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SZENDI JÓZSEF

A ZSINAT UTÁNI PERSZONÁLIS LELKISÉG
Az evangélium örömhír. Jézus annak szánta, és az ősegyház boldog hálával

ilyennek élte, Ezért .terjedt el oly gyorsan az egész világon különféle nehézségek,
sőt üldözések ellenére is. Míért van akkor válságban a mai kereszténység? Mi
kor objektív javakkal (élelem, ruházat, szórakozás, a civilizáció és kultúra minden
technikai és szellemi java) bőségesen ellátott mai fiatalság világszerte többet, job
bat, boldogítóbbat keres, ami maradék nélkül kielégíthetné vágyait, miért nem
az evangéliumban keresi boldogulásának nyitját? Mi hiányzik a mai keresztény
ségböl, hogy elveszítette tömegeket vonzó erejét? Milyennek kellene lennie újra
a kereszténységnek, hogy megfeleljen Alapítója .szándékának? Ezekre a kérdések
re próbált feleletet adni a II. vatikáni zsinat és' a legújabb teológiai kutatás.

A modern lélektani felfedezések és bölcseleti megállapítások nyomán a zsi
nat utáni teológia is egyre jobban a legnagyobb teremtett érték: a személyiség
felé irányítja figyelmünket. Ámulva állapítja meg személyíségünk kiválóságát,
mellyel magasan kiemelkedünk az ásvány-, növény- és állatvilág fölé. Öntudatunk
kal átfogunk múltat és jövőt. Münkánkkal tervszerűen alkotjuk meg cívílízácíón
kat. Kulturális életünkben is állandóan fejlődünk. Ugyanakkor meg kell élnünk
egyéniségünk magányosságát és ürességet. Vannak, akik egyenesen menekülnek
önmaguk elől. Mások különféle tárgyi javakkal akarják magukat gazdagítani:
vagyonnal. kényelernmel, szórakozással, tudománnyal és művészettel. Mindezek
a tárgyi javak azonban nem oldják meg problémáinkat. Ha nem lépünk ki· ön
zésünkből, továbbra is magányosak és másoktól elszigeteltek maradunk. A törté
nelem. számtalan kiváló tudóst, művészt, feltalálót vagy pénzembert ismer, akik
szörnyen magányosak és az elvíselhetetlenséglg boldogtalanok voltak.

A modern lélektan kimutatta, hogy személyeket nem tárgyak, hanem csak
más személyek tudnak boldogítani, akik egymással személyes, Én--Te kapcsolat
ba lépnek a szerétetben. Ez a személyíség transzcendenciája: valaki kinyílik felém,
feltárja előttem személyiségének titkait és szerétetébe fogad, amit én is hasonlóan
viszonzok, mert hiszek neki és bízom jóakaratában. Ebben az Én-Te szerétet
viszonyban a személviség kibontakozik. Soha nem sejtett képességei nyílnak ki,
mint tavaszi napsütésre- a .fák rügyei. Az emberi szernélyíség csak akkor tud iga
zán kifejlődni, ha szeretik, és ő önzetlenül szolgálva viszontszerethet. Az emberi
személy csak a szeretet által és a szeretetért létezik, mert egzisztenciális mivol
tában nem elvekkel. tanokkal és törvényekkel, hanem élő személyekkel áll szem
ben. A gyermek akkor ébred személyes énjének tudatára, míkor szülei szeretet
tel megszólítják, és ő erre válaszol, mert rádöbben, hogy létezik, mégpedig más
képpen minta szülei, Azzal, hogy viszontszeret, szinte eggyé lesz azzal, akit sze
ret, és így nem nehéz neki jót tenni. Ez a nagyobb boldogság adni, mint kapni
élménye (Apcsel 20,35), melyben egyre tökéletesedik egészen haláláig. Mert az
emberi személy arra van rendelve, hogy közösséget alkosson a szerétetben. Iyen
szeretetközösségek a gyermek és szüleí, a jó barátok és a szerelmesek kapcsolata.
Annak visszautasítása, hogy engem szeressenek és én viszontszeressek, szemé
lyiségem elmagányosodását, elszigetelődését, elídegenedését, beszű~ülését, sőt er
kölcsi halálát okozza. (Gondoljunk csak az agglegény és a vénlány kifigurázott
alakjára!)

De még a legnagyobb barátság, vagy a legjobban sikerűlt házasélet is arra ta
nít, hogy az emberi személy mindig véges és ezért tökéletlen is. S;;;eretete éppen
akkor mond csődöt, míkor szerető érzésein, szavain és tettein túl egész önmagát
szeretné adni a másik személynek. annyira, hogy teljesen eggyé váljék azzal, akit
szerét. Ez a teljes önátadás teremtmény számára lehetetlen, mert általa a teljes
megsemmisülésig kellene magát adnia. Erre csak a végtelen Szerétet képes és te
het rá képessé minket isteni míndenhatóságával.

Ha tehát a modern lélektan és bölcselet szerint az emberi személyt nem valami,
hanem csak más valaki: nem eltárgyiasított elméletek és törvények, hanem csak
élő személyek, mégpedig nem is véges, hanem csak végtelen személyek tudnak
boldoggá tenni, akkor egyáltalán nem lehet azon csodálkozni, hogya zsinat előtti

személytelen. ideológiai tételekkel és abszolutizált morálís törvényekkel dolgozó
szokványos teológia és az erre alapuló pasztorális, igehirdetés és hitoktatás egyál
talán nem volt vonzó, sőt nem is lehetett az. Amíg Isten Szent Támás számára
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teológiájának nem tárgya, hanem alanya, akí mint élő személy saját személvr
ségét tárja fel nekünk a kinyilatkoztatásban, addig az utána következő epigonok
sokkal inkább .tekíntették tudományos munkájuk tárgyának az Istent. Inkább az
zal foglalkoztak, hogy mi az Isten, semmint azzal, hogy ki az Isten. Az elméleti:
teológia ily módon hasonlóvá lett az érdekházassághoz, amelyben a házastárs sze
mélyénél fontosabb a hozománya. A keresztény hítetvelszemélytelenített ideológiá
nak tekíntette és őszintén sajnálta, hogya tudományos rendszer nem minden
kérdése kapott egyformán közvetlen kinyilatkoztatást. Nem csoda, ha az ilyen el
személytelenített teológia senki lelki életét nem formálta, senkit sem tudott lel
kesíteni Krisztus követésére. Amíg az ősegyház teológiája nemcsak a papokat, ha
nem a laikus híveket is bevonta művelőí közé, addig, a zsinat előtti szokványos
teológia csupán néhány bennfentes szakember tolvajnyelve maradt. Ilyen talajon
az igehirdetés és hitoktatás inkább- ideológiai oktatásnak volt mondható. A morali
záló prédikációk pokollal fenyegető bűnlajstromai hasonlóvá lettek a farizeusok
törvényeket abszolutizáló tanításához, mely Jézust mélységesen elszomorította:
"Elviselhetetlen nehéz terheket rónak és raknak az emberek vállára, de maguk
ujjal sem hajlandókjnozdítaní rajta" (Mt 2:3,4). Ezért méltán korholja őket: "Be
zárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, de az
oda igyekvőket sem hagyjátok bejutni!" (Mt 23,13). Az abszolutizált, merev tör
vény olyan magas létrafok, melyre ' senkinek sincs kedve és bátorsága fellépni,
hogy általa Istenhez jusson: vagy teljes kétségbeeséshez vezet, vagy arra a med
dő álláspontra nevel, hogy félelemből kerüljük a bűnt. Ez viszont azonos a ta
lentumát keszkenőbe kötő szolga ijedt magatartásával, akít Ura gyáva félelme
és meddősége míatt arra ítél, hogy még azt is elvegyék tőle, amije van (Mt 25,29).

Ebből a zsákutcából akart kíszabadítani a II. Vatikánum. Mivel a hagyományos
teológiával s'Zemben a szeritírás és a liturgia míndíg személyes, ezért a zsinat éppen
ennek a két forrásnak a megnyitásával akart új életlehetőséget biztosítani. Szak
emberek véleménye szerint a zsinati dokumentumok között teológiai szempont
bólaz istení kinyilatkoztatásról szóló hittani rendel'cezés a legfontosabb. Ez az
első Natikánummal szemben hangsúlyozza, hogy Isten nem csupán objektív igaz
ságokat akart kinyilatkoztatni, melyeket Isten tekintélye miatt ésszel igaznak kell
elfogadni, hanem hogy Isten szeretetből önmagát nyilatkoztatta kí, feltárva előt

tünk háromszemélyű életének a titkát, s erre válaszul nekünk is nemcsak értelmi
meghódolásunkat kell adni a hitben, hanem egész önmagunkat bízó reménység
'ben és önzetlen szeretetben, hogy Jézus Krisztus által eljussunk az Atyához a
Szentlélekben. Jézus Krisztus tehát új és örök szövetséget kötött, melyben meg
valósul a prófétának a messiásí időkre vonatkozó jövendölése, hogy Isten úgy sze
reti népét, mint Atya a gyermekét, mint Barát a barátját, mint vőlegény a meny
asszonyát. (Lásd ehhez a hittani rendelkezés első öt pontját.)

Ebből a személyes szemléletből liiindulva a zsinat utáni perszonális, üdvtör
téneti dogmatika azt mutatia be, hogy az Isten nem csupán ismeret-tárgy, ahogy
őt a bölcselet tárgyalja, hogy tudomásul vegyük és megtanuljuk, hanem élő sze
mély" aki azért tárja fel előttünk személyiségét a kinyilatkoztatásban, hogy vele
személyes kapcsolatot létesítsünk a hiten és reményen alapuló szerétetben. Sőt"

mivel Isten a végtelen szeretet (l Ján 4,9), azért szükségképpen nem egy, hanem
három személy. Egy személy ugyanis nem szeretheti igazán önmagát, mert a
szerétet adás és- elfogadás. Jézus nem ok nélkül .nevezí Istent "én igaz Atyám
nak" (Jn 17,25), mert: "mindent átadott nekem Atyám: senki más nem ismeri a
Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és az, akínek a
Fiú ki akarja jelenteni" (Mt 11,27). Az Atya tökéletesen önzetlen, önátadó szere
tetében szellemi nemzéssel mindenét belenemzi a Fiúba úgy, hogy; Jézus nemcsak
elimádkozhatja: "mindaz, ami az enyém, a tiéd és ami a tiéd, az enyém" (Ján
17,10), hanem az Atya éppen ezáltal lesz örök Atya, minden atyaság és közösség
forrása mennyben és a földön (Ef 3,15). Az Atya és a Fiú egész istenségüket
beleadják a .Szentlélekbe kölcsönös szeretetegységük kifejezéseképp. Az Isten éle
te tehát nem önzŐ magányosság, nem terméketlen sívárság, hanem a három isteni
személy minden emberi elképzelést felülmúló boldog életközössége a 'szeretejben,
Ezt a személyes életközösséget az Atya velünk is meg akarja osztani szeretett
Fia, Jézus Krisztus által a Szeritlélekben. Jézus ezért imádkozik így szellemi vég
rendeletében, főpapi imájában: "De nemcsak értük (az apostolokért) könyörgök,
hanem. azokért is, akík szavukra hinni fognak bennem. Legyenek míndnyájan
egyek. Amint 'te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is
mibennünk, és így elhiggye a, világ, hogy te küldtél engem. ~ átadtam nekík:
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a dicsőséget, amit nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egy~k vagyunk:
én őbennük, te énbennem, hogy így tökéletesen egyek legyenek ők is. Ismerje
meg ebből a világ, hogy te küldtél engem és hogy szereted őket, amint engem
szeréttél ... Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged. Én ismerlek téged
és így ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettelek velük és meg
is foglak ismertetni,\ hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen
és én őbennük" (Ján 17,20-26).

Jézus Krisztus apostolait nem holt betűk és törvények szolgáívá akarta ten:'
ni, hanem lelkes tanúságtevőkké: "Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert
a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mín
dent tudtul adtam nektek" (Ján 15,15). Máskor fiainak szólította őket (Ján 21,5),
sőt azt állította magáról, hogy ő a vőlegény, tanítványai pedig a násznép (Mk.
2,19). Ezért láthatta Szent János a Jelenések könyvében a megdicsőült egyházat
menyasszonynak és a Bárány jegyesének (Jel 21,10).

Jézus Krisztus nem azért nyilatkoztatta ki nekünk az Atyát és a Szentlelket,
hogy legyen mit tanulnunk a katekizmusból, vagy legyen mit tárgyalni a dog
matikakönyvekben. Amikor találkozott Zakeussal, a latorral, Mária Magdolnával,
Péterrel és Pállal, akkor nem személytelen teológiai tételekre és objektív erkölcsi
normakra akarta őket megtanítaní, hanern azt akarta, hogy higgyék, ő a Krisztus,
az élő Isten Fia, hogy hívén. életük legyen benne (Ján 20,31), mert ő az élet. Ezért
imádkozza főpapi imájában: "Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy
Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy min
denkinek, akit nekí adtál, örök életet adjon. Az örök élet az, hogy ismerjenek té
ged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust" (Ján 17,1-3). Azt akarta,
hogy szerétetének hitében és bűnbocsájtó jóságában újjászülessenek és életük végé
ig ismételjék a mínden emberi értelmet felülmúló nagy titkot: Szeretett és meghalt
értem! Az apostolok nem ideológiát, nem elvont bölcseleti tételeket tanítottak,
amit tudomásul kell venni, megérteni és legfeljebb hasznossága felől lehet ér
deklődni. Az ő meggyőző igehírdetésük tartalma az élő Krisztus volt, és nem
akartak másról tudni, csak Jézus Krisztusról, akit értünk keresztre feszítettek,
hegy benne higgyünk és ezáltal feltámadásának is részeseivé lehessünk. Az a meg
szeritelő kegyelem, amiről olyan nehéz volt megtanulni a dogmatikai tételeket,
mert annyira elvontan és elszemélytelenítve tárgyalták a dogmatíkakönyvek, el
sősorban és lényegében a Szenthácomság személyes életében való részesedés: "Aki

. szeret engem, megta-rtja tanításomat. Atyám is szeretní fogja őt, .hozzá megyünk
és benne fogunk Iakní' (Ján 14,23). Jézus titkát nem lehet saját erőnkből meg
tanulni, csak ő .tudia megismertetni velünk kegyelemből, ha szeretetből befogad
juk: "Szeretni fogom én is és kinyilatkoztatom magam neki" (Ján 14,21).

A perszonális .dogmatika így lesz alapja a perszonális morálisnak: ha Isten
előbb szeretett mínket és megmutatta, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs
annál, mint aki életét adja barátaiért, akkor nekünk is egész életünket adó sze
retettel kell válaszolnunk. Ezért a szeretet nemcsak a főparancs: "SzeT'esd Uradat
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedbőlés teljes elmédből" (Mt 22,37), melyet már
az Oszövetség is tartalmazott, de csak úgy, mint egy törvényt a 'sok közül (Lev
19,18 és Deut 6,4), hanem egyáltalán a Krisztus parancsa, az új parancs: "Új pa
rancsolatot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek egymást ti is!". (Ján 13,34-35). lsten a maga személyes életét az Új:
szövetségben nyilatkoztatta ki, hogy arra mi is személyes önátadással válaszol
junk. A személyek közötti kapcsolat fő törvénye azonban a hiten és bizalmon
alapuló önzetlen szeretet. ..'

Szent János apostol első levelében így ínterpretálja az új erkölcs lényegét:
"S,zeT'etteim, .szeressük egymást, mert a szerétet Istentől van. Mindaz, aki szeret,
Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert
az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küld
te a világba, hogy általa éljünk. A szerétet ebben mutatkozik meg: nem ml
szerettük Istent, hanem ő szeretett minket és elküldte Fiát engesztelő áldozatul
bűneinkért. Szeretteím,. ha Isten így szeretett mínket, nekünk is szerétnünk kell
egymást. Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten. bennünk él, és
szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból ismerjük föl, hogy benne élünk és ő ini
bennünk, hogy saját Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanűságot teszünk róla,
hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus Is
ten Fia, abban Isten él és ő Istenben. Megismertük a szereretet,amellyel Isten
szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki szerétetben él, Js-
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tenben él, és Isten őbenne. Isten szeretete azzal éri el tökéletességet bennünk, ha
teljes bizalommal tekintünk az ítélet napjára, mert amilyen Ő, olyanok vagyunk
mi is e vílágbarí. A szerétetben nincs félelem. A tökéletes szeretet nem fér össze
a félelemmel, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem tökéletes a
szerétetben. Szeressük tehát Istent, mert ő előbb szerétett minket. Aki azt állít
ja: szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szeretí
testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kap
tuk tehát tőle: Aki szereti Istent,' szeresse testvérét is" (l Ján 4,7-21).

A krisztusi morális tehát nem ijesztő és fenyegető törvényhalmaz az élet mín
den elképzelhető helyzetére, mely gúzsba köt és nyomasztó félelmet kelt, hanem
az egyetlen törvénynek: a szerető Krisztus magatartásának szem előtt tartásával
kialakított egyéni, szabad, nagylelkű, kockázatot vállaló, felelős, önzetlen szere
tet - döntés az élet különféle, soha nem ismétlődő egyedi helyzeteiben megvaló
sítandó jótettre. Isten ugyanis Krisztusban jótettekre teremtett minket, "melye
ket· Isten előre elrendelt, hogy bennük éljünk" )Ef 2,10). Nem sablonos giccs, ha
nem művészi alkotás, kínek-kínek egyéní tehetsége és kegyelmei szerint. Nem be- .
magolt törvények ész nélküli szajkózása, hanem megfontolt, felelős döntés a szol
gálatra: "Testvérek, ti szabadságra vagytok hivatva. Csak ne éljetek vissza a sza
badsággal, hanem szeretettel szelgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis
ebben az egy mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat:"
(GáZ. 5,13-15).

Ezzel azonban egyáltalán nem akarjuk kiiktatni az Ószövetségben adott tör
vényeket, mert Krisztus sem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt, hanem hogy
tökéletessé tegye (Mt 5,17). A törvény ugyanis önmagában erőtlen: csak megálla
pítja a tennivalót, de erőt nem tud hozzá adni. A törvény önmagában személy
telen: nem tudja számba venni egyéni adottságaimat és körülményeimet: általá
nos érvényű. Mindezekre csak a törvényeket hozó élő isteni személy képes, aki
nemcsak megállapítja az egyéni tennivalókat, hanem erőt és biztatást ad hozzá,
hogy gyengéd atyai szeretetére válaszul még többet is tegyünk, mint amennyit a
törvény előírhat. A szeretet törvénye tehát nem teszi túl magát .a tételes tör
vényeken, hanem éppen azoknak Istenért való megtartásában lát lehetőséget sze
retetének tanúsítására: "Nincs tehát' már semmi ítéletre méltó azokban, akik
Krisztus Jézusban élnek, (s nem az önző test szerint). Hiszen a lélek törvénye,
melyet a Krisztus Jézusban való élet ad, fölszabadított téged a bűnnek és a ha
lálnak törvénye .alól, Amire ugyanis a törvény képtelen volt, mert a test miatt
erőtlenné vált,. azt Isten hajtotta végre. Tulajdon Fiát küldte el a bűn miatt a
bűnös testhez hasonló alakban, hogy elítélje a testben lévő bűnt, s hogy betelje
sedjék rajtunk, akik nem a test, hanem a lélek szerínf élünk, amit csak rendel a
törvény" (Róm 8,1-4).

