult el
méjű Hölderlin, csírájáoan ott lappang már az ifjúban, aki olyan gátlástalanul
veti bele magát abba a hatásba, amely eredendő irrealitás-hajlamanak a legin
kább megfelelt: a schillert himnuszokéba. és a schrllerí Ideálvilágéba.

"Többen rámutattak már: Hölderlin költészetében élmény, ami kortársai
nál jórészt csak metafóra" - írja Szabó Ede. Igen: a mások metafórája az
ő számára valóban élmény; és megfordítva: ami másoknak élmény, az az ó
'számára nyomban átváltódtk metafórává. S ez tulajdonképpen nem más, mint
egyfajta labilitás alapképlete.

Még csak ennyit, végső széljegyzefül e szép és jó tanulmányhoz (melynek
csak első négy-öt lapját érzem kissé elnagyoltan fogalmazottnak): alighanem
itt rejlik Hölderlin hosszú népszerűtlenségének (amit Szabó Ede egy frap
páns példán mutat meg) és rnodern "fölfedezéséIll.!k", aktualitásának ha nem
is minden, de nundenesetre egyik titka. A modern dcöltői szemlélet és élmény
ugyanis egyre inkább hajlamos a valóság metaforikus (és mítíkus) érzéklésére
és ábrázolására, talán a létviszonylatok rendkívül bonyolulttá válása folytán; a
metafora - és végső fokon a mítosz - mintegy költői színtézís, amely a bo
riyolultságoknál magasabb síkon foglalja egybe, új mínőségü egyszerűségbe,

"költői valősággá" a dolgokat, a valóság áttekinthetetlenné bonyolódott képle
tét. De ez már végképp csak jelzése kíván lenni egy szövevényes problémának.

(Rónay György)

SZlNHAzI KRÖNIKA. A Vígszínház ujdonsága, Dunai Ferenc: "Az asz
szony és pártfogói" című drámája, taLán az egész évad LegfigyeLemreméltóbb
magyar színpadi váHaLkozása. Az a fajta darab, ameLyen rágódni, elmélkedni
kezdünk, amikor kijöttünk a színházból és utólag szinte jobban tetszik, mint
eLőadás közben. És fiatal, még kezdőnek mondható íróróL Lévén szó, ez jó jel.
A helyszíní "kevésbé tetszést" inkább mesterségbeli gyakorLatlanságok okoz
zák. Utólag könnyű eHenőrízni őket. A darab ott bőbeszédű és naturalísztíku
san terjengős, ahol néhány jelzés is megtenné a magáét és ott szűkszavú, ahol
a konfliktus külső és belső, a j~HemekbőL folyó okainak ábrázolása bővebb kí
bontást ígényelne. Zavaró külsőségek ís vannak. Bár a cselekményt és az
alakokat (főleg az "asszony" sorsát) jelképesnek ís fölfoghat juk, annyira még
sem "absztrakt" a darab, hogy ezt a nyugtalan és zavaros színpadképet (amely
egyébként is az absztrakció félreértésének terméke ; geometriai vonalak ku
szasága még nem absztrakcíó) indokolttá tenné. A sűrűn váltakozó jelenetek
között minduntalan felvillanó "fény-függöny" jobban ídegesít, mínt ami a
színpadon történik és így fordított pszichikaí hatást ídéz elő. Akkor oldódik
fel a feszültség és nyugszjk meg a szemünk, amikor végre a szereplőket látjuk
és nem süt többé a szemünkbe.

Művészileg nem meggyőző az a megoldás sem, hogy a szereplők belső mo
nológjait önmagukkal viaskodásait, hangszóró mondja a kötélpadlásról. A
színpadí irodalom mindig érezte annak híányát, hogy nem tudja ábrázolni azt,
amí a hősök lelkében, gondolatvilágában megy végbe. Ennek a hiánynak a
pótlására alkalmaeták: a görögök a kórust. Később (Shakespeare-nél ís) a mo
nológ és a közvetlen kíbeszélés a közönséghez jött dívatba, majd újabban a
narrátor. Ez utóbbiról annyi ellenszenveset írtak nálunk az utóbbi években,
annyiszor mondták "drámaíatlannak" szerepeltetését, hogy már mindenki fél
tőle. Holottna-gyon hasznos és művészileg indokolt lehet, főleg ha nem he
lyettesítí, hanem szolgálja a drámát. És talán ítt is ez lett volna a szeren
csésebb megoldás, a mennyezeten recsegő hangszóró helyett,amely hiába szól
a színész hangján, még képzeletünk legnagyobb megerőltetése árán sem tud-
juk a színpadon mozgó személlyeL azonosítani. .

Mindezekkel az inkább mesterségbeli, és a külső megvalóiítá.~lllilkapcso
Latos észrevételekkel szemben állnak a darab vit,athatatlan, {rní" kivalitásai.
Szokatlan, mégis híteles atmoszférája, pontos jellemábrázolása ~it:az: a bizton
ság, amellyel Dunai Ferenc az emberi létezés legérzékenyebb ídegvégződéseíre

tette azujját.
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A darab asszony-főhőse valójában inkább csak kallódó eszköz az egymás
sal szemben fortyogó indulatok áradásában. Erkölcsi megsemmisülése; amelyet
fizikai pusztulása is követ, nem tragédia, csak döbbenet~s baleset. Jelenték
telen kis veréb ez a fiatalasszony, s hogyaférjén kívül m'égis további há
rom "pártfogója" akad, ezt annak köszönheti, hogy van benne valami a "Bún
és búnhődés" Szonjájának passzív gyöngédségéből és női készségéből. Csak
férjével szemben nem mutatja többé ezt a készséget. Hat évvel ezelőtt há
zasodtak össze, "pap húzta ujjukra agyúTÚt" az asszony szavai szerint, de
ez az aktus nyilván nem jelentett számukra többet konvencionállis forma
ságnál. Nem erkölcsi közösség, csak afféLe szentesített szekszuális viszony volt
ez a házasság. Az asszony megunta férje alázatosan mohó szerelmét, a gyűrűt

most már a "rabszoLg,aság" jelképének érzi és egy téli estén, hirteLen elhatá
rozással "kivívja szabadságát", faképnél hagyja a férjét. Ezzel kezdődik a
darab.

:Ss ekkor lépnek színre egymás után a "pártfogói", akiknéL a meggondo
latlan 1vazulról elfutamodás után menedéket keres. A gyári laboratórium ve
zető mérnöke, Surányi András, aki munkahelyén főnöke és akivel fél évv?l
ezeLőtt viszonya is volt, Bence, egy idősebb özvegyember, a tervosztáLy veze
tője és Havas Béla, egy másik mérnök, aki női eszményén@k megtestesítője

ként szeretné az asszonyt Látní. Surányi és Bence között lÍdáz ellenségeskedés:
dúl. Surányi új gyártási eljárásokkaL kísérletezik és minduntaLan Bence el
lenáLLásába ütközik, aki "konzervatív" módon képviseli a tervteLjesítés szem
pontjait. Surányi előbb elutasí~'ja a segítségért hozzá forduLó asszonyt, de
mikor az azzaL fenyegetőzik, hogy Bencéhez fordul (akit egyébként is úgy is
mernek, mint a "jó embert", aki mindig mindenkin segít), akkor szerelmet
színlelve ráveszi az asszonyt: menjen el Beneéhez. igérjen házasságot neki, ha
elvallalja a gyár új vidéki telepének vezetését. Surányi azt reméli, hogy így
megszabaduL Bencétől. Az asszony vállalja a közreműködést a tervben. Ki
megy Beneéhez. aztán megtorpan, egy' óvatlan pillanatban elmenekül és a
harmadik "pártfogóhoz", a rajongó és gátlásos Havas Bélához [ordui, de az
kiábránduLtan kiadja az utját. Vissza kell tehát mennie Bencéhez, aki itatni
kezdi, miközben maga is jócskán iszik. A férfi egyre tolakodóbban udvarolni
kezd, majd a sikertelem szerelmi kisérLet után, mikor az asszony kétségbe
esésében odavágja neki, hogy milyen szándékkal jött bozzé; a férfi kudarc
miatt érzett szégyen, a rettegés, hogy nevetségessé válik és a rászedettség ér
zése eLboritja az agyát és dulakodás közben megfojtja az asszonyt. A másik
"három", a férj, Surányi és Havas, akik botrány csinálás szándékával jöttek
ki Bence házához, döbbenten fedezik föl a történteket. A fanyar, eddig inkább
szatirikus komédia egy csapásra komor hanguLatba csap át.