Hogy azonban minden egyéni helyzetben fel tudjuk ismerni Krisztus példája
szerint a tennivalónkat, arra nem magunktól jövünk rá, hanem Krisztus Lelke
sugallja, mit tegyünk. Krisztus azért nem hagyott ránk a farizeusokéhoz hasonló
törvénygyűjteményt (248 parancsot, 365 tilalmat, összesen 613 törvényt), mert az
holt betű, ami öl és szolgaságba hajt, A próféták által megígért Szentleiket adta
nekünk, aki az igazság, a vigasztalás, a szabadság és a szeretet Lelke. Ö maga a
mi .törvényünk, hogy keresztény szabadságunk sohase legyen merilevél a szabados
ságra, hanem mindig áldozatos, önzetlen, szolgáló szeretet. "Ezért hát testvérek
nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. (Önző festi vágyaink
szerint). Ha ugyanis test szerint éltek, meg fogtok halni, de ha lélekkel megölitek
a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem
a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fo
gadott fiúság Lelkét kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: Abba! Atya! Maga a Lélek
tesz tanuságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk" (Róm 8,12-16). Ezért figyel
mezteti Szent Pál a galatákat: "Azt mondom tehát: Lélek szerint éljetek! Akkor
nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik,
a· lélek pedig a test ellen... Ha a Lélek vezet, akkor nem vagytok a törvény alá
rendelve. A test cselekedetei nyilvánvalóak ... akik ilyesmit tesznek, nem lesznek
Isten országának örökösei. A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség,
türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.
Ezek ellen nincs törvény ... Ha a Lélek szerínt éltek, kövessétek is a Lelket!".
(Gal 5,16-26).

Ez a szeretetben való szabad szolgálat azonban annyit jelent, hogy meg kell
halnunkönzésünknek. Mert "akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszí-

5Q8



tették testüket szenvedélyeíkkel és kívánságaikkal együtt" (Gal 5,24). Szeretetünk
esak akkor igazi, ha mindennapos kereszthordozás, hogy Krisztussal együtt feltá
madhassunk. Ha ugyanis vele együtt meghalunk, akkor majd'vele együtt fel is
támadunk a dicsőséges isteni életre. Nemcsak a feltámadáskor, hanem már most,
kegyelme által véghezvitt minden egyes önzetlen jótettben. Ha ugyanis Krisztus
egészen a halálig szeretett minket, nekünk sem szabad többé önzően magunk
nak élnünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt .(2 Kor 5,14~15). Ez a
nyolc boldogság lényege: "Aki meg akarja menteni- életét, elveszíti azt, de aki
Érettem elveszíti életét, megtalálja azt!" (Mt 16,25).

Az eredeti bún' által bezárult önzésünket csak a személyes isteni Szeretet, a
Szeritlélek tudja kinyitni Jézus és az embertársak felé. Ű működik a szeatségek
ben, hogy ia Tátható jetek közvetítésével személyesen találkozhassunk Jézussal hit
ben és bízó szeretetben. A zsinati liturgikus reformnak nem az a lényege, hogy
most népnyelven szolgáltatjuk ki a szentségéket és szembe fordulva misézünk,
hanem hogyaszentségeket nem tartjuk kegyelmi automatáknak, hogy a hangsúly
nem a dologi teljesítrnényen van. A lényeg az, hogy a szentségek vétele és az
eucharisztia bemutatása által bekapcsolódjunk húsvét misztériumába. Ahogy Krisz
tus azáltal jutott el a feltámadás dicsőségébe, hogy előbb vállalta az önkiüresítő

kereszthalált, mert engedelmesen szerette az Atyát, ugyanúgy mi sem juthatunk
el másképp az isteni életben való részesedésre, csak. ha elóbb meghalunk önzé
süriknek. Ennek lehetőségét biztosítja alapvetően a keresztség (ill. a második ke
resztség: a bűnbánat szentsége), Hisz rnindnyájan, akik Krisztusban megkeresz
telkedtunk. az ő halálába keresztelkedtünk meg, hogy vele együtt új életre támad
junk. Az élet ezernyi helyzetében való öntudatos, szabad és bátor Krisztus-köve
tésre a bérmálás szentségében kapott Szentlélek képesít. Mindkettő pedig arra,
hogy áldozatos szeretetben eggyé forrjunk az eucharisztia ünneplésében mind
Krisztussal, akinek testét és vérét áldozzuk, mind egymással, akik egy kenyérből

részesedve alkotjuk Krisztus titokzatos testét, az egyházat. A liturgikus reformnak
legfőképpen arra kell törekednie, hogy megértsük: Krisztussal nem juthatok más
képp szerétet-közösségbe (communio), csak ha előbb önzésemet feláldozom érte az
embertársak szolgáló, akár halálig menő szerétetében. .

Igy lesz a megújított liturgia, a szentírásból táplálkozó keresztény élet,' a
szabad sl'Jeretetből művelt jótettek által személyíségünk kibontakoztatója, lelkünk
boldog békéjének a forrása és a leghatékonyabb tanúságtevés Krísztus mellett.

Ha így nézzük a keresztény életet, akkor el kell vetnünk a kicsiny hitű re
ménytelenséget. Mi nemcsak hogy feleslegesek nem vagyunk, hanem egyedül mi
tudjuk adni a világnak a személyes Krisztust. És a világnak éppen erre van szük
sége. Ez az, amit lelke mélyén óhajt, hogy valaki istenien szeresse, és hogy et
től felbátorodya viszontszerethessen.

BODA LÁSZLÓ

AZ EMBER ÉS AZ ELŐíTÉLETEK

A keresztény egyházak közeledése és a különböző világnézetúek közös, emberi
célokért való együttműködése olyan kérdéseket vet fel, melyekhez a tudományos
lélektani vizsgálódásoknak is szava van. Ebből a szempontból számunkra igen
érdekesnek és feltétlenül jelentősnek mutatkozik A Személyi Konstrukciók El
mélete, melyet G. A. Kelly dolgozott .kí. Ezt ismerteti D. Bannister Egy új sze
mélyiség-elmélet címmel az Új távlatok a pszichológiában című kötetben (Gondo
lat, 1972, 455-483.).

A jelen vizsgálódás nem ismételni akarja ezt az ismertetést, hanem a ke
resztények egymáshoz való. 'közeledése szempontjából szeretne reflektáln! néhány
gondolatra, amely az elmerevedett előítéleteknek részben lélektani alapját mutat
ja meg, részben ezek feloldását segíti az említett modern személyíség-pszlcholó
gia nyomán. Megfigyelhető ugyanis, hogy a világnézetek között általában nagyobb
az elvi ellentét, mint az emberek között, akik e nézeteket képviselik. A gyakor
latban viszont többnyire mégis nehezebb akadálynak bizonyul az, emberi előíté-
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letek legyőzése, mint az elvi nehézségek áthidalása (természetesen kompromisszum
nélkül, vagyis nem az elvek feladásával).

Nézzük meg tehát, hogyan kell értenünk Kelly elméletének egy alapvető fo
galmát, mely problémánk szempontjából igen jelentős; milyen konkrét megnyil
vánulásait találhatjuk ennek a fogalomnak - legalább néhány példában - az
emberi történelemben, elsősorban a keresztény hitet tartva szem előtt; végül pe
dig milyen gyakorlati magatartást kínál ez a felismerés a keresztények számára?

A "predikció" fogalma

Egy tudományos lélektani elmélettel kapcsolatban egyáltalán nem lebecsülni
való eredmény, ha az csupán egyetlen fogalmat képes elültetni a köztudatba,
úgy, hogy az az élő kultúra része legyen. Ilyenféle például az adleri "kisebbségi
érzés", a Mínderwertígkeítsgefühl. Kelly személyiség-elméletének ehhez hasonló
alapfogalma a "predikció" (prediction). Ez ugyan még nem ment át a köztudatba,
de úton van ahhoz,' hogy közhasználatú legyen, ha nem is kifejezetten ezzel a
terminussal. Annak megértéséhez, hogy mit akar mondani a "predikció" fogalma
és hogyan adható vissza magyar nyelven, ismernünk kell bizonyos előzményeket,

illetőleg a koncepció, alapra]zát.
Kelly 1955-ben tette kőzzé elméletét, melynek alapintuícióját meghökkentő él

mény szolgáltatta, Arra döbbent rá, hogy egy disszertációját készítő tudósjelölt
nek ugyanazokat a tanácsokat adta, mint egyik betegének: figyelje meg a dol
gokat,' tájékozódjék a kérdésben, óvatosan következtessen és a tapasztalás alap
ján igazítsa ki elgondolását. Kellyt az a felismerés kerítette hatalmába, hogy vol
taképpen mínden emberben lélektanilag hasonló folyamat megy végbe, amikor egy
feladatnak nekifog. A tudós ebből a szempontból sem kiváltságos lény a többi
"közönséges halandóval" szemben, hanem csupán módszeresebb, kritikusabb és
tárgyilagosabb valaki a többinél. Olyan ember, aki hivatásszerűen foglalkozik az
zal, amivel mások adott körülményeik sodrában, mintegy gyakorlatilag, személyí
ségük indítása folytán. A tudóshoz hasonlóan tehát a hétköznapok embere is előre

tervez, ,előre lát, bizohyos várakozással van a bekövetkező dolgokkal kapcsolat
ban. Más szóval úgy mondhatjuk, hogy az embernek különböző előfeltevései, ha
úgy tetszik, "előítéletei" vannak. a világgal, a másik emberrel és önmagával szem
ben. Míndez együtt van a "predikció" fogalmában, amely szó szerint jóslást, jö
vendölést jelent. Tudományos lélektani műszóként viszont magában foglalja a
"jövendölés" mellett az "előrelátást", az "előfeltevést" vagy akár az "előítéletet".

Mert a fogalomban különös hangsúly esik a dolgok, események és személyek elő

vételezett megitélésére, az "anticipációra". Kelly nagyon lényegbevágó megállapí
tása szerínt ugyanis "az emberi viselkedés ala.pvetően anticipáló és nem reagáló
jellegű".* Ez a tömör megfogalmazás azt jelenti, hogy az ember nem passzív mó
don fogadja a bekövetkező eseményeket, a másik embert vagy - tegyük hozzá 
a más nézetet, hanem aktíve, többnyire bizonyos harci készültség állapotában, te
hát már kész ítéletekkel. Jellemzően tükrözik ezt a pszichikai "anticipációt" egyes
kífejezéseink: "Róla sem gondoltam volna, hogy ...", "Tőle elvártam volna,
hogy ...", "Nem, ez Iehetetlen l"; "Képtelen vagyok elhinni, hogy meghalt.", "Ugyan
mit várhatsz egy négerlől ?!" stb. Ezek a kifejezési módok Kellyt igazolják. Egyút
tal azt is jelzik, hogy a másikkal .szernben táplált előítéleteinkben mennyí öntelt
ség, mennyí rejtett rosszindulat vagy éppen naivitás húzódhat meg.

A predikciók kétségtelenül bizonyos tapasztalatok alapján alakulnak ki ben
niInk, többnyire azonban nem elég tapasztalat alapján. Olykor pedig equetlet: ta
pasztalat megrögződése kiválthatja bennünk az előzetes ítélkezést. Az ilyenfajta
"predikció" válik aztán - világnézeti szempontból is - a leggyanúsabbá. Persze
a Kelly-értelmezte predikció nem csupán a tapasztalatok által jön létre. Az em
berben fogalmi keretek alakulnak ki a világról, a másik emberről és önmagunkról
is. Emlékeztetnek ezek a kanti kategóriákra és szemléleti formákra, de azoknál
jóval dinamikusabbak és ruganyosabbak. amellett pedig pszichikai [ellegűek, Kelly
ezeket nevezi konstrukcióknak. Bannister pedig a szemüveg hasonlatával világítja
meg jelentésüket. Eszerint minden ember saját személyísége "szemüvegén" át
szemléli a világot, az embereket és - tegyük hozzá - a különböző nézeteket, hi-

'" Tehát amíg az állat "reagál", az ember - egy kissé Játékos, de kifejező terminussal szólva
- "preagál".
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teket. A szemüveg azonban lehet világos és sötét; lehet homályos vagy szeny
nyezett, és lehet torzító is. Szerencsére az üveg tisztítható vagy kicserélhető. Más
szóval az alaposabb, sokoldalúbb, 'tárgyilagosabb tapasztalatok módosíthatják a pre
dikciót, illetve átalakíthatják a konstrukciót. "Egy személy konstrukciós rendsze
re változik" - jegyzi meg Bannister. - Arra azonban már nem tér ki, hogy a
személy látásmódjának ez a sajátos konstrukciója egy bizonyos irányban be is to
kosodhat, olykor hajlíthatatlanná merevedik. Igy válhat más személyekkel, illetve
nézetekkel szemben megrögzött előítéletek hordozójává,

Mindez nagy vonásokban már sejteti a továbbiakban elemzésre kerülő néhány
történelmi példa értékelését. Mert KeUy "konstrukciója" és "predikciója" mint tu
dományos lélektani fogalom egyszerre segít abban, hogy megértőbbek legyünk az
emberrel szemben, és abban, hogy kevésbé legyünk megértőek irányában.

A "predikciók", a hit és néhány történelmi példa

A történelmi tapasztalás meglepő eseteket mutat föl Kelly konstrukciós sze
mélyiség-fogalmának igazolására, s ezzel kapcsolatban az emberi előítéletek jel
legére vonatkozóan is. E személyiség-modell segítségével kétségtelenül jobban ész
revesszükegyes magatartási formák - ha úgy tetszik ~, konstrukciók értékét,
vagy éppen korlátait.

Elsőként érdemes utalnunk a tudományos vonatkozású esetekre. Ezekkel kap
csolatban talán a legmeghökkentöbb épp az átlagember és a tudós már említett
hasonlatossága, amely azonban ezúttal a korlátolt makacsság előítéletében mutat
kozik meg. Mert elég fölidéznünk az új találmányokkal és fölfedezésekkel kap
csolatos gyakori ellenállást. Semmelweis esete bizonyítja, sok mással együtt, hogy
a tudomány emberei sem mentesek a megmerevedett konstrukciók- korlátoltságá
tól. Találóan állapítja meg ezzel kapcsolatban Bannister: "Ha az érvek olyan
konstrukciókat fenyegetnek, amelyek rendszerünk hierarchiájában .. , középponti
jelentőségűek, akkor túl sokat invesztálunk ezekbe ahhoz, hogy feladjuk őket"

O, m. 466.). A tudós tehát maga is ki van téve annak a kísértésnek, hogyaz újabb
és meggyőzőbb ,elméletben ellenséget lásson, S ha erőt vesz rajta ez a kísértés, a
"győztes" és a "legyőzött" kategóriáiban kezd gondolkodni, az érveknél pedig fon
tosabbnak tartja önérzetét. Ilyenkor - folytatja Bannister - "inkább .ellensége
sek' leszünk, vagyis lebecsüljük az érveket, hogy ne kelljen kockáztatni világ
képünk fontos részéinek összeomlását" (uo.).

Tanulságosan mutatja ezt például a Galilei eset. Pedig ennél igazán nem mond
ható, hogy a keresztény létszemlélet lényeges kérdése forgott kockán, Az érzéklő

tapasztalások évezredes "predikciója", helytelen, elvárása, előítélete találja itt
szemben magát egy új tudományos világkép "kopernikuszi fordulatával", Persze
azért ennek is van pozitív eredménye. Az emberi ellenállás szülte nehézségek
ugyanis arra késztetik a forradalmian új igazságok felismerőit, hogy eszméiket an
nál meggyőzőbben kidolgozzák.

Bennünket azonban a jelen vizsgálódás során jobban érdekelnek a vallási ma
ga.tal'táshoz szorosabban kapcsolódó esetek. Az előbbi példa azt próbálta megví
lágítani, hogy a helytelenül alkalmazott hitnek milyen predikcionális veszélyei le
hetnek. A következőkben néhány olyan példára utalurík, mely a hittel szemben
mutatkozó előítéleteket érzékelteti.

A szentírás arról tanúskodik, hogy a mereven ellenszegülő magatartás Jézus
személyével és tanításával kapcsolatban egyaránt [elentkezík, mégpedig mind az
ószövetségi hit, mind a megszokáson alapuló emberi tapasztalás oldaláról: Előbbire
a farizeusok magatartása utal. Ok hisznek Istenben, hisznek a feltámadásban, hisz
nek még az eljövendő Messíásban is, de elzárkóznak attól, hogy Jézust elfogad
ják. Személyiségükben a hit ószövetségi konstrukcíója annyira megmerevedett, hogy
ezen a csodák tapasztalása sem változtat. Pedig Jézus kifejezetten erre utalva
mondja: "Ha nekem nem akartok hinni, cselekedeteimnek higgyetek" (Jn 10,38).
Másfelől a megszekott tapasztalatok által kialakított "predikció" magatartási for
mája adja meg a "hitetlen Tamás" esetének magyarázatát. A feltámadás 'ugyanis
annyira ősi és sokoldalú emberi tapasztalással kerül szembe, hogy idő kell hoz
zá, míg hatása föl dolgozódik a személyíségben, Sokszor átélt és leírt jelenség ez.
Arról van szó, hogy. az egészen váratlan dolgok eljogadásához olykor még a köz
vetlen tapasztalás sem elegendő. Olyan eset ez, amelyben "időbe telik", míg az em-
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ber hozzá tud szokní a teljesen váratlan valósághoz, amikor - J{elly szavaival él
ve - hirtelen kell "átrendezni" személyi. konstrukciónkat az új tapasztalás hatá-
sára. \

Tanulságos' például A. Carrel esete. O Lourdesban "belekeveredik egy csodá
ba", de csak évek múltával érlelődik meg benne, hogy az élmény földolgozása nyo
mán elfogadja a természetfölöttit. Naplójában ezt így okolja meg: "Nem lehet ta
gadni valaminek a' realitását, csak: azért, mivel az rendkívüli". Mert a nyilván
való ténynek az előítéletek jegyében való letagadása már a humor lapjaira tarto
zik. Az "egyszeri székelyről tartják, hogy amikor először látott zsiráfot, szinte.
botránkozó rhítetlenséggel mondta: "Ilyen állat pedig nincs!" - Talán nehezen il
leszkedik a komoly példához: a humoros, a valóságoshoz a kitalált, mégis aligha le
hetne találóbban jellemezni a szűkös tapasztalatok által kiépült konstrukciót, il
letve a teljesen váratlan, víllámcsapásszerű új tapasztalás által előidézett védeke
ző reflexet, mint ez utóbbival. Az ember ugyanis számtalan esetben hasonlóan
reagál, éppen mert "anticipálva reagál".*"

Az eseteket lehetne folytatni, de aligha szükséges, A filozófia és a természet
tudomány ugyanis egyetért abban, hogy a biztos predikcióhoz a tapasztalás önma
gában nem elég. Csak az értelmes, tehát a nyilvánvaló belátáson alapuló tapasz
talás vezet egyetemes érvényű felismerésekhez, törvények meglátásához. de min
dig csak a saját körében (pl. a fizikai törvény nem emelhető 'léttörvénnyéü. A
gyakori megszokáson alapuló tapasztalás mindenhatóságát pedig nemcsak az érte
lem belátása vétózza meg, hanem a merőben szokatlan, a teljesen váratlanul jött
új tapasztalatok is kérdésessé teszik. Az embernek eszerint állandó készültségben
kell lenni a 1,áratlanra. Mert ilyenképpen például a halál oly sokrétű tapasztalata
sem zárhatja ki a megújuló élet, illetve a feltámadás hitét. A természetben ugyanis
épp a halál az új élet záloga (vö. Jn 12,24). Krisztus feltámadása persze az em
ber pszichikai konstrukciójának nagy próbatétele, legalábbis a hivők szemében.
Valami, ami Guardini szerint "széjjelrobbantja a tapasztalás megszekott formáit".
Mert a hit ebből a szempontból épp azt jelenti, hogy személyiségünk konstruk
ciója a halál gyakori tapasztalása által sem merevedik el annyira, hogy a halált
Szent Pállal ellentétben végleges és megmásíthatatlan befejezésnek tekintsük. Amíg
ugyanis a nem-hivő megfellebbezhetetlen "jövendölésnek" tartja a teljes elmúlást,
addig a hit embere elfogadja az apostolok ellenkező előjelű tapasztalatát, és esze
rint "rendezi át" személyíségét, megőrizve a hitben belső nyitottságát és az élet
megújulásába vetett reményét.

A ,,~redikciók" tanulsága

A predikció, vagyis az, hogy az ember előre kialakított konstrukciója "szem
üvegén"közelít a dolgokhoz, a személyekhez és a más nézetekhez, Kelly szerint
lélektani törvényszerűség. Az említett eseteken láthattuk, hogy ez a pszichikai
törvény igen gyakran embervoltunkhoz méltatlan formában jelentkezik. Rossz
értelmű, gátló előítéletként választja el például a közeledésre hivatott kereszténye
ket. Pedig a merevség feloldása nem kompromisszumot követel - ezt ismétel
ten hangsúlyozzuk -, hanem a másik nyitottabb megértését, illetve a teljesebb ta
pasztalás igényét. A "predikció" ugyanis akkor válik általánosan használt, tehát ne
gatív értelmű előítéletté, ha az ember mindenben és mindenkor önmaga igazolását
akarja kicsikarni a tényekből, például a történelmi tapasztalatokból.

Az ilyen értelmű előítéletek embere, míközben egy történelmi eseményt logi
kailag helytelenül általánosít, egyúttal etikailag is hibát követ el, ami viszont már
egyet jelent a bűnnel, mert a személy igazságával kerül szembe, nem csupán a
következtetés igazsága ellen vét. Aki így ítél, gyakorlatilag csak annyit lát meg.
a másikban, hogy. az ellenség, m,ég akkor is, ha keresztény; és ellenség, még ak
kor is, ha munkatárs a közös emberi értékek (pl. a kultúra) építésében. A negatív
értelmű előítéletek embere túlfejlesztett öntudatában .már-már isteni tulajdonsá
gok birtokosának érzi magát, hiszen ítélete előre kiformált és végérvényesnek te-
kintett, kategorizálása alól pedig nincs kibúvó. A bukott nő és a tékozló fiú az:
ő szemében már míndörökké az marad. O tehát már a végítélet előtt meghozza
önmagában az emberekre vonatkozó végérvényes ítéletét, pedig tapasztalatok so
ra tanúskodik arról, hogy az emberek változnak, s még a megszilárdult személyi-

."'JellemzŐen nyilatkozott meg ez az első ürrakétával kapcsolatos kételkedések előftéleteiben.
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ség is k épes a belső átalakulásm. Az ilyen előítéletek birtokosa, ha egyszer k i
mondta a másikról, hogy az " javítha ta tl an", el vár ja, ho gy a m ásik olyan is legy en ,
hiszen JÓ útra térésével konstrukcion ális eleve-elrendeltségét kockáztatná. Meg
figyelhető, hogy az emberek eb ben a min ős égben mennyi re ha jlamosak a kön y
nyelrn ú kategoriz álásra, sőt arra is, hogy a humanitá s értékrendjében kellően ala 
csony rangsorolás sal osszák be a más fa j tá júakat ; hogy lehetőleg a " pin cében"
helyezzék el őket, vagy lega lábbis a "földszinten" , az ar cnélkü li tö megben, vagy
a reménytele n esetek k özott. Mi ntha azt mon dan ák: "Minek erőlk ö dsz, hiszen én
már megítéltelek : . ." .

Gyakran előfordul nyelvünkben az ilyen k ifejezés: "Ugye m egmondtam!", "Nem
m egj ósoltam előre}!" H olott a z emberről ne héz előre m egmond an i m ind azt, ami
benne igaz á n emberi; legalábbis hosszú le jára ton .*** Az üdvösséget vagy a kár
hozatot pedig semmiképpen . H olot t az ilyenféle .,anticipációknak" és "p r edikciók
nak" sem vagyunk híjával. A tanár épp úgy hajlamos arra, hogy mar ad andó kate
gór iá iban elhelyezze a di ákot, mint m egf ordítva. A vezető gyakran kisért ésbe esik ,
hogy alárend eltjét k önnyelm űen "kar totéko zza" egy hirtelen tapasztalat va gy
egy felelőtlen szób eszéd alap ján. A színész fenyegető réme, ho gy "beskatulyáz
zá k", s .a börtönből sza badult elgondolkodhat azon, hogy Isten m egb ocs át, a h ató
ságok letöltöttnek tekin ti k büntetés ét, d e az em berek előtt talán soha többé nem
indulhat " tiszta lappal " . .

Mennyiben mutat rá K elly elméle te a beszűkül t predikciók fö loldására ? El 
sősorban azzal, hogy a z em berben ön m agát alakítan i képes, szabad l ényt lát, aki
"sem környezet ének nem rabja, sem éle ttör téneté nek n em áldozata", ak it "nem
k ü ls ő in gerek lökdösnek és nem belső étvágy ai rá ngatnak" (L m. 459). - Az em ber
tehát ké pes arm, hogy szem éiuis éqe kons trukciójában kitágu ljon. Képes ar r a, hogy
az új és t el j esebb tapasztalá sok hatásám "átrendeződjön". Különösen fon tos ez a
hivő és nem-hivő emberek k özött , valamint az üdvösség k ülön útjá n , de egy
a zon cél ja fe lé haladó keres ztények " interperszoná lis kapcsolatai ban". Ez utóbbi
nál is a személyiség két f ókusza ad ja m eg a fölo ldást és a kellő k ít águl ást: az
ismeret m eg a szeret et. Az első követelménye, hogy jobban, mélyebben és tár
gyilagosabba n m egismerjük a m ás ika t, s ezzel együtt túl tud junk em elkedn i azon ,
hogy fo ly to n csak a ránk né zv e sérelmes tö r té nelm i tapasz tala tokat ídézgess ük.
Mi nden k eresztény k öz öss ég feladata a m ásik iránt az , am it Kelly nyomán így
le het megfogalmazn i : t an u lmányozza tárgyilagosa bban a másik h itvall á sá t , és a
valóságnak megfelel ően , te l jesebb tapasztal ással iga zítsa ki véleményét. A m ásik
fókusz a szeretet , amely fe lo ld és t ágass ág ót terem t. Szent Pál így jellemzi: "nem
önző" , "nem féltékeny,", "nem gondol rosszat" a másikról és "tür elm es" (l Kor'
13.). Örsy László pedig a következőt jegy zi ' m eg a szeretetr ől, ökum en ikus vonatko
zásban : "Nem hitvallás on alapul és n em az on, ki m ilyen k özöss ég tagja".

*** Nilco la i Hartmann is m egá llapít j a : " Nincs bi zt osítékunk a r ra . h ogy az fog tö rtén n i, a m it
elvá rtunk : a tapas ztalat k evés tá m a szt éko t n yúj t eh hez" (L ét elm éle ti vízsgá l ód ásolc, B p.
1972. 524.) .

Góti kus bron z könyvveret a pálos
templom sekresty éjeb ől. 1971. évi

lelet. (A budaszentlőrinci 'pá los fő~

kolostor emlékezete cím ű tanul
m á nyhoz.)
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ZOLNAY LÁSZLÓ

A hudaszent1őrinci pálos fökolostor
emlékezete

A XIV. század első esztendejében balták, fejszék csattogásától zengtek a budai
erdők. Rendre dőltek a göcsörtös tölgyek, sima testű bükkök. A mai János-hegy

,és Hárs-hegy nyergén. a Ságvárí ligetnél hatalmas .monostor építésébe fogtak.
Messze földről sereglettek ide kőfaragók, kőmívesek. És - noha országos zűr

zavar időszaka volt az 1300-zal kezdődő lustrum - erre a monostorépítésre kerek
Magyarország odafigyelt. Hiszen az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, a
pálosok rendjének épült itt új székhelye. Ez azután - Szentlőrinc, Budaszentlő

rinc néven - hamarosan a pálosok országos, majd nemzetközi főkolostora lett.
1304-ben már itt tartották meg a pálosrend nemzetközi nagykáptalanát, S alig telt
bele pár évtízed.: Szentlőrinc a magyar művelődésnek is egyik .fellegvára lett.

Rendjük megalapítója Eusebius - Özséb - esztergomi kanonok volt. O vá
lasztotta a rend égi védőjéül a thébai remetét, az ókereszténység nagy, első

anakhorétáját, Remete Szent Pált. (Legendáját elsőként - a 420-ban elhunyt 
Szent Jeromos írta meg.)

Pár évvel a tatárjárás után, 1246 körül Özséb kanonok meghasonlott rangos
papságávalvRemeteként a Pilis egyik barlangjába vonult. Nemsokára többen csat
lakoztak hozzá. Hamarosan pedig már arra is sor került, hogy a római pápai kúria
elismerje a remeték rendjét. A rendmegalakulásának, szerzetesi szabályainak jó
váhagyását nem kisebb ember járta ki Rómában, mint Aquinói Szent Tamás 
olvassuk a régi rendtörténész írásában. Ezért azután március 7-ét, Szent Tamás
napját a pálosok mindvégig rendi ünnepükként ülték meg. Első kolostorukat az
1260-as években Pilisszentkereszten építették. Innen a tudós Lőrinc remete ve
zetésével 1300-ban kerekedtek fel, s egyik csoportjuk megkezdte Budaszentlőrinc

építését.
Az 1300. esztendőtől fogva Budaszentlőrinc azt a szerepet játssza a pálosok tör

ténetében, mint Montecassino a bencésekében. Jankovich Miklós az 1820-as években
elmereng a romok felett, amelyek már egy emberöltő alatt is megfogyatkoztak,
Jankovich nevezi "Magyar Eskuriál"-nak ezt a hajdani csodálatos épületet. In
nen rajzottak ki nemzeti rendünknek tagjai a középkori Lengyelország, Spa
nyolország, Németország, Portugália felé. Szerzeteseik mint térítő papok a XVI.
században eljutottak az Újvilág földjére is. Leghíresebb kirajzásuk mégis 1384-ben
ment végbe. Ekkor ugyanis a lengyel Opuliai László, Nagy Lajos rokona, magyar
nádor megalapította a czestochowai pálos kolostort, a lengyeleknek - máig 
nemzeti zarándokhelyét. Czestochowa és Szentlőrinc - leány- és anyaegyház 
kapcsolata a törökkoríg, Szentlőrinc feldúlásáig fennmaradt.

A XVI. század' elején Fráter Martinuzzi György, azaz György barát szent
lőrinci rendi sáfár volt. Utóbb bíboros, Magyarország kormányzója.

(A TONDÖKLÖ KOL08TORVAROS) Századokon át nem telt el esztendő úgy,
hogy Budaszentlőrincet ne bővítették volna. Utoljára 1510 körül építették meg a
kolostornak - általam az utóbbi évtizedben feltárt - nyugati szárnyát. A temp
lom - mérete s szépsége dolgában - vetekedett a Mátyás-templommal. A bará
tok otthona pedig valóságos kolostorváros lett. Budaszentlőrincmind a fővárosnak,

mind Magyarországnak legnagyobb kolostora volt. Háromhajós, kéttornyos templo
mának hossza meghaladta az ötven métert. Kolostora három-, majd ötszáz barát
nak adott otthont. Az egykorú író úgy mondja: " ... a várostól nyugatra feküdt.
Falai naphosszat napfényben tündököltek Buda felett. Alkonyattájt pedig karcsú
árnyéka egészen a városig vetődött ..."

A kolostor valóban, a szó szoros értelmében: tündökölhetett. Területén arany
nyal futtatott mázas tetőcserepek kerültek elő. Ilyen aranyos cserép - Lőrincen

kívül - csak a budai királyi palotát és a Buda mel1etti nyéki királyi vadászkastélyt
ékesítette.

A templom tornyai ötven-hatvan méter magasak voltak. Hajóit dúsan díszí
tett oldalkápolnák sora övezte. Közülük legdíszesebb a különálló Remete Szent Pál
kápolna volt. Ebben 1381 óta Remete Szent Pál test-ereklyejét őrizték. (Ezt az
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ereklyét - amelyet rossz nyelvek szerint kicseréltek-, Nagy Lajos Velencétől,
hadisarcként szerezte meg.) A kápolna s a szent testét őrző koporsó a XV. század
híres budai búcsújáróhelye lett. 1507-ben írta le a pálos Hadnagy Bálint - a
krakkói egyetem borostyánkoszorúsa - azokat a csodákat, amelyek itt végbemen
tek. Gyógyulások, fogolyszabadulások emléke fűződött e kegyhelyhez. A kolostor
pusztulása 1526 szeptemberében, a török első budai bevonulásakor indult meg. Ki
fosztották, felgyújtották.

Ha mindössze csak ennyi lenne az, amit Budaszentlőrinc művelődésünk tör
ténetének adott, máris elegendő lenne ahhoz, hogy hangot adjunk régészeti feltá
rása és bemutatása igényének. Am Budaszentlőrinc sokkal több volt egynél a mo
numentális gótikus műemlékeink közül,

A fehérkámzsás, fogadalomból a karthauziak médján hallgatag barátok dol
gos emberek voltak. Egy részük a Hárs-hegy, Petneházy-rét táján vszőlő- és gyü
mölcs-kertészettel foglalkozott. Körtével, dióval,szilvával kedveskedtek a budai
királyi udvarnak: Virágot vittek' Buda' templomaiba. Akadtak köztük iparosok:
Bzabók, csizmadiák, szűcsök. A kolostor önellátó volt. Híres emberük volt 1480 kö
rül János barát, kovács, ékes ostyasütővasak készítője. Kortársa, Kámánczí János
perjel mint építész a kolostor vízvezetékének megalkotásával örökítette meg nevét.
(E vezeték maradványait 1949-ben, a csatorna romjait 1971-ben találtam meg. A
budai királyi palota területén kívül egyedül Budaszentlőrincenakadunk ólomcsöves
középkori vízvezeték elemeire.) Lőrinci építőmesterek segédkeztek az ország mint
-egy száz pálos kolostorának építésében, bővítésében. Ok faragták meg valamennyi
pálos kolostor szobrait. Ok festették azok táblaképeít, freskóit. 1522-ben a rend
híres táblakép-festője Lőrinc barát. De üvegfúvó- és üvegfestő műhelyével Buda
-szentlőrinc elégítette ki az ország pálos kolostorainak üvegablak igényét is.

A remete művészek közül név szerint ismerjük Vince kőfaragót és építészt, a
templom új szentélyének megépítőjét is. 1510 körűl fejezte be az új szentély pá
reszi márványból faragott oltárának építését. Vince mester volt az Óbuda feletti
pálos Fehéregyháza építkezéseinek vezetője is. O emelte Bajcson azt a kápolnát,
amelyben Perényínét, a tisztes emlékű Kanizsai Dorottyát temették el (1533). Vin
ce segédje Jakab remete volt, a lőrinci üvegablak-készítő műhely mestere. Együtt
dolgoztak a lőrinci és óbuda-fehéregyházi templom munkálataín, Jakab mester
az üvegablak-készítes tudományára fiatalabb rendtársait is megtanította. Mint Fe
héregyháza perjele halt meg.

Kortársuk, János remete mint orgonakészítő tűnt ki. Úgy írták: munkássá
gával megsokszorozta az országbeli pálos kolostorok orgonálnak számát.

(KÉSO-GÖTIKUS SZOBRASZATUNK pALOS MESTERE: DfJNES) A XV-XVl.
századforduló lőrinci pálos művész-együttesének Dénes mester szobrász a leg
kimagaslóbb alakja. Az 1480j90-es éveket Remete Szent Pál vörösmárvány kopor
sója faragásának szentelte. Remekművet alkotott. Gyöngyösi, pálos rendtörténész.
aki e műremeket az 1520-as évekpen még épségben látta - .mi már csak töredékeit
ismerjük -, úgy írja: "Csudálatos munka, miként mindenki láthatja, aki meg
nézi ..." A török író így emlékezik meg Dénesről: "... valóban a nagy Isten ta
nította őt... nem ember!" A koporsót a törökök már 1526-ban. három darabra
törték. Utóbb az egész remekmű megsemmisült. Legnagyobb töredékét 1846-ban
Henszlmann Imre és Érdi-Luczenbacher János találta meg. Néhány kisebb tőre

dékére az 1949-es ásatás során akadtam rá. Az épebb töredéken Remete Szent Pál
mennybevitelének jelenetét örökítette meg Dénes mester. Ama kevés budai szebor
műnek egyike ez, amelynek esetében a művet s a művészt .egyaránt ismerjük.
Egyike? Egyetlen! Minden más középkorí budai szobornál csak közvetett, stílus
kritikai bizonyíték szól arról, ki volt mestere. Itt írás!

Sok éves kutatómunkánkat koronázta 1971. évi ásatásom egyik lelete: egy vö
rösmárvány figurális töredék Szent Pálnak - Dénes fráter-faragta - tumbája
TÓl. Királyi ornátusba öltözött, koronával és glóriával ékes, szakállas férfialak ez,

. jogarral a jobb kezében. Egyesek szerint az Atyaistennek ábrázolata; Gyéressy
Agoston Béla szerint a pálosok által a rend szentjeként tisztelt Nagy Lajos ki
rály alakj a.

A pálosok templomának főoltárát - a templom új kórusával és az új orgo
na építésével azonos időben - az 1510-es években a Szapolyai család anyagi hoz
zájárulásával emelték. Feuer Istvánné kutatónk mutatta ki, hogy a Xv.. század
végének egyik legkimagaslöbb magyar - világi - építőművésze, I}assaí István
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szebrász is munkálkodott Budaszentlőriricen. A kutató neki tulajdonítja a pálosok
szentségházának megalkotását. A megállapítás alapjául szolgáló töredék meg ré
gebben került elő a Budakeszi úti rommezőn.

, A pusztításra jellemző: ugyanennek a szentségháznak egy másik hatalmas tö
redékét 1966-ban, a múlt században épített Kalmárffy villa (II., Budakeszi út 51.)
romjainak lebontásakor, annak falából emeltük ki. Buda városának tanácsa '
Itisebb dicsőségükre legyen mondva - még a XIX. század elején is kőbányának

használta hajdani nemzeti rendünk főkolostorának azokat a romjait, melyeket a
török még meghagyott. '

(BIBLIA-FORDtTAS, KÖDEXlRAS, KöNYVFESTÉS, SZENTLŰRINCEN) A
budaszentlőrínci pálos kolostor középkori nemzeti művelődésünknek egyik kirepítő

fészke, fellegvára volt. Noha a rendet - a remeteség eszményéhez képest 
nagyfokú puritanizmus jellemezte (egyidőben például tiltották a többszólamú
éneklést, később azt, hogy' a ,budaszentlőrinci orgonísták világiakat orgonálni a
templomban tanítsanak)-, tagjai a világi tudományokban is járatosak voltak. Az
1430-as években működött itt (és állítólag a közeli Hárs-hegy Báthori barlang
jában) Báthori László szerzetes. Itt fordította magyarra a Szeritírást és a Szentek
életét. Művét Mátyás király annyira becsülte, hogya Báthori-bibliát a Bibliotheca
Corvinianakincseként őrizte. Báthori egyébiránt az orvosi, tudományokban is já
ratos volt.

A szerzet tagjai' között igen sok kódexíró, könyvmásoló, betűfestő is akadt.
Egyikükről, az óriási termetű Gál barátról feljegyezték: olyan sűrű vala szemöldöke,
hogy amikor kódexírás közben meg-megpihent, permáját bozontos szemöldökébe
szúrta.

- Bizonyos, hogy Budaszentlőrinc remetéi Mátyás könyvtárának is dolgoztak.
Sőt az egyik megmaradt Corvina lapszéli bejegyzéséből kitűnik: a király időnkint

könyveket is kölcsönzött nekik. '
Amikor 1526 szeptemberében a török felprédálta Budaszentlőrincet, kódexeik

és ősnyomtatványaík kárát ezer aranyra taksálták. Minderről az a pár bronz
könyvveret is tanuságot tett, amelyet a romterület óriási bükkei alatt vetett fel az
ásó. '

(A RÉGEBBI BUDAVARI KIRALYI PALOTA A PALOSOK TULAJDONA
BAN) Károly Róbert király után Nagy Lajos vált a rend legnagyobb pártfogó
jává. Kolostorok egész sorát alapította. (Kőzülük talán Nosztra temploma maradt
meg a Iegépebb állapotban.) 1381-ben a rend számára csikarta ki Veleneétől Szent
Pál ereklyéit. Majd, hogy zarándokhellyé emelhessék Budaszentlőrincet, 1381/82
ben nekik adományozta azt a budavári palotát, amelyet latinul Magna Curia Regis
- a király nagy kúríája -, németül Kammerhof - Kamara-udvar - névvel il
lették. Ehhez a régi királyi nagy-kúriához - amely, úgy gondolom IV. Béla király
korától Nagy Lajos koráig uralkodóink első, budavári. palotája volt - a Szent,
Mártonról nevezett régebbi királyi házikápolna i,s hozzátartozott. (A komplexus
a mai Táncsics Mihály utca 9-13. sz. ingatlanokhélyén, a régi, itt állt Szombat
kapu mellett helyezkedett el.) Ezt a királyi palotát - amelyből Nagy .Laíos köl
tözött ki az általa emelt déli palotába -a' pálosok 1423-ban Cillei Hermannal,
Zsigmond királyapósával egy másik budavári palotára cserélték el. Ez a mai
Hess András téri ún. Vörös sün-ház 'volt. E házról nevezte el a budai középkor a
mai Fortuna utcát Szent Pál utcáj4-nak.