Voltak, akik kifogásolták ezt a váratlan fordulatot. Holott hiteles képe
a valóságnak, ameLyben Legtöbbs~ör ilyen váratlansággal következnek be az
efféle megdöbbentő tragédiák. A bírósági ügyiratokban nyilván bőséggeL le
hetne péLdákat találni. Az írótól persze elvárjuk, hogy túl a regisztráláson, ku
tassa ki a lélektani eredőket, vagy legalábbís tegye evidenssé őket. Dunai
igyekezett eleget tenni ennek a követelménynek és Bence cselekedetét bár
meghökJkentőnek, de nem érezzük abszurdnak. Mégha nehezen szabadulunk
is a benyomástól, hogy e~l/ kicsit mintha a camusi egzisztencialista tételt
akarná igazolni vele, ame,ly szerint "potenciálisan mindenki gyilkos" s csak a
megfelelő körülmények kellenek hozzá, hogy ténylegesen is azzá váljék.

Amivel viszont Dunai adósunk maradt az a Surányi és Bence közötti gyű-'

lölség okainak mélyrehatóbb elemzés? és ábrázoldsa. Már az őket elválasztó
elvi ellentétre is csak utalás történik. Talán a vezércikkszeTÚségtől félt az író
és azt gondolta, az újságokb6l úgyis mindenki ismeri az újfajta gyártási el
járás és az általa veszélyeztetett tervteljesítés konfliktusát. Csakhogy az író
nem bízhatja az újságokra azt, amit ne,ki magának ueue« volna megírnia.
Mert ha ez a konfliktus reális (amint hogy nyilvánvalóan az), akkor ábrázol
ható is. És Dunai nyugodtan vállalkozhatott volna az ábrálzolásra, hiszen ó
szemmel láthatóan nagyon jól tudja, hogya valóságban sosem az elvek ütköz
nek össze, hanem az ilyen vagy olyan elveket képviselő emberek, akiknek
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1l14gatartását az ellenszenv, a rokonszeuu, a vérmérséklet és még sok más té
nyező nagymértékben színezí és befolyásolja. Azt kítűnően érzékelteti, hogy
akármennyit ágál is "elví síkon" ez a két ember, a köztük feszülő ellentétnek,
sőt gyűlölségnek más tényezői is vannak. De melyek ezek és honnan erednek '!
Hogy fejlődhettek odáig, hogy végül az egyik megsemmisülten áll ott, akarat
lan és szinte önkivületi állapotban elkövetett gyilkosságának áldozata mel
lett s a másíknak első reakci6ja erre egy hátborzongató, démoní gúnykacaj?
A válasz, a részletes válasz ezekre a kérdésekre izgalmasabb lett volna, mint
ennek a szélsodorta pehelyhez hasonl6an ide-oda száll6, léha és üreslelkű kis
asszonykának sokszor hosszadalmasnak érz?tt nyafogása, lapos bölcselkedése
és kevéssé épületes "szabadság és boldogság" keresése.

Persze, ha nem is válaszként, de 1l14gyarázatként felfoghatjuk, hogy Dunai
ábrázolásában mindezek az emberek I(és most már ide tartozik a rajong6
sZikeptikus, gátlásos Havas mérnök és a kissé egysíkú férj is) reménytelenül
magánosak, reménytelenül kiszolgáltatott rabjai ösztöneiknek és szenvedélye
iknek és áthatolhatatlan folyondárként kússza körül" fojtogatja őket életük
számtalan külső és belső hazugsága. Dunai hősei azonban nemcsak magáno
sak. A fő bajuk az, hogyerkölcsük nincs. Híányzik életükből az a feltétlenül
megbizhat6 zsin6rmérték, amelyhez nagy és kis dolgokban magatartásukat
igazithatnák. Vajon gondolt-e err3 Dunai Ferenc? Ha nem, érdemes lenne
elgondolkoznia rajta, mert drá1l14ir6i kvalitásai nem mindennapiak. Ugyan
akkor, mintha ebben a kérdésben ő 1l14ga is szkeptikus lenne kissé. Igazán
nagyot azonban az irodalomban nem alkottak még anélkül,' hogy egy ilyen
objektiv és föltétlen érvényű erkölcs létezésében legalább az iró 1l14ga ne
hitt volna.

A Vígszinház rangos szereposztásban hozta szinre a darabot. A főszere

pekben Ruttkai Éva (az asszony), Páqer Antal (Bence), Benkő Gyula (Surányi),
Latinovits Zoltán (Havas) és a Pécsről a fővárosba k?TÜlt Dávid Kiss Ferenc
(a férj) nyujtottak egy-egy emlékezetes alOJkítást inkább saját művészi inven
ciójukból, semmint valami észrevehető rendezői elgondolásból merítve. Horvai
István rendezőnek ezúttal nem sikerült megfelelően összefognia a produk
ciót, amiben azonban talán az emlitett külső zavaró körülmények, a drátma
nyugtalan tagolása is hibásak. Az aLáfestésül alkalmazott konkrét zene (ame
lyet a darabban elektronikusnak mondanak, holott nem az) itt, sem tumqu»
latilaq, sem érzelmileg nem mond semmit. (Doromby Károly)

KÉPZöMŰVÉSZET. Magyar kiadvány a "Bauhaus"-ról. 1919-ben, negy
venöt esztendővel ezelőtt bízta meg a szász-weimari nagyherceg Walter'
Gropius-t, a XX. század egyik legnagyobb építészet a "Bauhaus" elnevezésű

építészeti és iparművészeti iskola megszervezésével és 'igazgatásával; a Bau
haus megalakulásával egy olyan intézmény született meg, amely a rnodern.
művészet egJés7kre mélyen rányomta bélyegét, s amelynek szellemi kisugárzása
ma sem szünt meg. A Bauhaus előbb Weirnanban, maid Dessauban működött;

a hitlerista hatalomátvétel után műkődését betíltották, tanárainak mun
kasságát pedig "enta'rtete Kunst"-ként kípellengéreaték. {Az intézet néhány'
emigráctóba vonult vezető rnunkatársa később Chicago-ban megalapította a.
"New-Bauhaus"-t.)