Nagy tisztelője volt a pálosrendnek s Budaszentlőrincnek Mátyás király is.
Számos alkalommal volt a barátok vendége és asztaltársa. Az is megesett, hogy éj-
szaka, vadászatról jövet, magánosan zörgetett be a kolostorba. Kedveite Gergelyt,
a művelt perjelt és a Párizsból ekkoriban visszatért Mihály doktort. Megesett, hogy
Gergely príorral x.lelkét üdíteni a pincékbe is lement". Am nem csupán a pálosok
pincéjét látogatta. ,Egy ízben titkon beosont a templomba s elrejtőzött a kóru
son. Azt akarta megfigyelni: igaz-e, hogy esténként a perjel rendre végigkorbácsol
ja a remetéket. Majd pedig a remeték egyike magát a perjelt. Efelől megbizonyo
sodott. De nemcsak Gyöngyösi Gergely rendtörténetének - az eseményekkel közel
egykorú - megemlékezései mutatják azt, hogy Mátyás mély devócióval ragasz
kodott a rendhez. Bizonyára emlékezetében élt még, hogy 1456-ban a nagy nándor
fehérvárt diadal kivívásakor az egyik pátos perjel kilenc rendtársával együtt 
fehér kámzsája alá páncélt öltve - Hunyadi János lobogója alatt kereste a vér
tanúságot. És a moldvai hadjáratkor, amikor a sebesült Mátyás maga is kis hí--
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ján ott veszett, megfogadta: ha győz és életben marad, a pálosoknak adja s kolos
-torrá építteti át a legendás óbudai Fehéregyházát. ígéretét beváltotta.

A szerzetbe sokan csak életük alkonyán léptek be. Nem egy jeles katona fe
jezte be életét pálos remeteként. Egyébiránt ezek a barátok -nemigen ijedtek meg
saját árnyékuktól. ' Budaszentlőrinc 1526. évi megrohanásakor huszonöt remete ma
radta helyén. (Martiriumuk képét a lengyel Frater Tyburtius - Aleksy Nowako-
wiez ':'- 1634-ben festette meg a czestochowai kolostor számára.) ,

1526 szeptemberében a törökök mínd a huszonöt lőrinci pálos barátot megölték.
Később, amikor a török Visegrád várát fogta ostrom alá, negyven nosztrai pálos
barát állt a környék jobbágyságának élére, hogy megvédjék a fellegvárat. ,

(MIVÉ LETTEK A pALOSOK KINCSEI?) A budai pálos fő1«>lostornak tete
mes földbirtokain kívül pompás egyházi kincsei is voltak:

Könyvtárukról már szélottunk. A pálosok javai közé számíthatjuk II. Ulász
ló király francia feleségének - II. Lajos és Mária anyjának, Anne de Foix her
cegnőnek - azt a hordozható oltárka-számba menő mellkeresztjét, amelyet 1800
körül a kolostor máig meglévő. vízzel teli nagy kútjából tisztítás során emeltek
ki. (Magyar Nemzeti Múzeum, Jankovich gyűjternény.) 1526-ban, amikor a törö
kök, .alig egy héttel Mohács után, tíz álló napon át dúlták s égették Budaszerit
lőrincet, aránylag már kevés egyházi klenódiumot, ötvösművet találtak.

Súlyos kár érte a rendet - s vele a magyar művészettörténetet - 1541, Bu
da eleste után. Ekkor semmisült meg végleg a másodszor is elhamvasztott Buda
szentlőrinc. Kincstárukat, összesen 90.000 arany értékben, a kincsek őrizetére meg
kért Homonnai Drugethek Homormán elrabolták. Fél évszázad is beletelt, mire
90.000 aranyra taksált kárukért a tolvaj főnemesi család fizetett: kétezer aranyat.

(A SZENTLORINCI ROMOK SORSA) Mindebből a budaszentlőrinci életből
mi maradt? Bizony keserű a felelet! A közeli Dénes út - neve. És egy lapídá
riumra való múzeumí kőemlék. Valamelyes' kerámia, pár fémtárgy töredéke. A
törökdúlta romokat a XVI-XVII. században belepte az avar. Békén pihentek azok
a XVIII. századig. Mígnem a kamara németekkel be nem telepítette az elnépte
lenedett Budakeszit. 1756-ban Batthyány József - a későbbi esztergomi érsek ......:.
egy canonica visitatio során még kivehető templom- és kolostor falakat lát, pil
léreket, kutakat, kerengőt, Állnak azok - Jankovich Míklósnak, a nagy régiség
búvárnak szemtanusága szerint - az 1790-es években is. A XIX. század elején
Buda tanácsa kőbányát nyittat a romokból. Az 1840-es években Bugát Pálorvos,
a jeles tudós vásárolj a meg a pálos kolostor rommezejének telkeit. Barátai, Henszl
mann Imre és Érdi János 1846 körül végeznek kutatásokat a telkeken. (Henszl
manntól származik az első - ma már nagymértékben korrektívumokra szoruló
- alaprajz is.) Az 1930-as években Garády Sándor végzett itt ásatásokat, az ak
kori telektulajdonos, Légrády Ottó korlátozott engedélyével. Utána a Budapesti
Történeti Múzeum megbízásából többen. Köztük 1949, majd 1961 óta - immáron
öt évadon át - jómagam is. '

Az 1963/64 évben a Magyar Hidrológiai Társaság könnyűbúváraival megkezd
tem a kolostor 24 méter mély, kváderes kifalazású kútjának - a .budaí határ egyet
len középkorí kútjának (1.) - feltárását is. Innen került elő az előbb említett,
Anna királyné-féle mellboglár, (A feltárást csak a kút vizének leszívatása után
lehetne bevégezni, - ez volt Szászkő László mérnöknek, az ismert kiemelési szak
értőnek 1972. évi szakvéleménye.)

1961-1966 között a Fővárosi Barlangkutató Csoport tagjaival részt vettem a
hárshegyi Báthori barlang feltárási munkáin. Itt kiderült: e barlang nem csupán
Báthori László barát bibliafordításának színhelyeként jöhet számításba. Ez volt
Budapestnek egyetlen, hitelesen megállapítható középkorí vasbányája ,is.

(MAGYARORSZAG LEGNÁGYOBB KÖZÉPKORI KOLOSTORA) 1964-72 évek
ben végzett ásatásaim tisztázták azt, hogy ez a kolostor - amelynek legnagyobb
kiterjedését IJlunkám kezdetéig 3600 négyzetméterre tették - nyugati irányban az
ismert részeknél jóval tovább terjedt. Ezekben az években míntegy további hét
ezer négyzetméternyi romterületet csatolhattam a régi Garády-féle alaprajzhoz.
Budaszentlőrinc összterületét - a fel nem tárt részekkel együtt - mintegy 15.000
négyzetméterre becsülhetjük. És ezzel világossá vált: Budaszentlőrinc a középkori
Magyarországnak legnagyobb alapterületű- monostora volt. Kiterjedése - amely
Pannonhalmáénál is nagyobb volt -, és lakóinak 300-500 között mozgó lélekszáma,
egy akkori mezővároséval vetekedett.

517



1
I

cl
c: ""L- Éo....

N ~cl
l/l l/l
o

~
:l

... --o elJ
ul N

elJO >
Ö 'O
.ll: .ll:

-''5'

>- N :lc: o-O l/l
L- :> cl

2 x .ll:

a. ,- c U CLl

E

~]
o

518

Abudaszentlőrinci pálos kolostor feltárt területének alaprajza.
Kuczogi Zsuzsa munkája



1971 és 1972 évben - talán utoljára - méreteiben szerény, de eredményei
ben igen sikeres feltárásokat végeztem ezen a területen. A munka a magam ad
digi kutatásaít összegezte. De' számos olyan építéstörténeti problémára is megfe
lelt, amelyet már 1846 óta kérdezgettek a kutató-elődök.

Röviden: nagyjából sikerült Budaszentlőrinc építésének period'izációja. Első

sorban az derült ki: a nagy, háromhajós katedrális - ellentétben az eddigi vélel
mekkel - nem a legkorábbi templom ezen a helyen. Sőt, időrendben csak a har
madik. A, főtemplomtól északra ugyanis a2Y - eddig oldalkápolnának nézett 
épület szentélye alatt két korábbi szentély alaprajza bontakozott ki. Kiderült:
eredetileg egy egyhajós, egyenes szentélyzá~ódású román kori kápolna állt itt.
(Egyetlen oklevél említi,' 1290-ben. Ekkor egy remete gondozta, s a "Keszi promon
toriumán álló Szent Lőrinc kápolnának" nevezték.) Erre az egyhajós románkori
kápolnára épült rá - 1300 körül - az első pálos kolostorépítkezés immáron gó
tikus temploma. A kicsiny méretű első, korábbi pálos zárdatemplom is egyhajós
volt. Az első kelostort hatalmas kőkerítés zárta. Ennek déli és keleti alapfalát
80 méter hosszan sikerült hitelesítenünk.

(KÉSO-GÖTIKUS ÉP1TKEZÉSEK NYOMAI) A XIV. század végén, amikor
I38I-ben idehozták Remete Szent Pál test-ereklyejét s a rend - hogy gazdasági
lag erősödjék - megkapta a régi budavári királyi palotát, új, monumentális épít
kezésekbe fogtak. A' kolostor. templomát lebantották; a régi templom szentélyéből

pedig kialakították a Remete Szerit Pál ereklyekápolnát. Ehhez - a régi kolos
tortemplom testén át - fedett folyosót építettek. (Nyilván azért, hogy a zarán
dokok ne zavarják a kolostor nyugalmát). Ekkor kezdték meg s a XV. század
első éveire be is fejezték az új háromhajós főtemplomnak s a kolostornak bőví

tését. A főtemplom déli oldalához a XV. század elején hozzáépítették a Hunt
Paznan-nembeli Kóvári család sírkápolnáját, (E kápolna altalajából 1971-ben há
rom tetemet emeltünk ki. Kettejükben Kiszely István antropológus Kóvárí Miklós
pálos barátot és testvérét, az 1403 után elhalt Kóvári Pál nádori ítélőmestert ag-
noszkálta.) ,

Az 1971. évi ásatások során a kolostor nyugati szárnya alatt akadtunk rá ar
ra a nagy - 30x10' méter alapterületű - pincére, ahol Mátyás is megkóstolta a
barátok borát. Az egyenkint 40x1Q méteres kolostor-szárnyaktól délre, nyugatra
és északra egy XV. századvégi toronyaijával záródó újabb kolostor-bővítést talál
tam. Ez az épületkomplexus. amelyet vagy Mátyás, vagy a Jagellök idején építet
tek, kétszeresére növelte a monostor alapterületét. Mivel csupán egy kövezett ud
var választotta el az anyakolostortól (vagy kötötte azzal össze), aligha lehetett
vendégház, mínt korábban hittem. Az ötszáz barátot befogadó kolostornak utolsó
nagy bővítő-építkezése volt ez.

Feltáratlan maradt a kolostor vendégháza. fürdője és az erdészet mai telkére
(II., Budakeszi út 91.) -átnyúló ipari műhelysora .is. A fenti eredmények után
vagy a monostor teljes feltárását kell elvégeznünk, vagy pedig a meglévő, kiásott,
de konzerválatlan falmaradványok egészét is vissza kell temetnünk.

A teljes feltárás mellett szól az, hogy ma még (2.) megvalósítható és ma már
csak itt valósítható meg Nagybudapestnek legnagyobb, összefüggő középkori rom
parkja. (Tegyük hozzá, csodálatos természeti tájban, a budai hegység legvénebb
bükkjei alatt.) A közeli Nyék falu templomának s az itteni királyi vadászkastély
nak gótikus maradványait, vagy a Balatoni műút mellett fekvő Kána egykori ben
cés monostorát ;3. szemünk láttára végbement parcellázások és építkezések miatt
- mínt műemlékí terület - alig húsz év alatt tették tönkre.

A tudományos tanulságokon, a muzeális leletanyag gazdagodásári kívül mun
kánkkal mindössze annyit érhettünk el, hogy Madas László, a Pilisi Állami Park
erdőgazdaság igazgatója - a Fővárosi Múem1ékfelügyelöség hozzájárulásával -
a romterület jó részét bekeríttette. . .

(1.) A másik hasonló kváderes kifalazású kút a nyéki Mátyás-féle vadászkastély - II. VÖ
röshadsereg útja 78. - romjaihoz csatlakozik. Ebbe a 'díszes kútba - késve meghallgatott
tiltakozásunk miatt - az egyik, a környéken építtető vállalat felvonulási épületének W. C.-jét
építették lÍele, 1971-ben.

(2.) Ezt a kis vázlatot 1972 júliusában vetettem papírra. Az akkori állapotokat tükrözi.
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A VIGILIA
GALÉRIÁJA

BERKI VIOLA

"Berki Viola festészetében nagyon sok a
líra. nagyon sok a filozofikus gondolat
és npgyon sok a dekorativitásra való haj
lam." (Székely András: Berki Viola ki-o
állítása a Derkovits-teremben, Képzöművé

szeti Almanach 2., 1970.)
"SzeretemBerki Violát, képeiért és hí
téért, küszködéséért és jóságáért, embersé
géért •••" (ízes Mihály: Berki Viola cso
dái, Müvészet, 1970 decemberi szám)

Az 1932-ben Kískunhalason született
Berki Viola - Thorma Jánosnak, a
nagybányai művésztelep alapító tagjá
nak unokahúga - a budapesti Képző

és Iparművészeti Gimnáziumban, majd
a Képzőművészeti Főiskolán végezte ta
nulmányait; Barcsay Jenő és Főnyi Gé
za voltak a mesterei. Főiskolai stúdíu
mait - rajta kívül álló okoknál fogva
- 1954-ben meg kellett hogy szakítsa,
egy ideig fizikai munkás volt. Főiskolai

végbízonyítványát 1958-ban kapta meg.
(Festőművész-díplomát nem szerzett,
ilyennel míndmáíg nem rendelkezik.)
Tanulmányúton járt a Szovjetunióban,
Jugoszláviában, Nyugat-Németországban
és Olaszországban.

Első önálló tárlata 1965-ben volt a
Mednyánszky-teremben; az. országos
nyilvánosságot 1969-es Derkovits-terem
beli kamarakiállítása hozta meg számá
ra. Képei közül több a Nemzeti Galéria,
a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a
szentendrei Ferenczy Károly Múzeum, a
szolnoki Damjanich János Múzeum és
a kiskunhalasí Thorma János Múzeum
gyűjteményébe került. A török kort
megelevenítő - költészettel, játékosság
gal teli - mozaik-kompozíciója a bu
dai Tárnok utcai általános iskolát dí
szíti, az 1971. évi vadászati világkiállt
tás alkalmából pedig a Művelődésügyí

Minisztérium felkérésére egy nagyobb
méretű táblaképet készített; címe és
témája: "Régi magyar vadászat".

Kitüntetésben, díjban eddig még nem
részesült, viszont több szép cikk íródott
róla, Juhász Ferenc, Perneczky Géza,
Solymár István, Hegyi Béla, Rózsa Gyu
la, Kiss Akos, Székely András, Izes Mi
hály és mások tollából.
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A fenti szűkszavú életrajzi tájékoz
tatáshoz a művész - akire egyáltalá
ban nem jellemző a női nemnek tulaj
donított bőbeszédűség - még két mon
datot. fűzött hozzá: "Életem meglehető
sen eseménytelen, a munka jegyében
telik. Művészí kibontakozásom szem
pontjából igen sokat köszönhetek Kor
niss Dezsőnek és a szentendrei mílíő

nek, valamint Gross Arnold kollégám
nak."

Elég néhány percet éltöltenünk Ber
ki Viola munkái ("Szentendre", "Helász",
"Régi orosz város", "Templom vihar
ban", "Kolostorkert", "Konkvisztádor",
"Szent Kleofás", "Adám és Éva", "Kun
László", "Hunor és Magyar", "A prófé
ta", "Szökőkút", "Káin és Abel", "Az
Embernek Fia", "Márciusi ifjú", "Új
korszak születése", "Adonisz feltámadá
sa", "Cantata Profana" stb.) között, hogy
átjárja és hatalmába kerítse a szem
lélőt e piktúra varázsos atmoszférá
ja, bája, mitikus és egzotikus hangu
lata, szín-, forma- és szirnbólum-gaz
dagsága, a művész el nem apadó mesé
lőkedve, mesterkéletlen naivitása, egyes
modern, iskolák hermetizmusával, arisz
tokratizmusával szembeni közérthetőség

re törekvése, a középkorí miniátorokra,
az orosz és bizánci ikonfestőkre, a XIV.
századi umbriai és toszkánai mesterek
re vagy a Vámos Rousseau-ra emlékez
tető gyöngéd, átszellemült festői elő

adása ...
Egyéni arculatú, hiteles, a maga útját

járó művész, munkássága mai festé
szetünkben mégsem egészen társtalan:
Szabó Vladimir; Pekáry István, Bolmá
nyi Ferenc, Anna Margit, Gross Arnold
és Galambos' Tamás a lelki rokonai ...
Mindegyikük művészetében sok a ro
mantikus vonás, ezt azonban hiba len
ne avítt, anakronisztikus attitűdnek,

munkásságuk tehertételének tekinteni,
hiszen - mint Benedek Marcell írja
E. T. A. Hoffmannról szóló tanulmá
nyában - "az emberi lélekben élő és
kifejezést kereső romantika nem kez
dődött. és nem végződött soha ..."

Az epikus, narratív elemek is jellem
zőek e művészek kifejezésmódjára, min
dig megmaradnak azonban aJ festői köz
lés határain belül, - nem tévesztve
szem elől Maurice Denisszavait: "A
kép ábrázolhat csatalovat, női aktot vagy
valamiféle történetet, mindenekelőtt

azonban sík felület, amelyet meghatáro
zott rendben elhelyezett színek együt
tese fed be."



Berki Viola: K eresz t fán



Be rki Viola : Petőfi emléke



Ferenczy Béni - Medgyessyvel fog
la lko zó írásában - m egkísérli m egha
tározn i "a kivá ló művészi életmű is
mé rv eit" . Nagy szobr ászunk szerint elő

ször is a rn űv é sz alkotása i k özot t fenn
á lló szerves kapcsolat, a m űveket össze
fűző és azo kbó l su gárzó "erős, hatásos
» én -s" , tehát az egység, m ásods zor a kva
litás, harmadszor "a témák megválas z
tásá ban és elk ép zelés éb en m egnyilvánu
ló em beri em elkedettség, humánum" te
sz i j elen tőssé, időtállóvá egy festő,

sz ob rá sz, vagy grafikus munk áss ág át . . .
Be rki Viola művészete - a ligha kéts é
ges - e k r it ér ium ok mindegyikének
maradéktalanul m egfelel.