A Bauhans rnűködése nem csupán az építészet, az iparművészeti és a lak
berendezés területére terjedt ki, híszen tanárai közé tartozott az elmúlt év-o
tizedek két igen jelentős festője: az orosz származású Vasszílí] Kandinszkij,
az "abszolút" festészet úttöröle és a német Paul Klee is. Néhány magyar is:
tevékeny és fontos szerepet játszott a Bauhaus rnunkájában: Breuer Marcel!
Lajos, a pécsi születésű kiváló építőrnűvész, alkit a Horthy-rendszer el üldözött .
Magyarországról s évtizedek óta külföldön él, ahol nagyszabású építészeti fel
adatokart bíznak rá (a hatalmas rotterdami Bíjenkorf-áruház, a pári.zlsi
UNESCO-székház, az amerikai Collegeville-i St. John apátság és egyetern
templom-kolostor épületkomplexuma), Molnár Fankas Ferenc építész, Kállai
Emő esztéta (aki egy ideig a Bauhans folyóiratát is szerkesztette), - és mín
denekelőtt; M9hPl1j-!'iafl1j !-~~ló, li rendkivüli sokoldalúságú, mind elméleti,
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mind gyakorlati téren fáradhaltatlan .rnunkálkodást kifejtő, érdeklődésének

azerteágazó voltával a renaissance rnűvészegyéníségeire emlékeztető "Gesamt
künstler' .

A Bauhans - azon kívül, hogy szeros kapcsolatot tartott a konstruktavísta
és elvont festészeti törekvésekkel - maradandó rnunkát végzett akkor, ami
kor szembenézett a tömegtermelés produktumainak esztétakai fonma-problé
májával (Breuer tervezte az első, ízléses és 'kényelmes csőbútorokat), - ami
Ikor az alkalmazott rnűvészetbe bevitte a modern képzőművészet vívmányait,
szellemét, formaviIágát,- amikor éles különbséget tett aközött, ami tanít
ható (a technikai készség) és aközött, ami nem tanítható (az alkotói találé
konyság, teremtő képesség). A Bauhaus végeredményben - ha voltak is túl
hajtott funkcionalizmusból és száraz racíonalízmusból dcövetkező egyoldalúsá
gai - nem kis mértékben járult hozzá a szépség új, korszerü fogalmának ki
alakulásához. A "Staatliehes Bauhaus" eszméí a 20-as években, a 30-as évek
elején Magyarországon is visszhangra találtak; Vas István írja "Elvesztett
otthonok" című elbeszélésében, magáról és a korszak java entellektüel-fiatal
ságáról: "A könyvkereskedéseleban a Bauhaus köteteit !kerestük legmohóbban.
Az Amerikanisehe Architektur, a Neue russische Architektur minden társada
lomtudománynál, szürrealízmusnál közvétlenebbül szólt szívünkhöz." E szel
lemben volt berendezve Kassák Lajos akkori lakása. így ír erről Vas István:
"A két szoba rideg - aikkor úgy mondtuk: puritán - szépsége majdnem
megsemmísítőenhatott rám ..."

Az 1950-53. körüli évek - ma már túlhaladott - hivatalos kultúrpolití
kája a Bauhausról is elítélő véleményt hangoztatott, s a "burzsoá szellemi
ség" egyik megnyilvánulási formájaként utasította el. Napjainkban, amikor
sor kerül a 10-12 év előtti esztétikai előítéletek fokozatos szétfoszlatására, ha
zánkban is és a többi szocialista országban is az építészet-, művészet- és kul
túrtörténészeik a rnozgalmat megillető ügyelemmel és megbecsüléssel fordul
alak a Bauhans és annak nagyképességű irányítói: Gropius, Klee, Kandinszkijí
Feiníriger, Schlemmer, Moholy-Nagy, Breuer felé ...

A Művészettörténeti Dokumentációs Központ közleményeinek finom pa
pírra nyomott, illusztrált "Bauhaus-szám"-a jelentős lépés e két háború kő

zöttí rnűvészeti csoportosulás célkitűzéseinek és eredményeinek számbavétele
és megértetése irányában. Három kortárs: Kassák Lajos, valamint Bortnuik
Sándor és Pap Gyula festők mondják el véleményüket és személyes emlé
keiket a könyvecskében. amely még Kampis Antalnak egy Moholy-Naggyal
foglalkozó cikkét és Kállai Ernő hagyatékából előkerült, a Bauhans-szal kap
csolatos leveleket (Fritz Winter festőtől, Max Bill építész és szebrásztól stb.)
közöl.

Pap Gyulának és Bortnyiknak nincs sok lényeges mondanívalójuk a Bau
hansról. Ök később annyira eltávolodtak ezektől az eszményektől, hogy pár
jelentéktelen adalékori kívül nem nyújt sokat nyilatkozatuk, Bontnyi.k szavai
.ráadásul még elég fölényesek. Iekezelőek is: "Na, szóval ügyes ember volt,
nagyon ügyes ember volt Moholy", - mondja Bortnyik. Hát talán ügyes em
bernél több volt... Igaz, hogy Juhász Gyula egy tréfás versikében igy írt
róla: "Az ember ötlete néha pokoli, / Nem is tudja igazán megokolni, / Mért
leüt modernné éppen aMoholi ?" (MohoIi: síc.) De amíkor ezt a kis verses
csipkelödést Juhász Gyula papírra vetette, akkor Moholy 26 éves, fiatal, út
ját kereső rnűvész 'Volt, - Bortnyik pedíg 1963-barn nyilatkozott ilyen félváll
ról, amikor már előttünk áll Moholy nagyhorderejű, lezárt életműve, amely
ről Kampís Antal túlzás nélkül írhatta (ugyanennek a kiadványnak oldalain),
.hogy az "a művészet történetének kivételes magasságaiba emeli" a művészt.

"Klee egy kicsit misztíkus lélek... Az ő művészetét ma is becsülöm, mert
.legalá!bbfantázia van benne", - jelenti ki más .helyen Bortnyík. Az efféle meg
jegyzések - még ha látszólag megbecsülőek is - valójában Klee és a többi
vállonveregetett művész lekicsinylései. (Az különben való, hogy Klee. mísztí
kus hajlandóságú volt; nem is kícsit.) Kandinszkij "finom úr" volt, - álla
-pítja meg Bortnyik, mindössze ennyit látva meg egy kiemelkedő művészegyé-
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niségből. Olyan ez, míntha valaki Shaw Bernátból csak a szakállát venné
észre ...

Annál szebb és tartalmasabb visront Kassák Lajos nyilatkozata. Ma, ami
kor még míndíg vannak olyanok, akik félévenként elparentálják a század ele
jén kialakult s ma egyre újabb ágaikat hajtó - rövid jobb szó híján mond
juk így - "modem" rnűvészetet, azt szőröstül-böröstül ravasz képkereskedők

humbugjának tüntetve fel, érdemes meghallgatni Kassákot: "Mi láttunk Pá
rizsban 1960..,ban egy kiállítást a Modern Múzeumban, »1884-1914, a modern
művészet forrásaí« volt a címe; futuristák. kubisták stb. mínd ki voltak á[
lítva. Az első napokban én nem mertem elmenni. Mégpedig nem mertem el
menni azért, mert féltem attól, hogy most fogok kiábrándulni. A fiatalságom
aminek hódolt, most itt le fog Iepleződni, és azt fogom mondani, tévedtem.
Végül is elmentem és megnéztem, és mondhatorn, nem hogy befejeződött volna
és eredménytelenül fejeződött volna be a modern kísérletek sorozata és tö
mege, hanem klasszikussá vált ... Bázelben is voltunk, ahol van egy múze
um, Európa legszebb kis rnúzeuma, egész szoba Klee, egész szoba Léger, egész
szoba Grís, egész szoba Miró. Egy olyan látogatás, amilyent ebben a bázeli
rnúzeurnben tettünk, egy életre elég az embernek, hogy megerősödjön és higy
gyen abban, amiben hitt, és kövesse azt az utat, amit eddig járt."

A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Bauhaus-füzetét (elsősorban

Kassálk nyilatkozata és Kampis Antal írása miatt) a közelmúlt egyik hiányát
betöltő és igen sikerült rnűvészetí kiadványaként üdvözöljük.