A Vigilia 1970. évi márciusi szá má
ba n m egjel ent nyil atkozat ában e Berki
Viola ez t m on dotta : "Azt szeretném ,
hogy az em berek - ha a képeimre
néznek - ör üljenek és m egtisztulia
nak." A művészet iránt fogékony em
ber ek va lóban ör ülne k, ha találkozn ak
e dús k é pzelőerejű. auto nó m vi lá g ú,
harmonikus és optim isz ti kus szemléletű

festő szugges ztív lá tomás a ival, amelyek
kö zelebb hozzák őket - bennünket 
a lelk i m egtisztuláshoz. Ennél többet
egy művész nem adhat embertársainak,
közöns égének , . . DÉVÉNYI IVA N



CSÓKA i LAJOS

Az ókori kultúra átszármaztatója a középkorba
BÉDA VENERABILIS (673-735)

Az ókor hatalmasat és maradandót alkotott a kultúra területén. Az emberi szel
lem egyik legszebb kibontakozását szemlélhetjük a Krisztus előtti évszázadok görög
történetében, mely akkor sem semmisült meg, mikor a rómaiak meghódították Gö
rögországot. Az nemcsak tovább élt, hanem áthatotta a győztes rómaiak szellemi
ségét is, megnemesítette, megfinomította azt: Graecia capta cepit Romam. Ez a gö
rögös jellegű római kultúra vált aztán otthonossá a Földközi tengert körülölelő

római birodalomban. Ezt a sok nemes emberi, humanista értéket hordozó műveltsé

get a transzcendencia eszméjével ojtotta be aztán a kereszténység,' rnelynek magas
kultúrájú képviselői voltak a görög és a latin egyházatyák, mint Szerit Vazul, arany
szájú Szent János, nazianzi Szerit Gergely - Szent Ambrus, Jeromos, Agoston.

Am a több mint egy évezredet megélt római birodalmat is' elérte végzete. Szá
zadok folyamán túlságosan is heterogén népeket kényszerített uraima alá, s túl
ságosan is nagyra növekedett ahhoz, hogy akár a gazdasági és társadalmi viszonyok,
akár a nemzeti vagy vallásos eszmék szilárd egységbe foglalhatták volna. Így vi
szont az állarnszerkezet eresztékei mindinkább lazultak, s mikor az V. század fo
lyamán rászakadtak a népvándorlás hullámai, a birodalom összetartó ereje meg
roppant és 476-ban formálisan is összeomlott. A romokon a friss energiájú barbár
germán népek, a vgótok, longobardok, frankok, angol-szászok igyekeztek a maguk
primitív állami életét kialakítani.

Bár ez a politikai kataklizma súlyosan érintette s megrázkódtatta a kulturális
életet is, az mégsem rántotta magával, az még egy ideig szívósan küzdött létéért.
Legkiválóbb képviselői törekedtek menteni a menthetőt. Ilyen volt Itáliában a fi
nom görög-latin műveltségű Boethius, aki a gót Theodorik király szolgálatába állott,
hogy a győztes gót népet összebékítse az őslakossággal, s azt a római műveltség

hordozójává tegye. Törekvése azonban balul ütött ki; királya 524-ben kivégeztette.
Hasonló elgondolása és törekvése volt fiatalabb kortársának, Cassiodorusnak, aki
azonban még időben észrevette vállalkozása kilátástalanságát; Ezért a politikai élet
től visszavonulva, szülőföldjén, a calabriai Vivariumban szervezett egy kolostor
szerű közösséget. melynek élén a klasszikus tudományokra épített keresztény mű

véltség kialakításán és elterjesztéséri munkálkodott. Agapét pápával viszont még
korábban arról tárgyalt, hogy Rómában keresztény szellemű főiskolát szarvezzenek
- de ez a terve sem tudott megvalósulni (t580). Hispaniában Izidor sevillai püs
pök igyekezett összegyűjteni és továbbszármaztatni az ókor tudományát (t636). Am
a mohamedán arabok 711-ben elárasztották Hispániát, megtörték a már keresztény
nyé vált nyugati gótok uralmát, s ezzel századokra útját vágták a római és keresz
tény kultúra terjedésének.

Igazi "utolsó római"-nak Nagy Szent Gergely pápát tarjuk (590-604). Bá':" szel
lemisége még a hamisítatlan ókori gyökerekből táplálkozott, ő .már elfordult az an
tik világtól. A birodalom bukását sajnálta ugyan, de Isten büntetésének tulajdoní
totta s annak még kultúráját sem kívánta tovább plántálni. Egyik beszédében ol
vassuk: "Hol van már a senatus, hol a populus? A csontok elporladtak, az izmok
megernésztődtek, a világi méltóságok minden büszkélkedése elenyészett ... A sena
tus nincs többé, a populus elpusztult s még azon kevesek között is, akik megma
radtak, napról napra sokasodik a szenvedés, a sóhajtozás. Már csak az üres Róma
ég", az a Róma, mely pedig "valamikor a világ úrnőjének látszott". Az egykor mil
líós városban akkor már csak 50 ezer ember élt. S tán még keserűbb az a hang,
amelyen az antik kultúráról nyilatkozott: "A beszédnek azt a művészetét, melyet
a klasszikus tudományok tanítói terjesztenek, lenézem ..., mert szörnyen méltatlan
nak tartom, hogy a mennyeí kinyilatkoztatás igéit Donatus szabályai alá kénysze-'
rítsem,"

S éppen akkor, amikor a római birodalom után a római kultúra sorsa is lát
szólag beteljesedett - akkor nyílt meg számára az Elet Kapuja. S aki azt meg
nyitotta, ha öntudatlanul is, éppen az a Gergely pápa volt, aki annak elhunytán
a gyászbeszédet tartotta. S az is hasonlóképpen meglepő, hogy az újjászületés ott
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történt meg, ahol azt a legkevésbé lehetett várni, a Rómától legtávolabb feKvő or
szágban, Angliában.

Nagy Szent Gergely ugyanis tervbe vette a brit szigetet az V. század folyamán
meghódító angol-szászok katolikus hitre térítését, s erre a célra 597-ben római szer
zeteseket küldött Angliába. Ezek s a nyomukba lépő angol-szász szerzetesek a VII.
század folyamán aztán kereszténnyé tették' Angliát s megszervezték az angol egy
házat. Ezzel, a Gergely pápától kitűzött cél elérésével azonban nem elegedtek meg
az angol bencések. Ök Rómának nemcsak vallását, hanem kultúráját is igényelték
maguknak. Bár erre a művelt ír szerzetességtől s a Rómából Canterburybe küldött
görög-latin műveltségű Theodor érsektől és Adorján apáttól is nyertek ösztönzést,
elsősorban mégis az angol bencések fiatalos és egészséges kultúrszomjának tulajdo
nítható, hogy az Európa-szerte elhanyatlott klasszikus és patrisztikus kultúrának
ők lettek a felkarolói, akik hazájukban új otthont készítettek számára s azt megerő

sítve atplántáltúk a kontinensre is. Természetes ugyan, hogy ennek a valóban kor
szakalkotó feladatnak a megoldásában sokan fáradoztak, a legnagyobb érdem még
is azt a Bédát illeti, akit aztán a történelem "venerabilis - tiszteletreméltó" jelző

vel tüntetett ki.

Ezen szellemi elit első kimagasló alakja, aki az úttörés munkáját végezte,
Biscop Benedek apát volt (t690.) Ötször zarándokolt Rómába s szinte azonos lelke
sedéssel szemlélte a császárok és az apostolok egykori székvárosát. Bár annak
klasszikus kultúráját ő már csak romjaiban csodálhatta, a romok között is észre
vette annak nagyszerűségét, amit aztán teljes erejével igyekezett átmenteni hazá
jába. Anglia északi részén, York környékén egymás közelében két kolostort alapí
tott: Wearmouthot Szerit Péter (674), Yarrowt (685) Szent Pál tiszteletére. Galliai
mcsterekkel római stílusban építtette fel azokat, a templom falait és mennyezetét
római festmények nyomán ékesíttette. A Szent Péter bazilika főénekmesterét, Já
nos archicantort éveken át magánál tartotta, hogy szerzeteseit a latin szövegek s a
gregorián dallamok helyes kiejtésére, illetőleg éneklésére tanítsa. De mindennél na
gyobb jelentőségű volt az a cselekedete, melyet Béda az ötödik útjával kapcsolatban
jegyzett fel: Rómából "mindenféle könyvek megszámlálhatatlan sokaságát" vitte ma
gával. S azt is megírta, hogy az apát még halálos ágyán is szívére kötötte bencé
seinek, hogy "azt a nagyszerű és gazdag könyvtárt; melyet Rómában szerzett, a szük
séges egyházi oktatás' részére tartsák épségben, nehogy gondatlanság következtében
pusztulásnak induljon vagy szétszóródjék". .

Hasonló gondolkozású és törekvésű férfiú volt utódja, egykori római útitársa,
Ceolfrith apát (716). Hangsúlyozta Béda, hogy Ceolfrith nemcsak megőrizte a
könyvtárt, de "nem kisebb igyekezettel kétszeresére növelte azt". A biblia Vulgata
szövegéről 3 díszes másolatot készíttetett s ezek egyikét II. Gergely pápának aján
dékozta s ez, a firenzei Codex Amiatinus, ma a Vulgata szövegének legrégibb
példánya.

Ebbe a klasszikus és patrisztikus szellemet lehelő környezetbe került már gyer
mekkorában Béda, s annak vallás-erkölcsi és kulturális értékeit aknázta ki, ka
matoztatta s tette közkinccsé, ami által a római műveltséget átszármaztatta a ger
mán középkorba. Ezt az eredményekben oly gazdag életet ő maga így foglalta ösz
sze: "Én, Béda, Krisztus szolgája, a wearmouthi és yarrowi kolostor papja, ezen
a vidéken születtem: szüleim 7 éves koromban Benedek és Ceolfrith apátok nevelé
sére bíztak. Azóta egész életemet a kolostorban töltöttem s minden törekvésemet a
Szeritirás tanulmányozására fordítottam. A szerzetesi gyakorlatok s a kórusima vég
zése mellett édes foglalkozásom volt a tanulás, a tanítás és az írás. 19 éves korom
ban diákonussá, 30. évemben pedig presbyterré szentelt János püspök."

Béda, a bencés szerzetes, az "ora et labora" elvét a legteljesebben valósította
meg, az imádság és a munka közott a legtökéletesebb harmóniát alakította ki. A
rendalapító Szent Benedek nyomán hitte, hogy imádságát az angyalok viszik az
Úristen trónusa elé. "Mi lenne - mondotta -, ha az angyalok nem látnának en
gem a testvérek között s megkérdeznék: Hol van Béda?" Erkölcsi világára tanít
ványához, Egbert yorki apátpüspökhöz írt levele vet világot. Figyelmeztette, hogy
ügyeljen kolostori életére, nehogy az ördög garázdálkodjék az Istennek szentelt he
lyeken s egyenetlenséget vigyen a békesség, civódást a jámborság, részegeskedést a
józanság, paráznaságot és gyilkosságot a szeretet és a szűzi tisztaság helyére. Olyan
apátokról gondoskodjék, akik ismerik és megtartják a Regulát, s akik méltók, hogy
Krisztus családjainak az élén álljanak.
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A munka nála a szellemi tevékenységet, a tanulást, a tanítást és az irodalmi
működést jelentette. Tanulmányait igazában tanításából és hatalmas méretű irodalmi
alkotásaiból lehet rekonstruálni. ott láthatjuk, hogy páratlanul nagy szellemi ka
pacitása mily mértékben tette magáévá a klasszikusok, az egyházatyák és más
keresztény írók ismeretét. Neki sikerült megvalósitania Cassiodorus programját,
mely szerint a klasszikusok tudományára, a hét szabad művészetre kell alapozni
a keresztény kultúrát, a Szentlélek hét ajándékát, azaz a szeritírás megértését és
megismertetését.

Bédát joggal nevezik "praeceptor Anglíae't-nak, Anglia tanítómesterének. El
sősorban ugyan saját kettős kolostora kb. 600 tagját, s egyéb apátságok tanulni
vágyó bencéseit művelte, de írásai révén hatása csakhamar széles kórökben érvé
nyesült nemcsak Angliában, hanem hamarosan a kontinensen is.

Feljegyezték, hogy tanítványait "nem közepes mértékben oktatta a szabad
művészetekre", Ennek hatásossá tétele érdekében tankönyveket írt számukra. Az
első cél természetszerűleg a latin nyelv írásban és olvasásban való elsajátítása
volt. Ezért szerkesztett latin nyelvtant, verstant, stilísztikát, illetőleg retorikát. Ha
a szabályokat a klasszikus auktorokból vette is, az azokat illusztráló példákat
rendszerint már a bibliaból és a keresztény íróktól kölcsönözte.

A nyelvi stúdiumok mellett az angolokat már kezdettől fogva érdekelték a
természettudományok is. "De rerum natura" címmel a fizikai világképpel ismer
tette meg tanítványait. Fő forrása sevillai Izidor volt, kinek ismereteit Plinius
"Naturalis Histortav-jából tökéletesítette. A Földet ő már nem korongnak, hanem
gömbnek tekintette. Az antropológiát a világmindenséggel foglalkozó kozmológia
részeként tárgyalta, s mínt, a világrnindenséget, úgy az emberi testet is négy
elemből, "humor"-ból származtatta. Meteorológtai ismereteit a villámlásról.
mennydörgésről, szélről, viharról, esőről. apályról. dagályról szóló részletei mu
tatják. "De minutione sanguinis" címen az egészségápolásnál alkalmazott érvágás
idejéről és módjáról értekezett, minek nyomát az 1200 körül készített Pray-kó
dexben is láthatjuk.

A csillagászat főleg az idő- és húsvétszámítás céljából érdekelte a középkorí
embereket. Az évenként változó húsvét idejének megállapítása s a különböző idő

számítások egyeztetése sok problémát okozott. Az ide vonatkozó tudnivalókat egy
rövidebb, aztán egy részletesebb (De ratione temporum) művében ismertette Béda,
míközben foglalkozott a görög, a római, a héber, az egyiptomi és az angol idő

számítással is. Az évszázadokon át tekintélynek számító mű legnagyobb hatása
abban állott, hogy azóta vált általánossá időszámításunknak Krisztus születésé
től való kezdete.

Am mindez - a latin nyelv, a természettudományok s a csillagászat ismer
tetése - csupán eszköz volt a legfőbb cél szolgálatában, ami a szeritírás meg
értését és kífejtését jelentette. Ezért mondhatjuk, hogy Béda kultúrája egyházias
színezetű és irányzatú volt. Ennek fejlesztését tekintette élete fő feladatának.
Életrajzírója mondotta, hogy "nekünk, tanítványainak naponként olvasta a szent
írást s fejtégette annak mísztikus értelmét".

Béda - s utána századokon át még sokan - a szentírás ismertetésének há
rom módját alkalmazta: a szöveg szó szerintí megértetését, aztán misztikus-alle
gorikus magyarázatát s végül morális kiaknázásat.

Ily irányú működésének méreteit szentírás-kommentáriaiban szemlélhetjük.
Alig van az ó- és újszövetségi bibliának olyan könyve, melyet nem ismertetett,
nem kommentált. Módszere a .Jcompllélás'' volt. Ezt a szót azonban nem szabad
a mai értelemben venni, amikor vele kapcsolatban valami jogtalan "összeolló
zás"-ra gondolunk. Az inkább nagy szakértelmet, kiterjedt tudást kívánó csokor
készítéshez hasonlítható, amikor a szerző a tárgyalt szentírásí szöveggel tartalmi
vagy formai szempontból kapcsolatba hozható bibliai és patrisztikus helyeket
összegyűjtötte s azokkal fejtegette, világította meg az illető hely értelmét.

Igaz, a szeritirás-magyarázat ezen korszakában még kevésbé került előtér
be a szerző egyéni véleménye - inkább csak olvasottsága, kultúrája. Ez érthető
is abban a korban, amikor Béda és követői, a germán törzsek sarjadékai a leg
nagyobb tisztelettel tekintettek nemcsak a bibliára, hanem a klasszikus és a
patrisztikus művekre is. Azok tekintélynek számítottak előttük, melyeket vál
toztatás, magyarázás nélkül igyekeztek megőrizni és áthagyományozni az utó
kornak. Kultúrtörténetünk csak hálás lehet ennek a tekintélytiszteletnek, az "auc-
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toritas"-nak, mert ez a "traditio"-tisztelet őrzött meg számunkra igen sok olyan
antik szöveget és értéket, mely nélküle veszendőbe ment volna.

Vallásos lelkületének és biblikus tudásának dokumentumaival, továbbá szerit
beszédeivel, homiliáival is, nemcsak kortársait nevelte, hanem a későbbi homilia
készítők számára is példát és anyagót adott. Hasonló hivatása volt az egyház
szentjeiről összeállított Martyrologiumának, melynek használatát a 817. évi
aachení zsinat kötelezővé tette a zsolozsmázásnál. A pogány és keresztény írókon
(Vergilius, Ovidius, - Sedulius, Venantius, Fortunatus, stb.) csiszolt stiláris ké
pességét himnuszköltészeten és epigrarnmáin mutatta meg, melyek túlnyomó ré
sze, sajnos, az idők folyamán elveszett.

Béda azonban nemcsak az antik írók tanítványa volt, kiknek műveit nagy
mértékben meatette át s tette ismertté a germán középkor számára. Történet
irásában megmutatta, hogy igazi tudós, erős írói egyéniség is lakott benne.

Azt csupán csak említjük, hogy mikor az időszámítással kapcsolatban elké
szitette az 532-től l063-ig terjedő húsvéti táblázatát. az egyes évek tábláin kí
nálkozó hely késztette az írókat arra, hogy rajegyezzék az illető év fontosabb ese
ményeit. Így tehát Béda nyomán indult meg a szűkszavú, de az eseményeket
megbizhatóan közlő annalisztikus történetírás. S abban is úttörő volt, hogy ő

írta az első bencés kolostortörténetet, ő készítette el Wearmouth és Yarrow
első apátjainak életrajzát, melyből a föntebbiek során mi is többször idéztünk.

Leghíresebb alkotása, mely miatt ma is legtöbbet emlegetik Bédát, a "His
toria gentis Anglorum ecclesiastica". Címe szerint ugyan csak az angol egyház
történetét tartalmazza, a valóságban azonban sokkal többet - az egész angol
történetet koráig, 731-ig. Ha röviden is, de megbízhatóan ismertette az ókori
írók nyomán a kelta lakosságú Britannia életének római korszakát, majd az
angol-szász hódítást, a hét királyság, Heptarchla kialakítását. Aztán a hazai
szóbeli hagyományok és írásos dokumentumok nyomán részletesen tárgyalta a
keresztény korszak szinte másfél századát. Anyaggyűrtése az egész országra ki
terjedt. Támogatói közott első helyen kell említenünk Albin canterburyi apátot,
kinek szerzetese, Nothelm még a pápai levéltár megfelelő iratait is meg tudta
szerezni. Az anyaggyűjtést gondos szelekció követte. Ebben a tekintetben nem
csak reális életszemlélete tűnik fel, hanem az is, hogy az események> mellett a
kor politikai, egyházi és társadalmi viszonyai is érdekelték. Hogy a szerző tuda
tában volt vállalkozása fontosságának, abból is látható, hogy művét Ceolwulf
nak, Northumbria királyának ajánlotta. Nagy Alfréd király (t901) viszont' azzal
mutatta ki elismerését, hogy azt maga fordította angolra.

Nagy volt Béda tudománya, de még nagyobb volt szerénysége, Egész életét
a yarrowi apátság egyszerű szerzeteseként töltötte, s minden törekvése ana irá
nyult, hogy szellemét minél inkább gazdagítsa, hogy minél többet nyújthasson
tanítványainak, kortársainak és a jövendő nemzedékeknek. Ezen az uton-módon
remélte elérni célját a másvilágon. Ezt a törekvését így fejezte ki egyik imádsá
gában: "Kérlek, jóságos Jézusom, hogy akit könyörületesen megajándékoztál az
zal, hogy tudományod igéiből gyönyörrel merítsen, ajándékozd meg azt kegye
sen azzal is, hogy egykor eljusson Hozzád, minden bölcsesség forrásához és örök
re színed előtt lehessen."