•••
"SzociaLista Képzőművészek Csoportja 1934-1944." A harmincas évek de

rekán alakult meg és az 1944-es német megszállásíg folytatta működését a
"Szocialista Művészek Csoportja". Igen nehéz körűlmények között tevékeny
kedtek. Bokros Birman Dezső szobrászművész így emlékezik meg erről önélet
rajzában: 1942-ben megrendeztük a szocíalísta rnűvészek kiállítását a Vasasok
székházában, a Magdolna utcában. Megpróbáltak, hogy hangot adjunk ezen a
kiállításon - képben, szeborban - a nép szabadság utáni vágyának. A kiál
lításnak nagy sikere volt. A munkásság tömegesen látogatta, s rnár a díjaJk
odaítélésénél tartottunk, amikor a rendőrség harmadnapra bezáratta >ll kiállí
tást. Egynéhányunkat letartóztattak, de komolyabb baj ekkor még nem tör
tént."

A csoport Derkovits Gyulát tartotta mesterének, előfutárának; az ő öt
főműve nyitja meg a kiállítást. Az együttes tagiaá Jcözül sokan erőszakos ha
lállal, vagy a nyomor és betegség következtében korán elpusztultak a nehéz
években (Dési-Huber, AmOlS, Goldmann György, a kiváló Mészáros László
szobrász), többen később ,kikapcsolódtak a magyar művészet életéből (Bán
Béla, az absztrakcióhoz vonzódó Lossonczy Tamás), többen mai művészeti

-életünknek megbecsült alakjai (Krnetty, Bokros Bírman, Major Máté építész).
Vannak közöttük olyanok is, akik nem vitték sokra a művészet mezején, - s
olyanok is vannak, akik a csoport fennállása idején tehetséges fiatal rnűvészek

voltak, s a felszabadulás utáni időszakban élvonalbeli mesterekké váltak,
mímt Korníss, Anna Margit, Szántó Piroska (akinek "Kofahajó" círnű nagy
erőt sugárzó olajfestményét és négy szép, grafikus jellegű egyéb munkáját
láthattuk a Galéria-beli kiállításon). Két kitűnő rnűvészre szeretnénk még a
figyelmet fe1hívni, mínthogy nevük és munkásságuk - meg nem érdemelten !
- alig ismert, egy egészen szűk körön kívül. Az egyik Far:agó Pál festő, aki
nek mínd figurális, rnínd tájképei, mind virágesendéleteí nagyon szépek, éret
tek, nemesek, - a másik Törzs .Eva festőnő, az egyik legigazabb hang a ki
állításon. Finomság, szerénység, tartalmasság, rnűvészi érzékenység van jelen
rnindhárom - szürke színben tartott - emlékezetes festményében. ("Mun
kás", "ülő fiú", "Portré".) - Vannak minöségíleg ,gyengébb munkák is a ki
.állftáson, hiszen - mint a tárlat rendezője írja a katalógus előszavában - a
csoport több tagjának "nem volt alkalma nagy művésszé érni."

A szentendrei múzeumban kiállítás nyílt a múzeum újabb szerzeményeibő!.

A falakon örömmel látunk olyan kiemelkedő munkákat, mint Barcsay Jenő
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kisméretű olajképe (ülő figurával), két szép tollrajza. Czóbel színes grafikája·
(~eányfej), Modok Mária két munkája (virágok), Kmetty Jánosnak - aJti a
közeli hónapokban tölJti be 75-ik esztendejét - nagyméretű, markáns csend
élete, a fiatal Deim Pálnak két illusztrációja. (Az egyik Edgar Allan Poe ,,A
holló" című költeményéhez készült, II másik egy 'I'rístan Tzara vershez.)
Furcsa és érthetetlen volt viszont, hogy a szentendrei festészet egyik legjelen
tősebb ágának: a Vajda Lajos-Korniss Dezsö-e-Báltrit Endre-3zántó Piroska
nevével jelezhető vonalnak egyetlen egy rnunkája sem szerepelt a mázeum
által megszerzett képek, rajzok között, így azután a kiállítás csonka képet
adott a szemléletben, stílusban oly változatos szentendrei piktúráről.

***
Műteremkiállításonmutatta be újabb munkáit Gyarmathy Tihamér festő

és Rédey Endre szobrász, Gyanmathy a középkorú nemzedékhez tartozó mű

vész, aki következetesen, kultúráltan műveli a nonfiguratív festészetet. (iMun
kái a közelmúltban Lengyelországban és Csehszlovákiában is szerepeltek '1ti
áliításokon, s a "La Pologne" dmű varsói folyóirat 1963. végén közölte is egyik
alkotásának reprodukcióját.) Képeiről szavakban nehéz beszámolni, hiszen azok
a külvilág jelenségeinek visszaadására nem törekednek. - í,gy csak annyit
mondhatunk, hogy a geometrikus absztrakcíónak egy oldottabb, lágyabb útját.
járja. Színben és szerkezetben igen kvalitásosak Gyarmathy festményei, _.
belső uneggyőzödés ad nekik fedezetet.

Rédey szobrász értékben nagyon elmarad Gyarmathy mögött. Munkái igen
másodlagosak; Henry Moore és más nyugati szobrászok ösvényeit követi, ami
nem lenne baj, de egyéni ízek nélkül teszi ezt. Egyelőre alig van művészi per-
szonalitása. ,

Az "Esti Hírlap"-ban Cseh Miklós .zmucsaá avantgardev-ról beszélt e ki
állítással kapcsolatban. Ami Gyarmathy Tihamér képeit és Bálint Endre festő

rendezői rnumkáját illeti: e megjegyzést nem tartjuk megalapozottnak.
(Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y t e l von á s o s m ű v e k: a z E r k e l S z i n 
h á z b a n.) Az idei operaévad végre bővelkedett kellemes meglepetésekben. A
műfaj modern termékei ·is kezdik elfoglalni megérdemelt helyüket; most pél
dául nem sokkal a Wozzeck nagysikerű bemutatója után újra jelenkori szer
zők művét adták elő. A legnagyobb közönségsikere természetesen a világ
szerte népszerű Carl ort] egyfelvonásos "operájának", a Grimm-mese nyo
mán feldolgozott "Az okos lány"-nak volt. Ez nemcsak a német zeneszerző·

páratlan népszerűségének tulajdonítható, hanem a parádés szereposztásnak is,
hiszen az első gárdában például Erdélyi Miklós, Melis György, Házy Erzsébet,.
Palcsó Sándor, Várhelyi Endre - hogy csak a legjobbakat említsük - vitték
sikerre a darabot.

"Az okos lány"-t 1942-ben fejezte be Orf!, tehát jóval a Carmina burana
után. Azért említjük ezt a népl{zerű "prOfán éneket" is, mert Orff ebben ala
kította ki sajátos stílusát, amely voltaképpen az egész zeneirodalom átvétele,
a legkülönbözőbb stílusrétegek egybedolgozása. Elsősorban azonban éppen a:
zeneírodal~ két végletét, Sztravillszkíjt és a gregoriánt olvasztotta egybe. Az
okos lányban például még túl is lépi Sztravinszkijt egy-két helyen, különös
képpen az osztináto-technika, az ismételgetések tekintetében. Egyéb újat alig
mond az opera: szellemesen, kicsit üresen ismételgeti a Carmina burana köz
helyeít. Igaz, Orff nagy hatásának titka éppm itt rejlik: közhelyeket ir, nem
ás mélyre, felszínesen, néhol kicsit vaskosan, de nagyon kellemesen szorakoz
tat. Lehet azonban, hogy éppen ebben az operájában egy kicsit tovább is lé
pett, és a fasizmust is bírálja e sorokkal:

Zsarnokság ül örök tort t
Szánalom tán sosem volt!
Szűzi erény meg is haltál!
Bűn, gonosz gazság, megmarqdtál!
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'Talán a három csavargó jelképes és romboló alakjának és jelképének magyará
zatát is itt lelhetjük meg, ám akkor vitába kell szállnunk az opera rendezé
sével, hiszen túlontúl a vaskos komikumot emelte ki. Mindenképpen túlzás
például a térben elkülönülő színpadok és cselekmények olyatén megoldása,
hogya három csavargó mínduntalan egy lapos dobogó alól mászik elő, nagy
.szuszogva. No persze, n9m szabad ebbe a harsány humorú játékba túl sok a;k
tuális elemet sejtetni, arra azonban mindenképp érdemes felfigyelni, hogy a
komikum elrajzolása a mű mondanivalóját is eltorzíthatja. - Maga a zene:
maradandó emlékünk, és erről a zeneszerző is gondoskodott, hiszen "fülünkbe
rágta" legkedvesebb meládiáít, s azok napok múlva is kisértenek, mint a leg
népszerűbb slágerek. S aztán egyszeriben megszakítja az ismert dallamvona
lakat s közbeiktat egy-egy mesterien alkalmazott gregorián korált. Van ebben
valami gúnyos fintor, kedélyes kacsintás, de nem lehet haragudni érte, in
kább ezekzn a zenei ötleteken is deTÜlünk s ezzel már elfogadtuk létjogosult
ságukat. Annál is inkább tehetjük ezt, mert az Orff~művek előadása közben

. mindíg tanúi lehetünk az operaszinpad valami furcsa és mégis időszerű meg
újulásának, amikor a népi mesevilág megszólaltatásában egybeolvad a tá'nc-,
zene- és színházművészet. S a közönség - a budapesti is - mindig igazolja
ezt a megújulást. (Nem. lenne teljes a besz:ámolónk, ha nem dícsérnénk meg a
szöveg rendkívül ötletes és szellemes forditásáért Romhányi Józsefet.)

A másik egyfelvonásos (A telefon) szerzője, Gian-Carlo Menotti, szintén a
színpadi z rne bűvésze. Az ő művészete sincs. előzmények nélkül: az első opera
buffa, Pergolesi "Az úrhatnám sZQlgáló"-ja inspirálta műve tartalmi és formai
elemeit is. Ott a néma szolga az események mozgatója, itt pedig szintén a
"harmadik" szereplő, - a korántsem néma telefon. Ben és Lucy, a két "élő"

szereplő jóformán nem tudnak emberi hangon szót váltani, mert a modern
civilizáció t jelképező telefon csengetése állandóan félbeszakítja őket. Ezek a
látszólag "üres" telefonbeszélgetések tartó oszlopai az operának, "zenei jellege
valamennyinek arhaizáló és ez a már jelzett komikum mellett még különle
gesen mulattató antagonizmust sejtet, az izig-vérig mai színpadi helyzet és a
régies muzsika között". Az első beszélgetés - valami pletykaféle - verdis és
puccinis dallamvonalakkal ékesített. Verdi dal.lG!mképletei még egyszer visz
szatérnek, sokkal tragikusabb mélységben, amikor a két-két főszereplő már
már összevész a telefon miatt. De van itt más is: elomló schuberti dallam,
Bellini nyomán virágzó drámai belcanto - majd az opera tetőpontján vidám
keringő. Ben és Lucy - két mai ember - telefonon esküsznek hűséget egy
másnak s közben a keringő azt sugallja, hogy ez a telefonon realizált kapcso
lat ugyanolyan üres és felesleges, mint a többi telefon-beszélgetés.

Az opera végkicsengése - elsősorban a zenei me,goldás miatt - mégis
vidám s talán ez is magyarázza Óriási sikerét. A telefont 1947-ben fél évig
játszották a Brodway-n, heti nyolc előadásban.. Nem véletlen, hogy sokan
éppen innen számítják az amerikai operaírás fellendülését. A darab ragyogóan
szellemes színpadi beállítása (Huszár Klára rendezésének, Makai Péter disz
leteinek és Szitz Gizella jelmezeinek érdeme) hasonló maquar sikert igér,
hacsak . . . hacsak a. Erkel Színház iszonyú méretei meg nem ölik az intimebb
környezetbe illő mŰv2t. (Nagyon tetszett Koltay Vali és Nádas Tibor szellemes
játéka, és Varga Pál pezsgő vezénylése nyomán a zenekar biztos összmunkája.)

(O t t ó F e r e n c M á r i a - s z e k ven c i á j ,a a z O. M. C. E. h a n g ve r
s e n y é n.) Húsz esztendeig várt Ottó Ferenc nagyobbik Mária-szekvenciája,
míg végre a Cecilia Egyesület legutóbbi hangversen'yén az Egyetemi templom
ban közönség elé került. Erőteljes, magyaros hangvételű mű, a középkori szö
veg sugallta áhítat egy~sül benne valami kodályosan telt fénnyel, a magyar
vallásos zene legszebb, tiszta és eredeti hagyományainak szellemében. Mint
Ottó Ferenc műveit általában, ezt isa lírai odaadás és a feszült indulat egy
sége jellemzi; sajnos, a kórus - a józsefvárosi templomé - ezúttal mintha
kissé lankadt lett volna, és érzésünk szerint - talán a megelőző mise elóadá
sától fáradtan - sem a lirai részek lágyságát, sem a forték férfias erőteljes

ségét nem hozta ki eléggé. Remélhetőleg nem kell újabb évtizedeket várni,
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hogy eza szép, zeneileg-érzelmileg egyaránt tartalmas mú ismét felhangozzék
kórusaink ajkán.

(A b ű v ö s s z e k r é n y n a g y s i k e r ű e l ő a d á s a L u z e r n b e n.)
A bűvös szekrény - Kunszery Gyula kedves, poétikus ezeregyéjszakai mese
játéka, Farkas Ferenc, később Kossuth-díjas zeneszerző pompás zenei feldolgo
zásában 1942-ben került bemutatásra az Operaházban és rendkívüli sik?rt ara
tott. Már akkor lekötötte külföldi előadásokra a bécsi Universal-kiadó, de sem
a háborús idők, sem az elég gyarló német fordítás nem segítette a mű to
vábbi terjedését. A németországi bemutatÓk (Erfurt, Plauen, Gera) általános,
de nem maradandó sikert jelentettek az opera történ'!tében.

Csupán Karlheinz Gutheim müncheni költő két évvel ezelőtt elkészült, igen
jól sikerült német f01'dítása, tette lehetővé a daljáték külföldi vándorút jának
folytatását - egyelőre német nyelvterületen. Az új fordítás első állomása: a
svájci Luzern Városi Színház. Itt mutatták be a vígoperát május 7-én. (Az
ünnepi előadáson meqizlent Gyémánt András, hazánk svájci nagykövete is.) A
rendkívüli siker a modern magyar opera nagy diadala. A kitűnő előadás sze
replőinek dícsérete mellett jut hely a lapokban a mű zenei- és szövegelem
zésére is. Valamennyi lap dícséri Farkas Ferenc mértéktartóan modern ötle
tes muzsilcáját és Kunszery Gyula dramaturgiai lag hibátlan, szellemes és köl
tői librettóját. Kiemelik az új fordítás életszerűséqét és ügyesebb megoldásait
is. A luzerni sik?r - reméljük csak első állomás ... És még valamire figyel
meztet ez a bemutató: arra, nem kellene-e okosabban gazdálkodnunk értéke
inkkel ? Vajon nem fordultunk-e túlzottan a külföld felé? Nem maradt-e
észrevétlenül sok hazai érték (például ez az opera is), miközben a messzeségbe
figyeltünk? Mindenesetre elgondolkoztató, hogy a hátralévő rövid színházi
szezónban hétszer adják elő A bűvös szekrényt. Reméljük, itthon sem sokáig
késnek felújításával. (Rónay László)

FIúMEK VILAGABOL. A carmesi filmfesztivál nagydíjával kitüntetett
brazil film, "A fogadalom" ugyancsak fejtörést okoz a legtöbb nézőnek. Nehéz.
itéletet alkotni a témájáról, még a kellő ismeretek birtokában is.