Béda emberi vonásait tanítványa, majd apátja, Cuthbert örökítette meg ab
ban a levelében, malyben a Mester utolsó napjairól és haláláról számolt be egy
szerzetes társának: Béda páterünk már régibb idő óta küszködött asztmájával, de
húsvétig nem érzett nagyobb fájdalmakat. így aztán vidám, jókedvű maradt s
rnindennap / hálát adott Istennek s oktatott bennünket, s ami idő még rendelke
zésére állott, azt zsoltáréneklésre fordította. Megvallom. még soha nem láttam,
nem hallottam embert, aki úgy imádkozott volna Istenhez. Néha anyanyelvün
kön énekelt, mert az angol költészetben igen járatos volt, máskor liturgiánk
antifónáit énekelte. Még két munkát szeretett volna befejezni: Szent János evan
géliumának a rní' angol nyelvünkre fordítását és sevillai Izidor műveinek kívo
natolását. Am az áldozócsütörtök előtti kedden légzése nehezebbé vált, lábai
dagadni kezdtek. Ennek ellenére egész nap diktált, az éjszakát pedig imádság
ban töltötte. Szerdán alighogy megvírradt, sürgetett bennünket, hogy a megkez
dett írást folytassuk. Ezt tettük Tertiáig (9 óráig), amikor körmenetet tartottunk.
Nona (3 óra) után paptársait hívatta magához, kiket kisebb ernléktárgyakkal
ajándékozott meg s mindegyíkhez külön szólván kérte őket, hogy imádkozzanak
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és mlsézzenek érette. Aztán így szólt: Itt az idő, hogy visszatérjek Ahhoz, Aki en
gem teremtett. Elég hosszú ideig éltem; az én kegyes Bírám jól irányította éle
temet; halálom közel van; kívánom, hogy feloszoljak és Krisztussal legyek. Vé
gül arra kérte leghívebb tanítványát, hogy fordítsa fejét szembe azzal a hely
lyel, ahol imádkozni szokott. Igy, cellája padlóján ülve, a Szentháromság dicsé
retével az ajkán szűnt meg élni 735. május 25-én.

Amily szerény és harmonikus volt Béda élete, olyan volt· halála is. Tekin
télye, szellemi nagysága igazában csak azután bontakozott ki. Szent Bonifác, a
németek apostola Cuthbert apáttól és Egbert püspöktől is Béda szeritírás-magya
rázatait kérte, akit az "egyház fáklyájáv-nak nevezett. A 836. évi aacheni zsi
nat "csodálatos doktor" címmel illette, az egyetemes egyház "egyházdoktor"-ai
közé sorolta, a. múlt század egyik legkiválóbb német protestáns történettudósa,
Th. Mommsen pedig "verax historicus" jelzővel tűntette ki Béda Venerabilíst.

Felhasznált irodalom: í. Béda életrajza Migne: Patrologia Latina 90, H-54; művei u. o.
90-95. köt. - 2. Csóka J. L.: Szent Benedek fiainak vtlágtörténete. I. Budapest, 1971 - 3.
J. Décarreaux: Monks and Civillzatíon (The Story of Early Christian Monasticism and Its
Influence on Western Culture). New York; 1964. - 4. H. Howorth: The Golden Days of
the early English Church from the Arrívat or Theodor to the Death of Beda. Londres,

1917. - 5. M. Manitius: Geschichte der Iateíníschen Literatur des Mittelalters. I. München,
1965. - 6. H. Schrelber: Beda Venerabilis und die ml.ttelalterliche Bildung. 1937. - 7. A.
Zimmermann: Kalendarium. Benedictinum., Metten, II. 1934.'

TÓTH JUDIT VERSE

.If meglevőről

Az érett kor küszobén
mind kevesebb az osszekoccanás
az elképzelt s a meglevő kiizt,
Biztosabbak a felismerések.

Az ifjúkor még sokfelé kinyújtja
erdőit és árnyékait.
Hányféle ásvány, ég, eső

és mély álmában elzúgó
tűzvész vagy vízozon felé.

De gyotortetés·ék és távozások,
távolságok, egyhelybenmaradások,
öromok és elpusztulások
szerkezeiébéi épül az idő.

S a millió volna és lehetne
rajokban úszik benne és alatta.
Éjszakádhorgán fennakadva
fölcsobban egy
és attól fogva van.
Egyetlen és helyett~síthetetlen.

A tiéd.
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S a megvalósulásban
ez-az elmarad, leválik,
megfeketedik. Később már nélküli:izheté
ami elérhetetlen.
Ami van, fontosabb.

Kezdetben kivánságaid,
később tapasztalataid héja vagy.
Egyre tDbb rész, karéj, szelet,
gyűlnek a megismert dolgok szUánkjai,
csillognak benned, mint a szén.
Éghető és éghetetlen tapasztalat-hegyek.
Kazán-túzzel ég az, ami éghet.

S csak a kenyér, a kés. Te és ők.

El nem fáradó osszetartozás.
Az elfogyó véletlenek közt
ugyanazok a feladatok. Ez, semmi más.
A napok árka, a hetek lépcsősora,

megmaradás és folytatás.



TÖRTÉNET NÉLKtjL
Írta CZIGÁNY GYÖRGY

Azt mondták, előbb Lalikát lövik agyon. Topog a cigánylány, könyörög a ki
csiért. A géppísztolyos nem haragszik. Csak lépdel. Csizmája - csaknem vidám
- ropog a hóban. Forradás volt a vállán. Keskeny csípőjű lány volt, megpörgették .
a tengelye körül, térdre esett. Forgóján a' kidülledt izmok csomósak, mint egy
sovány állaté. Hirtelen fölegyenesedett, a kisfiútelbukni látja, megpróbál emelked
ni. Sár fröccsen a hasán, mellén - egy gesztusa sincs - csak a sár.

A raktáros történetei. Kiárusítja a borzalmakat. A vágóhíd Iírája? - a nyú
zott borjúról beszél. "Az emberi test sem iszonyúbb uraim, elhihetík." Ha a lé
l:ek elviseli, a látvány feledhető.

Elhangolt sípok; a kevés levegő épp csak megremegteti őket az emberek mel
Iében. Fölkel a tanár, amellékhelyiség ablakához lép. Lesi a villamosokat. Az
elfutó kocsik másodpercei csak később szilárdulnak meg az agyában. Meghajló
térd a lépcsőn, a könnyű pulóver kék mozdulatai, egymást karelő kapaszkodások
a csapóajtóban.

Rázendít a vízcsap. Fém koccan a porcelánon. A raktáros az \Íj betegnek ma
gyaráz, mutogatja a maga médszerét.
- A tanár részvéte kíméletlen. A fiú megnyugszik majd: a betegség rosszabbo

dásával .megjön a remény, a képzelet lefokozódik, az indulatok lehűlnek, s a leg
takarékosabb gazdálkodás kezdődik gondolatokkal, érzelmekkel; a leszűkült fi
gyelem néhány praktikus dolgot vesz célba, pontról pontra leli meg a közvetlen
és egyszerű dolgok értelmében tennívalóit.

Belép az ápolónő, föl-alá futkos a hőmérőkkel.

Félkézzel, az éjjeliszekrény lapján játszik a tanár, halkan dobol az ujjaival
legalábbis a többiek úgy hiszik -, pedig a billentés érzéki örömét próbálgat-

ja, ahogy az ujjvég pontos akarata érintkezik azzal a parányi élettelen felülettel
az asztalka hűs üvegén. A lefékezett indulat, amely felszabadul ebben a mozdu
latban, fölidézi a zongorabillentyúk tapintásának Ingerét. ami annyiféle, mint a vi
lág összes borainak íze, mindegyik korty más és más. Izmok, idegek és lélek kö
zös munkája testesül meg a finom erőfeszftésben; a kéz, a kar, az egész test len
dületében.

Cédulák, noteszlapok. Egy megkezdett levél. Szakmai jegyzet. "Az évzáró hang
versenyen A. jobb volt, a közőriség csak inspirálta, megmutatta, mít tud. Nem
volt olyan bensőséges, mint a tanterem légkörében, de sokkal csillogóbb, az ís
valami. T. rosszul viseli el a nyilvánosságot, n:ehezen tárulkozik ki, hamis gesz
tusokra viszont képtelen. A trillái érdekesek voltak: azokban atmelegedett a bil
lentése, a technikai bravúrban fölengedett, hogy azután megint csak zárkózott
tárgyilagossággal játsszon: nem tud, vagy nem akar énekelni. Közeli, annyira őszin
te ebben a fogyatékosságban, mintha karjainkban tartanánk ezt a -didergő lányt."

Keresi a jegyzet folytatását. Szórja a cetliket, mintha kártyát osztana.
"Köszönöm az újságot." .
Egy másik cédula. "Szíveskedjék a törülközőt." Ugyanennek a noteszlapnak a

hátán: "Választasz valakit; mi ez? Önkény, a képzelet kegyetlen szabadsága."
Kisöprí a céduláit, megnyugszik kissé. Az enyhület órái ezek, nap süt a kert

felől, kifehéredik az ágyak vasváza a fejek fölött.

- Vizsgára menm IS jobb volna! (Teri Iehelgetí a kezefejét, a csuklóját, hogy
fellazítsa a dermedt ízmokat.)

Ideges vagy?
- Fázom,
- Egyáltalán, lesz ott valami váza?
- Reggel mindig fázom ...
Kirakatok üvegében vonulnak színesen, haloványan. Konzervele lépcsősorain

imbolyog Agi pulóvere; kakaó-dobozok arany tégláin. Zilált bohóc libég át a szí
nen: a virágcsokor. A gladiolusz nyomán egy. hullám, 'feri szőkesége, Ez a revü
átcsap a vakolatra,az úttestre is. Kalácsfényű az aszfalt: az olajfoltokban Velence
patakzik, olvadt paloták. És üvegrajzok a tűzfalakon: kacskaríngók, nyilak, kari
kák, betűk fűzéreí - modern, városi népmüvészet, A házak: tulipános ládák.
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Lehetetlen, hogy ne tudja.
Lehetetlen? (Teri ingerülten nyújtja a szót.)
Tudja, de nem hiszi eL Senki nem hiszi el.
Lelkendezzünk. .. Micsoda dráma!

- A műtét előtt azt mondták neki, nem sok esélye van. Öszinték voltak. Most
is hisz nekik, amikor elhitetik, hogy a műtét sikerűlt, hogy tényleg csoda történt.

- Mindegy mít mondanak, számít valamit? (Kisujjával Ági kezébe kapasz
kodik, egy pillanatig így vonszoltatja magát a járókelők sűrűjében.)

Jó volna túllenni rajta.
- Tízre kinn vagyunk.
- Kinn. Úszok ezer métert, azzal kezdem. Utána olyan nyugodt leszek.
- Nem kell a víz, csak a betonon égni... (Behunyja szemét. Barátnőjére dől,

botladoznak.)
- Vigyázz, a virág!
A fákon túl már látszanak a pavilonok. Teri hátramarad egy lépésseL A ka-

puban topognak.
- Erre gyere, mi lel már?
- Te ...
- Mi van veled? (Ági szájában a gombostű. Zörög a selyempapír kezei közt.)
- Csak te mész be ...
- Ne vacakolj ...
Teri fehéren tűrí a lány hirtelen-kerek szemeit az arcán. A kapunak támasztja

hátát, fejét, makacsul áll. Dombormű a díszes, faragott kapukeretben.

Ágyak vasváza a fejek fölött. Egy taxi robog el - a csomagtartóban ragyog
egy bőrönd - valami fura izgalmat okoz ez is: elfut, mint az a viháncoló gyerek
ott a feje fölé tartott táskával.

Párizsból cukrot hozott a tanítványainak, káprázatos csornagolásban t Kis bí
bor kockákat, ibolya-ízű kavicsokat, hímes, lila és fekete csíkos hernyókat, ame
lyek karcsúak és könnyűek, mínt a piros gyapjúba és fekete habokba öltözött
nők! A mulató bársony-derengésében kibontott cukorkák voltak a lányok is: tel
hetetlen kellett bámulni őket a kárpit sűrű színei előtt. Egy piros köpenyes néger
szolgálta fel a pezsgőt, vagy szerényebbeknek a narancslét jégkockával: bennfen
tesen forgolódott az asztalok körül, helyet kerített az újonnan érkezőknek. bóloga
tott és rendezkedett, mint egy rutinos sekrestyes valami esküvőn. Maga a mutat
vány ; a hintázó - rokokó ruhában állig csipkében, kicsit affektált felfújt bak
fis-képpel. Rögtön melege lesz. Egyelőre a legfelső gombnál lazul a ruha, a kesz
tyűk következnek, csibészesen. cinkos megértést kérő pillantással göngyöli le a
harisnyát. Az abroncs-szoknya heves keringőben válik el derekától, végül tánc
ürügyén, az izmok elemi mozdulatait, a gyönyör reflexeit mímeli - ragyog, s
egy másodpercre rávillannak a lámpák. A produkciót rutinosan, könnyedén bonyo
lítják. Romantika nincs: egyszeruen peregnek a dolgok, mi több, a helyzethez ké
pest ízlésesen, csaknem illedelmesen. (A tanár visszamászik a paplan alá.) Leszáll
a hintáról a szőke, megköszöni a szolid tapsot - "merci, mercí" - jobbra-bulrn
bólogat. A zongorista újra játszani kezd, a lány, fölmarkolt ruháival a karján ha
lad egyedül az öltözők felé. S a kis primitív mosoly az arcán!

Elaludna a tanár, de föltjed. A hajókirándulás. Nézi a türelmesen fuldokló rak
táros még alig kopasz fejét.

Álmodja, vagy képzeli? Három fiú, meg Teri a korlát előtt. Gratulálnak a
hangversenyéhez. bókolnak. Körülfogják - pajkos feszültség - Teri nézi, hogy tör
jön ki a gyűrűből. A három közül kettő ösztönösen enged a leghangosabb har
madiknak: elrendeződnek a szerepek, az a szólista, a másik kettő csak nevetgél
és be-besegít a játékba. Teri megpróbál velük lendülni: van cigitek, srácok? A
szólista kínálja meg: könnyedén uralkodik a lány fölött, egy vékony fonáion tart
ja, csak éppen úgy, hogy Teri köztük maradjon. Homlokát ráncolja, mondatokon
át barátaival társalog, de amint Teri hátralép. egyetlen szóval is visszarántja a
pókhálóba. Lassan körbeforognak. Tánc ez: koreográfus találta ki, - tánc, lassí
tott felvételen. Teri vékony csuklója a levegőben, puhán gesztikulál. Már egészen
felszabadult, haraptat a kenyeréből. Isznak egymás kulacsából.

A tanár rángatja az éjjeliszekrény fiókját. Mit keres? Felül a raktáros is. Ölé
ből - fáradt lebbenessel - lecsúszik az újság. Nem veszi észre.
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Fehér tolókocsi. Halott nő biciklizik a vászon alagútban: feje Ide-oda billen
a gumikerék, a kórházudvar ritmusára. Két öreg tolja, az egyik pipázik. A ka
zánházból macska bújik elő, valamit pörget a fűbe.

Teri a kapukeretben áll - fejebúbján a felső díszléccel -, mintha csak a
magasságát mérnék tornaórán a bordásfal előtt. Kering a meg nemSzűnő csoszo
gásban a főbejárat trafikja körül. Képtelen, fölidézni a közös nyersanyágú pár
beszédeket, amelyeknek belső feldolgozása mindig megfejtetlen marad. Amikor a
többiek elszéledtek mellőlük, s ő fiús hányavetiséggel rugdosta a kavicsokat! El
indultak a fák közül és egyre inkább magukra tekerték a csöndet. A férfi szá
raz, egyenes hangon zümmögött. Merev dallam volt az, valami skála-töredék. Állí
tólag a lábuknak csapódó gaz nevén törte a fejét; a régi takácsok ezzel a növény
nyel festettek valamit. Mielőtt a hajóállomáshoz értek, mielőtt a többiek közé
vesztek volna, végre megszólalt a tanár.' "Hogy van édesanyád?" Mintha mag
nón játszaná vissza, most is hallja gyerekes, kifakadását. ,,0, anyu nem egészen
komplett (pimasz, vagy sírós ez a hangj) - féltékeny rám, Csak eszik meg taka-
rít, eszik, takarít ..." .

*
Ápolónő nyit be, s az ajtó resen bekandikál a gladiolusz. Ági bátortalanul

néz körül. A tanár sűrű fejbólogatására zavartan nevetgél. A néma kórteremben
végig suttogva beszél.

Kérdezi - diákos fontoskodással - melyik Mozart koncertet tanulhatná meg
jövőre; úgy szeretne egyet eljátszani zenekarral.

A tanár kitép egy cédulát 'blokk-füzetéböl, "A c-moIlt ajánlom."
Üjabb cédulát szakít. "Hol fog nyaralni?"
Ági fecseg, és majdnem elsírja magát, amikor vázába helyezi a virágot. A ta

nár mozgatja a száját, tátogat. Ági nem érti.
Ahogy gyufa sercen a skatulyán: szakad a papír. Mintha recepteket osztogat-

na.
Ági kicsit föléje hajol - mulatságos dolog -, titkos levelezés az iskolában.
"Nagyon szép a virág, köszönöm."
"Legyenek jók!"
Gyűlnek a cédulák.
Ági arrébb viszi a vázát, az ablakba teszi. A tanár újabb cédulát firkant.
De mire a lány hozzáfordul, ezt alapocskát besöpri az éjjeliszekrény fiókjába.
Lassan lehajolt az újságért. "Tudod, mi az emberi méltóság ? Hogy egyetlen em-

ber pusztulása felér imíndenkiével, egy egész emberiségge1. Szóval, blöff az atom
háború."

A tanár hallgat, nézi a raktáros fejét, Mi ér véget? Az elégedett szomorúság,
a szorongató öröm? Övéi voltak e lányok: közelükben élt, a feszes közelség. hogy
szavával reflexet csaljon kl belőlük, ártatlan öröm volt, de káprázata e variációk
nak sarokba szorította.

Harsány csend van a kórteremben.

•
Fölszállnak, azután leszállnak a villamosról. Hajó bujkál a hídkorlát mögött.
- Egészen vidám volt. úgy örült.
- A virágnak?
- Meg egyáltalán. És grimaszokat vágott, hogy nem tud beszélni.
(Teri, mintha a falnak lökné társát.) - Rólam .ís kérdezett?
- Mondtam, hogy te is... (A fejét rázza.)
- Gyáva, nem érti, hogy én ...
- Miket beszélsz? (Riadtan nézi a lányt, suttogva belekarol, hogy elhallgat-

tassa.)
Szó nem szakad ki Teri torkából, de hirtelen részeg. A kicsi üvegre gon

dol, anyja altatóira az elsötétült világban. Teherautó lassít, a gépkocsivezető ki
integet a lányoknak. "Hé, csinibabák!" Teri fordultában kőkemény fintorral ne
vet rá.

(Ági szinte könyörögve szól.) - Ne hülyéskedj ...
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*
Úsznak, vacognak. A víz elborítja hajukat, a tág úszósapkák, mint a kopol

tyúk, Újra elmerül, s felbukkan testük a medence falánál a lassú kimerülésig.
A napozóban a fonnyadt izmok mozdulatlansága. A szerteszét heverő cson

tos és puffadt testek.
(Agi még mindig suttog.) - Haláltábor... (Faágyat vonszol a napozó leg

távolibb sarkába.) - Ez szörnyű ...
Teri nem figyel rá. Ledobja a nedves fürdőruhát, a földön hagyja, mint kigyó

a bőrét. Lábujjhegyen áll a faágy csúcsán, a hullám tetején. Az úttestre látni, a
fák közt labdákkal. szatyrokkal vidám körmenet vonul. Könyökölnek. álluk a for
ró kövön. Egy katona bámul föl rájuk hunyorogva, maflán.

, Két komisz kamaszlány. a magasból nézik, dudorászva. Csak a fejük, a válluk
látszile két csík a pánt helyén. Csípőik léggömb könnyűek: kapaszkodó kezeikkel
gyíkként tapadnak a falra, hogy ragyogó súlytalanságukban föl ne repüljenek.

MAKRAI GYULA VERSE

Sirató

Az anya nem ismeri meg fiait
nem ismeri meg a kínban elsárgult anya
a kórház porcelán közönyébe falazott édesanya
utolsó szigetre kivetett öregasszony
nem ismeri meg fiait kiket kínban világra nyitott
nem ismeri meg az utolsó állomás hályog-ablakán keresztül
az édesanya
nem ismeri meg fiait
ifjúsága édes örömét a fiúkat
méhéből kiszakadt gyermekeit
kiknek sohasem volt ,elég ,az étel
a lábasról a zománcot is levakarták
a mindig éhes birkózó-verekedő gyerekeket ...