A múlt esztendő őszén brazil papok keresték fel szerkesztőségünxet. Két
teológiai tanár, mindketten hazájuk zsinati küldöttségének szakértői, akik ma
gas rnűveltségüknél fogva - a párizsi Sorbonne-on végezték tanulmányaikat 
míndenképpen alkalmasak voltak arra, hogy bennünket a távoli Brazilfával
megismertessenek. Egyikük az északon, kőzvetlenül az egyenlítő alatt fekvő

Belémből való, másikuk délről, Santosból jött. A kettejük otthona közott na
gyobb a távolság, mint Budapest és Moszkva között - több mint kétezer
kilométer légvonalban - noha egyetlen ország határain belül élnek.

A hatalmas területű Braziliát több állam szövetsége alkotja. Ezek azon
ban csupán politikai egységeknek tekinthetők, az ország [el.legileg voltaképpen
három nagy részrc vtagozódik. A délen, az Atlanti óceán partvidékén fekvő

nagyvárosok nem csupán élénk kereskedelmi kikötők, hanem központjai az
iparnak is. Az itteni lakosság kultúrfoka, életszínvonala hasonlíthatatlanul
magasabb, mint bárhol másutt, Brazília nyugati harmadát őserdők borítják,
hozzáférhetetlen, gyéren - még rníndíg félvad indiánok által lakott terület ez,
ami ,gyakorlatilag annyi, rnintha nem is létezne, Az északi sáv rnezőgazdaságí

vidék, amit az utak és vasútak majdnem teljes hiánya, európai számára szinte
elképzelhetetlen elmaradottság jellemez. A lakosság legnagyobb része anal
fabéta. Oka ennek az is, hogy a települések igen nagy távolságra fekszenek
egymástól s a közlekedés majdnem lehetetlen. Egyedül a repülőgép jöhet szá
mításba, ám ez meglehetősen drága s igy csupán a gazdag földbirtokosok szá
mára hozzáférhető. A kultúra önzetlen terjesztöreként éppen az egyház jelent
kezett az utóbbi időkben, az atyák rádió útján tanítják a lakosságót - első

sorban természetesen írni és olvasni.
A film színtere Braziliának ez az északi vidéke. A földhözragadt sze

génység, naív egyszerűség és a sötét babonák hazája. Könnyen elképzelhető,

hogy így, ilyen körűlmények között, teljesen tudatlan emberek körében, mi
ként torzult el maga a keresztény tanítás is. Az indián őslakosság, valamint
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az egykor behurcolt néger rabszolgák primitív vallási szokásaí összekevered
tek a hódító fehérek hitével, s olyan fura szekták keletkeztek ebből, hogy et
nográfus legyen a talpán, aki kiismeri magát közötüük,

Egy tisztaszívű, de rettentően tudatlan parasztnak, Zé-nek szamara megse
besült egy vihar alkalmával. Az egyszerű ember annyira szeréti fülesét, hogy
fogadalmat tesz egy pogány istennő - akit a nép Szent Borbálával azonosít 
ünnepén: amennyiben állatia meggyógyul, olyan súlyú keresztet visz gyalog
szerrel a Báhia-beli Szent Borbála székesegyházba, amilyen Krisztus keresztje
volt. A szamár felépül és Zé állja szavát. Hihetetlen fáradalmak után el is
jut céljához, ám a templomba már nem engedi bea plébános, komolytalannak,
pogány babonaságnak minősítí a fogadalmat. A paraszt azonban makacsul ra
gaszkodik szándékához. A közhangulat a plébános ellen fordul, a püspök is
beavatkozik, szeretné elsímítani a dolgot, fáradozása azonban nem jár ered
ménnyel.

zé feleségét, aki elkísérte férjét a fáradságos útra, közben elcsábítja egy
selyemfiú. Ez a rostjaiban züllött fickó nem elégszik meg a kalanddal, el akar
ja választani férjétől az asszonyt. Kapóra jön neki, hogy a sajto is felfújja
az ügyet - új Krisztusként, szabadító forradalmárként emlegeti Zét. Felbíz
tatja tehát hozzá hasonló detektív 'barátait, tartóztassák le a szarencsétlen pa
rasztot. Jönnek is a rendőrök. de Zé nem hagyja magát, verekedés támad s
eközben halálos késszúrás éri. A végsőkig felizgatott tömeg ráhelyezí a ke
resztre a halottat, betöri a templomajtót, így szerez érvényt Zé fogadalmának,

Valószínűtlen históda ? Nem, sajnos, eléggé elhihető azok után, arrnit a
brazil állapotokról hallottunk. Elképzelhető, ha nyilván nem is tipikus eset,
hogy akadjon ott egy Zéhez hasonló primitív lélek. Bonyolultabb a filmbeli
plébános magatartása. Alapjában nem vehetjük rossznéven tőle, ha itávol akar
ja tartani templomától a szektás babonaságot, amivel ott Báhiában, a város
ban is sokszor találkozhatott. Zé messziről jött, valamelyik távoli farmról.
nem ismerheti őt a pap, nem tudhatja, mennyiben tiszták a szándékai. S em
berileg az is érthető, hogy később, amikor már nyilvánvaló lett a paraszt ne
messzívűsége, továbbra is kitart eredeti álláspontja mellett,· mert hiszen anél
kül papi presztízséri eshetne csorba.

Míndez elegendő drámai elemet tartalmazna ahhoz, hogy pozitív, nevelő

hatású filmet alkossanak az alaptörténetből; olyan filmet, amelyik reflektor
ként mutat rá a társadalmi Igazságtalanságokra. az elrnaradottságra s az em
beri gyarlóságrá egyaránt. A film alkotói, Diaz Gamez forgatókönyvíró és
Anselma Duarte rendező azonban nem elégednek meg ezzel. Lelépnek az ál
talános humánum széles útjáról, hogy míndínkább a célzatos antiklerikaliz
must, majd a nyilt vallásellenességet hirdessék meg. így azonban a film vonal
vezetése sem marad egységes, töretlen; a néző hangulata többször is változni
kénytelen, ami azután állandó zavart eredményez, rontja, majd hogy teljesen
tönkre nem teszi azt a hatást, amely pedig feltétlen katarzishoz vezethetne.

Eleinte szánjuk, majdnem megmosolyogjuk Zé együgyűségét, hiszen a fo
gadalommal járó hihetetlen megerőltetés és a fogadalomtétel oka - egy gyen
gélkedő szamár - a mí fogalmaink szerínt nincsenek arányban egymással.
Később ez a fenntartásunk tisztelette oldódik, mert látjuk, hogy Zé rnennyíre
becsületesen véghezviszi azt, amit vállalt. Utóbb a két makacs ember: Zé és
a plébános összecsapásakor bosszankodunk a pap elzárkózásán, mert közben
az az érzésünk támad, hogy ott Brazíliában a szegénységben maradt vagy tar
tott nép lelkülete keresztényíbb, mínt némely egyházi vezetőé, Am újrból csa
lódnunk kell, Duarte ismét lódít egyet hangulatunkon. A népről kiderül, hogy
babonás tömeg, amely csupán szenvedője az elnyomatásnak. de öntudatra
egyáltalán nem ébredt, nem lebeg előtte semmiféle világkép, sem a keresz
ténységé, sem a szocíálizmusé, Mindezeket betetőzi egy jelenet: a keresztvivő

párhuzamosan halad a Szent BODbála szobrának hordozóival. Zé majdnem sze
relmes áhítattal nézi a giccses szobrot, 'ami - a billegés miatt olyan hatást
kelt, míntha kacsintgatna!... Ime, a végső következtetés, amely a történet
ből leszűrődik: minden vallás babona csupán, ebből keletkezhetett valaha a
kereszténység is.
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El tudok képzelni olyan vallásellenes filmet, aminek ugyan tartalmával
sohasem fogok egyetérteni, rnűvészi voltát mégsem vonhatom kétségbe. Ez a
film azonban nem ilyen. A fent vázole hangulati ingadozás dramaturgiai hiba,
rendezési félrenyúlás, ezért semmiképpen nem tartom megokoltnak azt a ma
gas kitüntetést, amelyet Cannesben nyert -a film. Elhibázott produkció annak
ellenére, hogy a színészek játéka szinte kifogástalan, helyzetfestése, fényké
pezése megkapo. A feszültség, a drámai összeütközés megteremtése még nem
rninden, le is kell tudni vezetni, meg is kell oldani. (Bittei Lajos)

JEGYZETLAPOK. (A prózafordításról). Péterfyben olvasom, 1888-ban írta:
"Nagyon ritka nálunk az a regényfordító, ki a regényt művészíleg uratlan do
lognak ne nézze, mellyel szemben semmi íród kötelezettsége nincs. Mindegy
neki, akár Mühlbach, akár Tolsztoj, akár újságbeli rémregény, akár remekmű.

Pedíg a bor- vagy fűszerhamisításnem oly rút dolog, mínt ez a stílusharníaítás,
melyet a rossz regényfordító elkövet."

Ezen a fokon ma már, szerenesére, [ocskán túl "agyunk. Prózafordításaink
többsége jó; a prózafordítás művészete azonban ma sem áll különösebb becs
ben nálunk. Pedig jól forditani prózát sem könnyű, Mint ahogy ez sem könnyű:

jól írni prózát, jó prózát írni.
Hadd 1dézzem a múlt század egyik nagy német esztéti1rusát, Jean PauIt.

Néhány mondatát az "esmtikai előiskola" "utóiskolá:jából", ahol a próza 
és közvetve a prózafordítás - nehézségeiről beszél. "A művészí próza - mondja
- épp annyi, csak éppen másfajta gondot kíván, mínt a vers. A próza ritmusa
folyton változik, a költői metrurn viszont az egész versen végig tart; és a pró
zai periódusok nem egymás nuntájára készülnek, ahogyan versben a követke
zők a megelőzőket követik. A prózabeli mondatok hosszúságának és szórend
jének mimdenkori változását a pillanat, illetve a tárgy számtalan törvénye
határozza meg ... ÉPP ezért ez a prózabeli változatosségkönnyebben fölveszi
az íré különféle sajátságait."

A jó fordítás pedig ott kezdődik, aihol nemcsak puszta szöveg-értelrnet tol
mácsol, hanem az írónak a stílusban és változásaiban megnyílvánvaló "külön
féle sajátságait" is közli.

S még egy mondatot Jean Paulból. Abból a részből. ahol Lessing prózá
járól beszél. Ez a mondat joggal lehetne mottója bármely könyvnek, amely
a prózafordítással foglalkoznék, ha egyáltalán volna ilyen nálunk. így szól:
"Ez a stílus (,tudniillik Lessingé) nem élettelen ruhája, hanem élő teste a gon
dolatnak; és nehéz utánozni (dlletve nehéz fordítani, mondanám), mert nem
halmi víaszbábot kell visszaadnunk, hanem élő embert."

Innét aztán könnyű volna egy lépéssel tovább menni: a rossz fordító tehát
gyiNl:os. Péterfy szerint, láttuk, füszer-hamisítással öl. De a hamísítökat, sze
rencsére, már régen leleplezték, s a gyHkosOlk egy idő óta, igen helyesen, nem
kapnak fűszer-árusításí engedélyt.

(Utazás.) G. most jött meg külfőldről. Azonnal fölhív, Lázasan közli, hogy
okvetlenül beszélni akar velünk. Tíz perccel előbb beállít, ledobja a kabátját,
elhelyezkedik a karosszékben és ikét órán át egyfolytában henceg.

Mikor elmegy - másik barátjáékhoz. folytatni él hencegést - előkeresem

Flaubert levelezését, és ezt olvasom, a második kötet tizenkettedik lapján:
"Aki utazás közben megőrzi saját ma,gárólugyanll.zt ll. kiváló véleményt,

amely otthon töltötte el, míkor naponta tükrébe nézett, az vagy nagyon nagy
ember, vagy nagyon nagy hülye. Engem, magam sem tudom, miért, az utazás
igen alázatossá tesz."

Ami G.-t illeti, ezen az egyetlen tényen kívül, hogy megőrizte, sőt fokozta
önmagáról alkotott kiváló véleményét, még sosem adta tanújelét annak, hogy
nagyon nagy ember volna.

Eszerint a másik lehetőség állna fenn? (r. gy.)

,Felelős kiadó: Saád Béla
Föv. Nyomdatp. V. 5. 118'llHl4. - F. v.: Pege János



SZERKESZTŐlOZENETEK

Sz. L. - Olvasónk egy sajnos, eléggé köZkeletű tévedésnek esett áldoza
tul. A Gyömölcsoltó Boldogasszony és a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe "két
teljesen különböző dolog. A Gyümölcsoltó Boldogasszony az angyall üdvözlet
emlékünnepe, tehát azé a napé, amikor a Boldogságos Szűz a Megváltót méhé
be fogadta. A karácsonytól visszaszámítva került ez az ünnep a kilenc hónap
nak megíelelően március 25-ére. A Szeplőtelen Fogantatás (Immacu14ta Con
ceptio) ezzel szemben azt a hitigaz.ságot fejezi ki, hogy Mária, az üd~ózítQ
édesanyja fogantatásától kezdve mentes volt az eredeti bűntől. Az egyház'
míndíg vallotta ezt, dogmaként azonban csak IX. Pius pápa hirdette ki 1854.
december 8-ám., míután előzőleg az egyház püspökei szavazatukat a dogma
mellett leadták. Ettől kezdve lett december 8-ika a Szeplőtelen Fogantatás
ünnepe.