Allnak négyen a fehér kaloda-ágy
előzetes koporsó körül csak állnak
mint gyertyák a ravatalon a négy fiú
négy gyertya eleven fénnyel didergő

hajlik a négy gyertya
a ravatalra
jaj édesanyám ne hagyj itt édesanyám
bocsáss meg nekünk te sárga gyökér
te fekete gyökér te kín gyökere
ne hagyj itt édesanyám
ne hagyj gyertyáidat a. fehér ravatalnál
1le hagyd itt gyermekeidet
ne hagyd őket a sistergő magányba kivetve
ne hagyj te sárga gyökér
ne lökj ki dühös orrszarvúk közé pocsolyába
ne lökd ki gyermekeidet
ne legyünk gyertyák fehér ravatalon
jaj édesanyám fekete gyökér
adnám vissza a véred drága véred mit adtál visszaadnám
jaj édesanyám jaj szegény öregasszony
a te utad nem fordul már soha vissza
a te utad is a gyalázatos Törvénynek engedelmeskedik ...

hog'y váltalak ki a kínból fehér kalodából édesanyám!
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE

IGNÁCZ 'RÓZSÁVAL
- Ebben az Irinyi József utcai lakás

ban 1949 óta lakom. Mikor ideköltöz
tem, még romos volt a Boraros téri
híd. Házunk magányosan állt a tarac
kot, dudvát termő lágymányosi réten.
Latyakos részeit akkoriban töltöttük fel
az ostrom törmelékeivel, 'a város sze
metével, gyakran társadalmi munkával.
Szemközt velünk kecskefarm, odább he
venyészett ólban néhány malac, az ól
mellett zöldre fakult, fekete szalonka
bátot viselő alkalmi kondás. Ha ab
lakot nyitottunk, a szeméttelepre szórt
fertőtlenítőszer szaga vágott orrba ben
nünket. De a legyek légtölt nem irtot
ta l Azok fellegrajként özönlöttek sze
münkbe, szánkba, és milyen előszere

tettel szállták vmeg a kéziratpapírokat!
Ritkán nyitottunk ablakot. A szél a sé
rült ablak résein amúgy is be-bezú
gott; Dunáról fúj erre a széil. ..

Kinézünk az ablakon. Előttünk a la
kónegyed óriásházai törnek a magas
ba. Parkok, fásított, kis alkalmi terek
ölelik körül az épületgigászok egy-egy
csoportját. A sarkon benzinál~omás;

lángnyelvét öltögető farkas a cégtábla.

- Ebbena lakásban már kezdettől

fogva volt saját, kényelmes íróaszta
lom. Tüzelőnk nem míndíg, 49 és 53
között nemritkán ennivalónk is alig. Itt
eleinte leginkább a konyhaasztalon ír
tam. Özönvíz előttről maradt kopott ir
habundámban, kezem dörzsölgetve.
-Gyermekem, férjem odavolt az iskolá
ban, munkahelyen. A gázóra nem .mű-

. ködött. A kissé lyukas sütő az előbbi

hónapok hozzávetőleges áráért árasztot
ta enyhén bűzös melegét, Valaki meg
verte az ajtót. Azt hittem, a kerületi
népnevelő jön aláírást gyűjteni; ő szok
ta ilyen erőteljesen zörgetni -az ajtót.
De nem! Sinka István jött, kezében
szatyor, benne fél kiló kenyér és egy
füzet. A füzetben jellegzetesen szép írá
sával rótt sorok, - Olvasd már fel 
köszöntött -, most írtam. Tőled akar
nám visszahallani. - Félretoltam a ma
gamét, ott helyben, a konyhában olvas
tam az övét, mert (mint mondta is)
minden, a versére vonatkozó értékelés
vagy vélemény helyett szívesebben fo
gadta el egy-egy "visszahallott" írása
bírálatául, ahogyan azt én hangsúlyoz
-tam.

Hellyel kínál. Furcsa szobe ez: inkább
átmeneti szállásnak, hevenyészett mun
kahelynek nézem, mint családi fészek
nek, melegedőnek. Nélkülözi a harmó
niát. Ezért olyan stílustalan, eklekti
kus. A férfi hiányzik innen, az öSsze'taT
tó, a rendszerező, ai asszonyt ölelő.

Két házassága bom!ott fel. Égyetlen fia
Amerikában él, neves tudós és költő.

- Fiatalasszony koromban, míkor' kis
családommal, s hogy ne legyen any
nyira kicsiny, még két nevelt leány
ka társaságában; öt éven át .családi
otthonban éltem, sok mindenem volt, csak
éppen munkahelyem nem akadt. Ebből

az öt évből kettőt ágyban, kórházban,
szanatóriumokban töltöttem, egy eszten
dőt pedig külföldi tanulmányutakon. Ha
idehaza lehettem. többnyire egy, a Ba
laton partján bérelt házikó kertjében
-dolgoztam, .rozoga kerti asztalon, akár
a tűző napon is, kora délután, mialatt
a nyaralök csöndben pihentek, vagy
ebéd utáni zsongultságukban halkabban
löcsbölték a tó vizét. Ez a déli parton
volt; ahol mindíg fúj az északi szél.
Bekötött füzetbe írtam, hogy a légáram
lattal bírjak; otromba parti kövek nyom
tatták le kiteregetett forrásmunkái
mat . . . Balatonmenti munkalehetősé

gem emlékei sem a Iegderűsebbek,

19nácz Rózsa csaknem mindig "szél
ben" alkotott, legtöbbször "ellenszélben".
De nem volt soha törékeny balatoni
nád. Nem hajolt könnyen semerre sem.
Kitartott a maga erejéből. Vom benne
elég a késői szüfrazsettek makacsságá
ból, a jogait és terrenumát elszántan
védő irodalmi kékharisnyából, aki tisz
teletet parancsol és múvekkel próbál.
bizonyítani.

- Azt a régi irodalmi szokványt,
hogy az első regény úgynevezett "énre~

gény", nem tudatosan, de szinte tör
vényszerűen kerültem el. Nyomban egy ,
csapat emberről írtam, egy rétegről, egy
korosztályról: élményanyagomból fo-·
Iyóan a régi, a királyl Romániában ki- _
sebbségí sorsban élő magyar diákokról
(Anyanyelve magyar). A 30-as évek er
délyi szabadúszóínak, értelmiségi pályá
ról leszorult iparosoknak meg az anya..
nyelvi kultúrát civilizálatlan körülrné
nyek között is fenntartá magyar ván-

. dorszínészek tragíkomédíájáról (Réz-
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péne), <majd egy egész, magyarul be
szélő, idegen nyelvtengerbe szakadt
népcsoportról. a csángókról (Született
Moldovában):

Ne beszéljünk most az 1945 és 48 kö
zött megjelent könyveimről, azt se rész
letezzük, hogy' 1948 és 56 között míért
nem publíkálhattam, Nem egyedülálló
az én esetem. Ez idő tájt inkább mű

fordítással foglalkoztam, különösen ro
mánból fordítottam sokat, egy polcnyit
töltenek meg románműfordításaim.

(Fordítottam franciából, angolból is, fő

képpen néprajzi munkákat, lévén a
néprajz "második szakmám"; "népraj
zul" úgylehet. a legtöbb nyelven tudok.)
Most már az 1957 óta megjelent köny
veim is kitesznek egy polcnyit. Azt hi
szem, ezek közül a. legértékesebb a
Prospero szigetén című színészeti esz
sze-kötetem, a Titánia ébredés,e című

regény és az Ugyancsak erdélyi tárgyú
munkám, a Torockói gyász, amelyről je
lentékeny folyóirataink is elismerő bí
rálatot írtak. Legközépszerűbb írásom
nak a Róza leányasszonyt tartom.
Mondjam-é, hogy jellemzően az egyik
legolvasottabb, legnépszerűbb? Pedig én
ebben nemcsak egy érdekes színésznő

életét akartam bemutatni, hanem a ma
gyar színjátszás nem idegen, nem más
népektől majmolt, nagyon is hazai ih
Ietésű keletkezését szeréttem volna áb
rázolni, bizonyítaní.

"A BELYEGEK"

- Sok' kedves írásomat alig vette
észre a kritíka, de a leggyengébb ---.., s
persze megint a legkeresettebb - köny
vem kapta a legtöbb lesújtó bírálatot,
éppen nyolcan "vágták le" . Az egyik
kiváló kri.tikus tollából arról értesülhet
tem, hogy "világnézet nélküli" író va
gyok, "nacionalista" és "dzsentrofil"., Mit
tudjak tenni, én Uram és én Istenem?
Gondoljam azt, hogy logikátlan egy na
clonalistát világnézet nélkülinek tarta
ni, vagy örvendezzem, hogyesetemben
a nacionalizmus nem feltétlenül világ
nézet? .Még XIX. századbeli értelem
ben sem voltam nacionalista soha, s
mióta ezt a fogalmat a nácizmus el
gyalázta, minden Idegszálarn borzongott
e kifejezés hallatán.

Több mint negyedszázada már annak,
hogy sok-sok közéleti és magánjellegű

rneaculpázás hangzott el és látott nyom
dafestéket. Sokszor őszinte is, becsüle
tes, néha hamis: soha el nem követett
bűnök vállalása. Gyakran céltudatos: a
múltbeli bűnök elkövetésének megval-

532

lásával új előnyök szerzésére irányuló,
Régen volt. Miért emlegetem mégis?'
Mert engem is szólongattak egyszer-két
szer. Nem a felszabadulás utáni időben

(az Irók-újságírók igazoló bizottsága gra
tulációk közepette hárított el felőlem

minden gyanút), hanem inkább 1958-ban.
Még Bölöni György is - szegről-végről
szílágyságí atyafirn - egy összejövete
len felszólított, hogy "vallja be naciona
lista hibáit". Akkor nem éreztem a fel
szólítást indokoltnak, sem a helyet, sem
az alkalmat nem tartottam méltányos
nak ilyen vallomásra. Nyilvános mea
culpázás helyett csak magamban elmél
kedtem azon, hányan akarják megval
latni a mások vétkeit.

Való igaz, hogy ezt a szót, "fajtánk",
gyakran leírtam, különösen régebbi mű

veimben (leginkább Ady és Szabó De
zső hatására), Mikor gyermekkoromban
a más nemzetiségű gyermekek azzal sér
tegettek, hogy "hitvány, büdös, jöttment
barigyen stb. magyar", akkor önmagunk
kal, magyarokkal, magunkat védő, ja
vítani vágyó végtelen szerelembe estem.
Ha nem ordították volna rám, hogy
magyar vagyok, eszembe se jutott vol
na. Családi körben az embert kereszt
nevén szokták szólongatní, nem a nem
zetisége szerint. Azt hiszem, az én na
cionalizmusom csak annyira bűn, mint
az a lázas betegség, ami a belénk oltott
bacilus - ez esetben a más nemzeti
ségbeliek nem is pusztán nacionalizmu
sa, hanem inkább sovínízmusa - ha
tására mint védekező ellenhatás, rnint
lázas ellenbetegség fejlődik ki. Túl le
het élni és ki lehet lábolni belőle. (Van,
Volt, aki belepusztult.) Én Isten nevében
már kiláboltam belőle. Belátom hibá
mat: jobban szerettem a velem egy
anyanyelvet beszélő, rokontőröl fakadt,
hasonló életérzésű embereket, felfelét és
lefelét nem ismerve, az osztálytalanság
mégis egyazon nemzetbeli otthonosságá
ra vágyva, mint a másnyelvű, más szo
kású, más életvitelű idegeneket. Ez a
hibám azonban közéleti bűnné sohasem
nőtt. És hogy e kitárulkozásnak véget
vessek, még annyit mondanék: az, hogy
Isten előtt, az Ö mértéke szerint bű
nösnek valljuk-e magunkat a megbocsá
tó kegyelem reményében, az csak hi
tünk adományozójának lehet a nyilván
való titka. Hiszen isteni mértékkel mér
ve bűn, talán éppen "nacionalista bűn'"
az is, hogy az ember a maga szülte
nemzette sarjadékát, saját gyermekét
[obban szeretí, mint - a szomszédasz
szonyét.

írtam én dzsentrikről jót is, rosszat is.
De nem éreztem magamra nézve köte-



ilezőnek, hogy minden dzsentrit utál
jak és feketére mázolva ábrázolj ak.
Akadt közöttük tisztességes ember is.
Akadt az én végtelenűl népes rokonsá
gomban is, mely a maga csodálatos ki
terjedésében minden rendű, és rangú
-embert felmutat: csizmadia, péksegéd,
püspök, tanár, földműves, esperes, ne
mezkalap kalló (ez a kedvenc ősöm,

úgy hívták, hogy: nemes csíkcsicsói Ig
nácz Abrahám). De miért ne lett volna
borvizes szekérrel fuvarozó rokonunk,
továbbá kútásó mester, kántor, színházi
jegyszedőnő, táblabíró, sőt még egy bá
rócska is, Isten ne vegye bűnéül neki
(egy 1831-ben hozzánk menekült lengyel
gróf is belevélekedett a családba; erről

írok regényt, már egy éve dolgozom rajta),
ám a sor szinte végtelen: első szakácsné
egy volt magyar míníszterelnöknél, ha
rangöntő, bányász Kalánbányán stb., stb.
Egyik nagyapámnak tizenegy, a másik
nak tizenhárom gyermeke lévén, most
veszem észre, hogy felmenőágonegy szál
hivatásos .katona rokonomról sem tudok,
sorozott az volt elég. Az első világhá
borúban tizenegy, a másodikban öt ve
szett oda. A kiterjedt familia ármális
nemeslevelét családunk letört ágán gő

gösen feszítő csizmadia rokonunk őrizte:

pénzért vette az akkor már koldussze
gény apai nagyapámtól. ott volt ki
akasztva a háromlábú csizmadiaszék fe
lett a falon. S az is csak afféle, a múlt
ra minden áron nyelvet öltögető csú
folkodás, hogy kutyabőrböl lett volna.
Tisztességes ember sohasem ölte meg
ilyen célra a kutyáját, Bárányirha volt
az. Néztem is, fogtam is, meg is sza
goltam: büdös, avas szaga volt és fi
nom, puha tapintása.

A világnézet nélküliség vádja egy kis
sé meghökkentett. Mert nem azt írta
bírálóm, hogy ennek vagy annak a
világnézetnek híjával vagyok, hanem
hogy egyáltalán nincs világnézetem. Ho
gyan is volna egy saíátos, külön, egyéni,
akár az .egész emberiségre kiárasztható,
hatni tudó világnézetem? Olyas, gondo
lom, legfennebb ha egy Goethének, egy
Voltaire-nek, egy Tolsztojnak lehetett,
hogy a szakma klasszikus szeritjeinél
maradjak. Vagy talán politikai állásfog
lalásom nem derül ki a napnál is vilá
gosabban az utóbbi évtizedben megje
lent írásaimból ? Mikor ilyen nagy sza
vakkal dobálóznak, világnézet így, világ
nézet úgy, szeretném egykori otthonom
oly gyakori vendéget, kedves baráto
mat, szerkesztőségí kollégámat, Hunyady
Sándort jó emlékezetében föltámasztani,
hívni, kérni: segítsen, súgjon, mit kell,
mít illik ilyenkor mondani. Sándor sze-

retett súgni. Mesterlövő volt a közhellyé
koptatott szavak lepuffantásában. Most
mit is mondana erre? Körülbelül ezt:
világnézetét kérik számon? Hát ne le
gyen nélküle. Nézze a világot még töb
bet, még tovább. Utazzon sokat, sokfelé,
több világot látni,. noha maga ezt úgy
írja: utazzék, amilyen makacs, kemény
székely asszony, még ezekhez a peckes,
ikes igékhez való ragaszkodásában is az.
Az a halaszthatatlan mehetnék, az is
székely örökség lehet magában. Kitől

örökölte? Csoma Sándor földijétől meg
a zágoni Kelementől nehezen. Azok
örökre elmentek hazulról. Maga meg
haza-hazatérős. Kis fel-feldobott kő ...
Maga sok nyelven gagyog, és olyanféle,
akinek körbe kell járnia, néznie a he
lyeket. Dehogy a világot! Mi a világ?
Az egész világegyetem? Van olyan tá
vollátás is, amelyikkel az egészen közeli
csak messzeségekből mérhető. Aztán, ha
eleget nézett és végtére itthon megült,
amilyen jó az a gyenge-rossz szeme,
meglátja azt, ami idehaza van. A maga
belső világában ...

Bármilyen hihetetlen is, mondott ilye
neket nekem Hunyady. egyszer akkor,
amikor Moldovából megjöttem. És hoz
zátette: - Tudja, én azért jöttem ha
za Amerikából 41-ben, mert ott nem
volt kivel beszélgetni ...

ARANYOSAN ELNI

Egy szegény pásztoremberről szóló ver
sében, melyet valamikor sokat szavalt,
így énekel a költő, Sinka István:

Néha, mikor elmosta a kedvét
a csendes, őrlő élet,
mosolya eltúnt,
fellázadt,
indulata hömpölygött
mint az árvíz, de meg-
mérte magát, hova fordulni nem volt
s így Bihar csendjibe lassan elsüllyedt.

Önmagunkat felmérni - ehhez nem ke
vés erő kell. Tudni megmérettetni - a
legnemesebb igény és a legteljesebb ön
ismeret. Számolni lehetőségeinkkel, ké
pességünk határaival -. vajon egy nő,

egy asszony-író képes-e rá egész életé
ben? Véglwzviszi-e vaskövetkezetesség
gel minduntalan?

- Nem szerettem volna elsüllyedni, be
lehalni a magam meg nem mondásá
nak némaságába. És volt-e, volna-e,
van-e hová fordulni, ahol a pontos,
a' hű mértéktartás arányos életvitelhez
segíthet?

533



Valamikor Erdély-szerte híres gye
rekszínész voltam. Nagynevű tanáraim,
Odry Arpád; Gál Gyula, Hevesi Sán
dor, Horváth Jenő felnőtt koromban is
tehetségesnék tartottak, mégsem vált
igazán sikeres színésznő belőlem. A
szegedi, az Alapi Nándor-féle kamara
színtársulat, majd 1939.-ig a Nemzeti
Színház tagja voltam, de csak botorkál
tam a színpadon, igazi helyemet nem
leltem. De találtam helyette mást ... Tíz
éven át a rádióban és szerte az ország
száz meg száz előadótermében versmon
dó lettem, a népverseknek, balladáknak
egyik, alighanem legelső pódiumra ví
vője. Olyasmit műveltem, amit ma ki
váló utódom, Jancsó Adrienne egész lé
lekkel előadóművészetének élve, teljes
sikerre vitt. Legszebb elégtétele életem
előadói szakaszának, hogy az, amivel én
próbálkoztam, nem volt hiábavaló, hi
szen Adrtenne más veretű, de rokon
hajtású művészetében kiteljesült. Csak
Tamási Aron ne-m bocsájtotta meg ne
kem egészen soha, hogy éppen akkor
hagytam ott a színpadot, amikor az ő

műveit - ha nem isa legadekvátabb
interpretálásban - végre játszani kezd
ték színpadjainkon. Legelső egyfelvoná
sos színdarabját, a Görgeteget éppen
számomra írta volt. (Ebben lépett fel
először Pesten a kitűnő Bihari József.)
Mi mutattuk be az Alapi-féle kamara
színház színpadán. Olyan fergeteges si
kerrel játszhattuk - két alkalommal -,
hogy az 1932-es, kétkulacsos színházpolí
tíka majdnem mindnyájunkat elsöpört
a föld színéről. De hogy ez hogyan is
történt pontosan, azt részletesen inkább
megírom talán egyszer ...