"Egy régi előfizető," - Megértjük nehéz helyzetét. amelyről levelében pa
naszkodik és amelyben, mint írja, több katolikus ismerőse adott igazat. Ol
vasónk ugyanis társbérletben él és szeretmé ezt az együttélést a kölcsönös meg
becsülés alapján emberségessé tenni. A maga részéről hajlandó is lenne a
keresztényi türelemre, társbérlője azonban semmibe sem veszi jószándékát.
Erőszakoskodik, sérteget, gyakran - főleg a gyerekek előtt - a gúny nyi
laival sem takarékoskodik, igyekszik kisajátítani a közös helyiségeket és álta
lában úgy viselkedik, mintha egyedül övé lenne a lakás. Olvasónk méltányta
lannak érzi, hogy azon a címen, hogy ő a hitét komolyan vevő keresztény,
mindig csak neki kelljen nyelni, és azt kérdezi, vajon a másik fél számára nem
lenne-e kötelező ugyanez a türelem? Nos, természetesen kötelező lenne, ezzel
a megállapítással azonban nem sokra megyünk, ha nincs módunkban a másik
embert megváltoztatní. Ha visszaszájaini nem tudunk és nem is akarunk, ak
kor a keresztény ember számára mégsem marad más hátra, mint pozitívan és
példamutatóan élni a maga kereszténységét és szeretettel felelni a szeretetlen-

. ségre is. Persze, hogy nagyon nehéz ez néha, különösen ha úgy érezzük,' hogy
csak a presztízsünk árán tudjuk megvalósítani. Mégis ez az egyedüli keresz
tény út, az evangélium, a hegyi beszéd útja, amelyet nem olvashatunk el elég
szer. Krisztus sohasem bíztatta tanítványait azzal, hogy könnyű lesz a kö
vetése. Sőt, rníndtg a legrosszabbra igyekezett öket előkészíteni. Nyilvánvaló,
hogy az On által vázolt helyzetben sokkal jobb lenne, ha a rnásik felet jobb
belátásra lehetne bírni. Idővel talán sikerül is ez. Addig is azonban - és fő

leg, ha a szóban forgó társbér1etet úgysem lehet megszüntetní - az ilyen
helyzetet a saját tökéletesedésünkre szolgáló alkalomként kell felfogni, ame
lyet talán éppen azért engedett meg a gondviselés, hogy próbára tegye ke
reszténységünket. Ami az ön által említettharmadik személyek közbenjárá
sát illeti, nagyon kérdéses, hogy az adott esetben vállalnák-e a közvetítést.
Azt az aggodalmat azonban, hogy gyermekei esetlegkiábrándulnak az apjuk
ból, amiért a sértegetésekkel szemben szelídnek: és béketűrőnek látják, egyál
talán nem osztjuk Erre semmiesetre sem kerülhet sor, ha felismerik ennek 8
magatartásnak Igazi értelmét, ha belátják, hogy nem pipogyaság és meghu
nyászkodás, hanem hiteles evangéliumi szeretet sugallja. És hogy ezt beláss~

ez éppen az ön feladata is. .

"Sárvári olvas6." - 1. Ma már nincs komoly archeológus aki a zsidók
egyiptomi tartózkodását kétségbe vonná. A bibliai elbeszélés Egyiptomra vo
natkozó részeinek hiteles voltát régészeti leletek, nyelvészeti, néprajzi és to
pográfiai kutatások igazolják. A zsidók Egyiptomba érkezését Mózes I. köny
v~ek 47. fejezetében olvashatjuk. József jelenti itt a fáraónak, hogy népe,
mínden ingó vagyonával és állataival megérkezett. A jövevények küldöttei pe-
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dig elmondják a fáraónak, hogy az éhinség elől menekültek, amely otthon
Kánaánban önmagukat és állataikat fenyegette. A fáraó megengedi, hogy
Gesszen földjén letelepedjenek. Ugyanebből az időből fennmaradt egy egyip
tomi papirusz, amelyen az egyik határtisztviselő jelenti előljárójának: "Egy
másik ügy, ami közlendő urammal, éspedig: engedélyeztük az edomi nomád
pásztortörz.seknek átvonulását a Zeku-beli Menephta erődön Per-Atúrn váro
sának környékére. hogy a királynak, minden ország fényes napjának földjein
ők és nyájaik életben maradhassanak." Ez a Per-Aturu azonos a bibliai Cesz
szen földjével és a Nilus delbájától keletre fekvő termékeny terület. Mikor
Jákob, József apja meghalt, a biblia szerint bebalzsamozták. ami jellegze
tesen egyiptomi szokás és sem Mezopotárniában, sem Kánaánban nem ismerték
és nem gyakorolták. Ugyanakkor Herodotosz görög történetíró ugyanúgy írja
le az egyiptomi balzsamozást, ahogya biblia Jákobét. Mózes neve kétségkívül
egyiptomi név. Maose, Mosu, vagy Mose azt jelenti: fiú. Egész sor egyiptomi
fáraót hivták Arnosís-nak, Amasis-nak és Tuthmosis-nak. Tuthmose volt a szob
rász is, aki a világhírű Nofretet fejet alkotta. Mózes korában a biblia tanú
sága szerínt a zsidóknak, akik addig békességben és jólétben éltek Gesszen
földjén, súlyos kényszermunkákatkellett végezniök Ramesszesz városának
építkezésénél. Az egyiptomi hieroglifakból És ábrázolatokból tudjuk, hogy II.
Ramses fáraó idejében nagyarányú építkezések folytak a Nilus delta vidékén
is és ezekhez idegen nemzetiségű kónyszermunkásokat alkalmaztak. Igen ér
dekes egybevetésre ad alkal:mat az a korabeli papirusz-levél, amelyen egy Pai
Bes nevű tanuló számol be tanárának, Arnen-ern-Opet-nek a delta vidékén tett
utazásáról. Leírja benne azt itteni jólétet és gazdagságot és különböző rnező

gazdasági művelésí ágatkat. Majdnem szószerint ugyanezekkel a szavakkal em
lékezik vissza Mózes II. könyvének 16. fejezete, valamint a IV. könyv 11. fe
jezete a pusztasági szenvedések közepette az egykori egyiptomi jólétre. A bib
liai elbeszélés hítclességét igazolják a topográfiai 'kutatások is. William Fox
wel! Albright, a neves történész, orientalista és archeológus írja ezzel kapcso
latban: "A keleti deltára vonatkozó mai topográfiai ismereteink birtokúban
megállapíthatjuk, hogy aza beszámoló, amelyet az Exodus 12, 37 és az Exodus
13, 20 közöl, topográfiailag tökéletesen helyes. Az Exodus beszámoló és a
Sinai, Midial és Kádes vidékein történt vándorlás elbeszélésének történeti
jellege, egyre növekvő topográfiai és archeológiai ismereteink birtokában min
den további nélikül igazolható. Elégedjünk itt meg azzal a megállapítással,
hogy aza hiperkritikus magatartás, amely Izrael régebbi történeti tradiciójá..
val kapcsolatban régebben általános volt, ma már nem jogosult. Még a kivo
nulás sokat vitatott időpontja is meglehetősen szűk határok között rögzíthető.

Ha körülbelül Kr. e. 1290-re tesszük, aligha tévedünk, rninthogy II. Ramses
(1301-1234) uralkodásának első éveit legnagyobbrészt annak a városnak épí
tőrnunkálataí töltötték ki, amelyet saját nevéről nevezett el - és amely az
izraelita tradició szerinti Rarnesszesz volt. A csattanós megegyezés eme dá
tum és az Ex. 12. 40-ben megadott 430 év között ("Izrael fiainak Egyiptomban
töltött tartózkodása négyszázharrmnc esztendő volt" - a bevándorlásnak te
hát Kr, e. 1720 körül kellett történnie) fennáll, természetesen véletlen is lehet,
de míndenesetre nagyon figyelemre méltó." Mindehhez hozzátehetjük még,
hogy a zsidók egész sor jellegzetesen egyiptomi szokást vittek magukkal, töb
bek közt, formailag egyiptomi eredetű a frigyszekrény használata is. A Mózes
által vezetett zsidók vándorútjukon hatalmas kerülőt tettek. A Földközi-tenger
keleti partvidéke, a mai Izrael, Sziria és Libanon ugyanis akkoriban teljes
egészében egyiptomi fönnhatóság alatt állott és a rövidebb tengerparti út ve
szélyes lett volna. Flinders Petrie már lS05-beJl expediclójával végigjárta a
Kánaánba tartó zsidók vándorútját és mindenütt meglelte a homokréteg alatt
az egykori települések maradványait. 2. A levelének második kérdésében kö
zölt értesülésnek tudecuásunk szerint semmi alapja sincs.
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