Van e-gy vastag könyvem. Ez afféle
míntakönyv volt valamikor. Teleragaszt
va háború előtti, alatti hírlapi és. folyó
íratí kritikákkal. Nem magam gyűj

töttem. Úgy jutottam hozzá, hogy' 1944
nyarán hamis papírokkal nálam bújt
egy fiatalasszony, bizonyos B. Klári,
aki mint büszke és bátor teremtés, tit
kárnősködéssel akarta meghálálni ' a
'menedéket, Szabad perceiben, amikor az
illegalitásban éppen nem a Béke Párt
háborúellenes falragaszainak felragasz
tásával foglalkozott, a rólam szóló cik
keket vágta ki és ragasztotta bele ebbe
a könyvbe. Itt őrzöm a Várkonyi Nán
dor-féle Irodalomtörténet rólam szóló
sorait és Benedek Marcell cikkeit. Kri
tikusaimtól sajnos nem tanultam eleget.
Annál többet két nagy író-Iektoromtól,
Benede-k Marcelltól és főként Laczkó
Gézától.' Laczkónak lila tintával írt hosz
szú, részletes lektori jelentését. akkor
féligkész könyvemről.a Moldováról, leg-
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drágább emlékeim között tartom nyil
ván. Tudta, és volt nevelői szíve be
leírni, hogy mi a jó, miből lehet jó
ezen. és ezen az oldalon. "Igy tovább"
- írta. Munka közben velem dolgozott;
segített. Nem egy elkészűlt munkáról
írta meg, hogyan kellett volna megírni, s
mi abban a már kijavíthátatlan. Egy
ízben Vojtina ars poeticáját szabadon
idézve, azt írta egy rólam szóló lek
torí jelentésében, hozzám adresszálva:
"Ne tűzzön annyi eszmei feladatot ma
ga elé. Meséljen bátran, szélesen. Sőt,

hazudjon, asszonyom, teheti, hiszen ön
költő." .
Első fe1fedezőm, Istenem, hányszor el

kérkedtem már vele, restellem -ís is
mételni: "irodalmi apám" Benedek
Elek volt. O tizennégyéves koromban
Dsida Jenővel egyszerre fedezte föl
a "kis Ignáczot", s nyomban gyermek
újságja munkatársául fogadott. A Be
nedek Marcell szerkesztette irodalmi
lexikon azt mondja rólam, hogy írá
saim "tragikus életszemléletről" valla
nak. Kárpáthy Aurél, Schöpflín Aladár,
Rhédey Tivadar, Hegedüs Lóránd, Hu
nyady Sándor, Papp Jenő és mások
buzdító, néha éppen meg felsőfokú mél
tatásókkal kényeztettek el. A 30-as évek
Népszavaja mindíg pozitívan értékelte
könyveimet. A borotvaélesen fogalmazó
Illés Endre néhány kritíkáját is szíve
sen őrzöm, Különösen kedves nekem
az Új Időkben megjelent, fenntartás
nélkül dicsérő kritikája egy nagyot bu
kott színdarabomról, és az ő fenntar
tással buzdító, óvatos cikke a Nyugat
ban - akkor legsikeresebb könyvemről.

Ortutay Gyula írása a Családi monda
körről ugyancsak szívem szerinti. A
Magyar Csillagban megjelent ismerte
tésében azt írja erről akarcolatokból,.
útleírásból, anekdotákból álló könyvem
ről, hogy benne van "a teljes magyar
karakterológia".

Az én nemzedékemben szerte a vi
lágon milliók vannak, akik olyan föld
darabon születtek, amely életük során,
elején vagy derekán, gazdát, rendszert
cserélt. Régebbi leigázóitól felszabadult,
vagy idegenek uralkodása alá került.
Akaratán, .szándékán, lehetőségein kívül.
Parányi jellemző példa erre a gyer
mekkorom. Az Osztrák-Magyar Monar
chia országában, Erdélyben születtem.
Negyedik. elemiben, 1918-ban Fogarasorr
"hazánk földrajzát" még úgy tanultuk,
hogy: "Fővárosa Budapest ... a IV. ke
rület a Belváros (akkor még az volt),
ott van felállítva Petőfi Sándor szob
ra ..." Itt tartottunk, mikor akkor még
számomra ismeretlen nyelvet beszélő



urak jöttek be az osztályba, a térké
pet leakasztották és magukkal vitték.
Két hétig nem tanultunk földrajzot. Két
hét múlva új térképet kaptunk. És azt
tanultuk, hogy "hazánk Nagy-Románia,
fővárosa Bukarest, Bucur csobán alapí
totta ..." Úgy hiszem, egy sereg akkori
9-10 éves gy:erekben ez még nem oko
zott nagy meglepetést, de mindig vol
tak 9-10 évesek, akik már gondolkoztak
s megdöbbenhettek azon, hogyan cserél
tünk két hét alatt hazát. Míndig remél
tem, hogy mégsem lesz igaza Móricz Zsig
mondnak abban, hogy "az író temati
káját, egész működésének irányát a
húszéves koráig átélt élmények szabják
meg". Azóta egyfolytában kérdezgetern
magamtól: miért nem lehet túljutni a
gyerekkor élményein ? Miért nem lehet
újabb alapvető élményeket szerezni?
Örökké magunkon viseljük a [elt i szü
lőföldünk, gyerekkorunk társadalmának,
osztályának, nemzetiségünk akkori hely
zetének hatását?

VILAGGAMENNI

Vállalja a nő-sorsot. Vallja, hogy más
képpen tud beszélni a világról, mint
egy férfi. Azok közül való, akiben meq
van az önös érdektől, a karriertől füg
getlen, elvonatkozt,atott figyelem a szel
lem dolgai és értékei iránt. Nem szé
gyelli, hogy a napi pletyka éppúgy ér
dekli, mint egy lélegzetállító tudományos
felfedezés vagy technikai bravúr. A fi
zikai örömök éppúgy hozzátartoznak a.z
életéhez, mint a lelki finomság, köny
nyedség, légies élvezet. Lehet zsémbes,
szekánt, de lehet nyugodt, n,ús, árnyat
adó is, mint a liget. Ilyen összetett a
képe. S a szemlélő néha úgy érzi, me-'
nekülni szereine ebből a férfiakra sza
bott világból. Menekülni: férfivá válni
valahogyan, vagy sohasem szem előtt

lenni, menni, menni •.•

- Szeretek máshol élni. Vílággá men
ni. Lehetőleg más útvonalon hazatérni,
mint amelyiken útra keltem. Még ma is
sajog az a tizenhét esztendő, amikor
nem utazhattam. 'Már nem ifjan, 1966
ban Kelet-Afrikába is eljutottam, köny
vet is írtam erről az utamról (Zebra
dob híradó), de még sohasem voltam
egyik Németországban sem, Európából
csak négy országot ismerek, fogalmam
sincs Azsiáról, Ausztráliáról, de minek
sorolnám, hiszen még Bécset sem isme
rem, csak átutaztam rajta. Nőnemű tu
lajdonságaim feletti megelégedettsége
met látva, barátaim nemegyszer sze
memre lobbantották már, hogy világ-

. kujtorgó természetem, örökös mehetné-

kem sem noies, Altalában ugyebár fér
fiak szoktak világjárók lenni, kalandoz
va nagy utakra kelni? De manapság t
Mikor Tyereskova űrpilótanő körbe re
pülí a földet, és a nem 'tudom hir
telen milyen nevű amerikai etnologa
expedíciót vezet az Amazonas őserdeibet

És "régen" vajon nem csavarogták-e be
a világot, igaz, hogy ők csápatostól 
a. cigányasszonyok? 1969-ben Argentí
nában találköztam egy csapat odakeve
vedett, egykor éppen ..magyarországí vcí
gánycsaláddal. Öket még az alcsuti Jó,..
zsef főherceg, "a cigányság nagy barát
ja" ajánlotta a befogadó államnak a
múlt században. Azóta is ott élnek, nem
is rossz módban, s maguk' között 
magyarul beszélnek.

Honvágyás vagyok különben. Honvá
gyam tárgya kisgyerek-korom Erdélye;.
a múlt, apám, anyám, a családi együt
tes feledhetetlen. A hazát cserélt em
ber .módján, itt sokáig csak itthon vol
tam ... 1928-ban kerültem Pestre, apám
halála után édesanyámmal. Apám ha
láláig odahaza dolgozott, mint reformá
tus pap, kisebbségi, magyar pártí or
szággyűlési <képviselő, iskolaállító, ár
vaházalapító közéleti ember. Az otthon
az odaát volt. Aztán a. nagy sóvárgás
ban, hogy hol is vagyok hát igazi ha
zámban, kiterjedt a haza fogalma. Va
lahogy úgy, hogy mindenütt, ahol ma
gyarok élnek, odatartozom. Idehaza,
csángó-Moldovában, székely-Bukovina
ban, a "debreceni" Clevelandban, a
fairfieIdi Bákóczí-avenue-n, vagy akár
Argentína Gran Chaco tartományában,
az első világháború után odavándorolt,
letelepedett földműves magyárok között,.
ahol két éve jártam és akikről útiköny
vemben (Argentína viharszünetben) be
számoltam. Nehéz volt megállanom. hogy
miközben ennek a távoli világresznek
ismertetését végzem, ne szóljak az:
ott élő magyarokról is, s mikor egy
messzí. világ arányaít, [ellegét mérern,
ne itthoni magunkra is lássak és mu
tassak rá.

KI VAGYOK?

- Komoly, súlyos, "ugrani" már nem
tudó, nehézkes (néha még ifjontit után
zóan megfontolatlan) vénember vagyok;
Asszonynak asszony, de ez a szó, öreg
ség, bármelyik rokonértelmű jelzőjével
párosítva: csúf. Vénasszony? Nem. Vén
ember, az kellemesebb. Nememmel
egyébként mindig meg voltam elégedve.
Szerettem, hogy az erősebb, a többet bí
ró, több bajt elviselő, általában hosz
szabb életű, múlt idők emlékeire hí
vebben emlékező a nő. A iníndennemű
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-szellémi munkára, alkotásra is alkal
mas, a küllemében szebb, az embert
világra hozó, a receptív, a befogadás
ra tárt lelkű, szóval, mit cífrázzam,
szerettem a!l:t, hogy a hímnemnél fel
sőbbrendű nőnemhez tartozhatom. Az
öreg nők, még a módosak is s a ma
gukat gonddal ápolók is, csúnyábbakká
válnak vénségükre. mínt a velük' ponto
san egykorú férfiak. Hogy ez miért van
így, s törvényszerű-e, számomra érde
kesebb volna megfejteni, mint az írás
titkát, a tehetség jövetelét.

Ma már sokat emlékezem. Ezt sze
retem a legjobban passzióim közül. Em
lékezni arra, hogy már nem rövid éle
temben mi volt, a szép. Azt hiszem, az

'volt .a legszebb, ahogy édesanyám négy-

éves koromban kivett az ágyból, ahol
három hónapig betegen feküdtem, az
ölében az ablakhoz vitt s mutatta, mi
lyen gyönyörű a kert. Ő tanított meg
rá, hogy mia szép. Azután tanulni
szeretek a legjobban. Csak addig szerét
nék élni, amíg valami egészen újat s
eladdig nem ismertet tanulással elsalá
títhatok. Úgy találom. hogy mindmáig
keveset tanultam. Azt a tizenhat esz-.
tendei iskolázást túl könnyűszerrel-vé
geztem el, nem elég alapos küzdelem
mel. Amit tudok, nagyobbrészt .mintegy
készen kaptam. Környezetemtől, csalá
domtól, társadalmunktól. Igen, mindent
úgy kaptam ingyen, ajándékba.

HEGYI BÉLA

Pilinushy János

"URBI ET ORBI" A TESTI SZENVEDÉSRŐL
Színmű egy felvonásban

,SZEREPLŰK:

Fehér' pápa
Fekete pápa
Kardinális
Apáca
.Különböző hangok a tömegből

,(A Vatikánnak a Szentpéter-térre nyí
ló ablaka. A befüggönyözött ablak mö
gött oldalvást, szemközt egymással
két pápai trón. Az egyik fekete, ben
ne fehér ruhában az agonizáló pápa,
szemközt vele a fehér trónban, fekete
ruhába öltözve a következő, eljöve"l-dő

pápa ül.)

Fehér pápa: Bocsásson meg Főtisztelen

dőséged, de nem látom a vonásait.
Ha nem tévedek, On lesz az utó
dom.

Fekete pápa: Bármilyen szomorú is,
amit mondasz. Így van.

Fehér pápa: Különös elnézni, mint tu
lajdon halálunkat, a jövőt.

Fekete pápa: Gondolom, megkönnyeb
bülsz, hogy távozhatsz?

Fehér pápa: Helyes a kérdés felőled...
De ott, ahol én vagyok... Re
mélem, nem vérzett át a ruhám.
Úgy érzem benne magamat, mínt-
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ha zsákba varrtak volna egy siker
telen gyilkosság után.

Fekete pápa: A tömeg szavaidat várja.
Szedd össze magad. Egész életed
ben önzetlenség, szerétet és össze
szedettség jellemzett.

Fehér pápa: Érzem, hogy alattam és a
hátamon a ruha jócskán átned
vedzett. Minden, ami szenny és él
tető víz volt bennem, menekül tag
jaimból. Legjobb volna, ha már he
lyettem is te beszélnél.

Kardinális (belép): Kereszted fölmagaso
dott. Tégy tanúságot.

Fehér pápa (az elkövetkező pápa felé):
Trónod fehér, íratlan papírlap. az
enyém fekete, teleírt. Te vagy a jö
vő, én a múlt. Egyedül Isten és az
emberiség él a jelenben, mintha
örökké agonizálnának. És ez jól
van így. Nincs okunk az elbizako
dottságra.

Fekete pápa: Hát akkor várj még a
harangszóig. Ha azt hiszed, hogy az
emberiséggel - mint emberiséggel
- egyedül az agónia érthet szót,

Kardinális: Atyám átvéreite ruháját.
Vérrel és ürülékkel borítva lehetet
len az ablakban megjelennie. Min
denképp át kell öltöznie előbb.

Fehér pápa: Késő, amit mondasz. Ha
előbb mondod, megértem talán. De



most már visszautasítom. Külön
ben is dél van. Vagy ha nincs is
még, követelem, hogy harangozza
tok.

'(Kardinális el.)
.Fekete pápa (szája elé emelt kézzel, bi

zalmasan): Nem akarom, hogy
megválasszanak.

Fehér pápa: Nem akarod? Megértelek.
Majd még beszélünk erről a szóza
tom után.

(Harangzúgás. Kardinális visszatér, ki
nyitja az ablakot. A harangzúgás föl
erősödik. Csend. A tömeg kivehe.tetlen
lármája fokozatosan mindent betölt,
mintha az emberiség maga kiáltana.
Csönd.) .
,Kardinális: Pápátok szólni kíván. "Urbi

et orbi" a testi szenvedésről.

(A pápa az ablakrácsba kapaszkodva
fennhangon beszélni kezd.)
Fehér pápa: Gyermekeim. Fiaim és leá

nyaim. A kín leterített. Palástomon
a testi szennyegybemosta a lilio
mokat. Ezen kívül semmim sincs
többé. Egyedül olykor-olykor az
enyhület. Hajnalban a szemközti
háztetők, s a fák rendezett és ren
dezetlen fekete rajzában a nap,
mint egy feltört madártojás.

Fekete pápa' (szintén az ablakhoz lép
ve): Szentséges Atyánk rosszul fe
jezte ki magát. Térdeljetek le és
Imádkozzatok!

Fehér pápa: Gyermekeim! Atvérzett
ruhám kezd' megszáradní rajtam.
Erőm fogy, de egyre könnyebben,
és könnyebben vagyok.

Fekete pápa: Rakjuk helyére e pár
utolsó mondatot!

.Fehér pápa: Gyermekeim! Gyermeke-
im! Nincs mít mondanom többé!

Fekete 'pápa: Rosszul beszélsz!
Fehér pápa: Rosszul vagyok!
Fekete pápa: Halálod megcáfolja nap

jaid!
Fehér pápa: Mégis először érzem, hogy

van szeretet!
Fekete pápa: Halálodban méltatlan

vagy magadhoz!
Fehér pápa: Először érzem, hogy van

szeretet!
Fekete pápa: Remélem, erősebb leszek,

mint te voltál!
Fehér pápa, (kiáltva): Először tudom,

hogy van szeretet!
Egy hang a tömegből (mintha a beszé

lő feje közvetlenül az ablakon ha
jolna be): Halódó pápa, jól beszél-

tél! Kivált szép volt, amit az eny
hületról mondtál. A szemközt lévő
háztetőkről, fákról, feltört napról,
vadmadár tojásról. Ez a kép a le
ölt tojásról, 'ez kivált szép volt.
Nincs hát' okod röstellkedned. ruhá
dért. Mi míndig tudtuk, hogy nin
csenek liliomok. Halódó pápa, jól
beszéltél!

Másik hang a tömegből: Jövendó pápa,
jól beszéltél! Nagy szükségünk lesz
még erődre, hogy halálunkat föld
alá szorítsuk, házunk, utcáink,
kertjeink alá. Jövendő pápa, jól
beszéltél!

Fehér pápa: Nem vagyok többé se pá
pa, se pásztor, csak halódó ember
vagyok. Isten kegyelmét látom eb
ben. (Letérdel az eljövendő pápa
előtt:) Atyám, egy, a legesendöbb
az emberi tömegből térdel itt Ön
előtt. Nem hiszek többé a rendben,
amiben Ön szükségszerűen hisz
még. De hiszek abban, hogy letér
delhetek. Nem tudom ki és mi
előtt. Csak annyit tudok, hogy tér
delek, és hogy várakozom.

Harmadik hang a tömegből: A pápa
meghalt. ~ljen a pápa!

Negyedik hang II tömegből: A halott
pápa jól beszélt!

ötödik hang él. tömegből: Igaz, a halott
pápa jól beszélt, de hogy meghalt,
nem pápa többé. Úgy halt meg,
rnínt, közönséges halandó. Úgy halt
meg, ahogy a csecsemők megszület
nek. S most, hogy. meghalt, lehetett
volna adótiszt is. Vámos vagy kiske
reskedő. - Halljuk a Kardínálíst!

Kardinális (az ablakhoz lépve): Legye
tek türelemmel fiaim, a pápavá
lasztás megkezdődött és rövidesen
véget ér.'

Fehér pápa (fekete trónjában mégegy
szer lélegzethez jutva. Tagoltan):
~desanYám, adja ide az ágyamba a
húsvéti bárányt. Úgy szerétern ró
zsaszín szemét, s azt, hogy mín
dig csöndes.

(Képtelenségig hosszú csend.)
Fekete pápa: "Rosszul vagyok.
Fehér pápa: Valóban rosszul szóltál,

fiam a néphez.
Fekete pápIl: Meghalok, A~ám, meg-

halok!
Fehér pápa: Szenvedsz legalább?
Fekete pápa: Alig. De meghalok.
Fehér pápa: A testi kín keserves és jó-

tékony hályog. Irtóztató lehet tisz
ta látással megszűnni., Mit látsz
egyáltalán?
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Fekete pápa: Azt, hogy meghalok.
(Harangsz6.)
Fehér pápa; Dél van. Igazában most

kellene beszélnem. De inkább te
szól] helyettem, agóníád jogán. 
Mivel könnyen lehet, hogy meg
előztél.

Fekete pápa: Nincs mit mondanom.
Fehér pápa: Ruhám megszáradt. Köny

nyebben vagyok.
Fekete pápa: Én lettem volna az utó- ,

'dod, Atyám.
Fehér pápa: Az igazat bevallva, meg

éheztem.
Kardinális: Fölfüggesztettük a pápává

Iasztást, Atyám, míután megéheztél
és élsz, beszélj a várakozó tömeg
hez.

Fehér pápa: Jelentsd be, hogy szólni
kivánok. A konyha addig is várhat.
Szícfliaí bort, sült csirkét és párolt
rízst kérek.

Fekete pápa: Megengeded, Atyám, hogy
szemközt veled haljak meg? Kép
zelt trónomban. elővételezett ru
hámban?

Fehér pápa: Uralmad, igaz, kitérült az
időből, de a szabók, akik a ruhádat
kímérték, s az asztalos, ki trónodat
ácsolta, ma is élnek. Barátaim. Is
merem őket.

Kardinális: Az idő sürget. Beszéljen
Atyám!

Fehér pápa (miután' a kardinális.· az
ablakot kinyitotta): A tér csen
des. Fiaim és leányaim némák, mi

-velhogy úidonságra várnak. Gyer
mekeim, maradtam, élek.

Kardinális: A pápa "urbi et orbi" a tes
ti szenvedés után szólni kiván a
testi túlélésről.

Fehér pápa: Időm lejárt, és itt vagyok.
Megtapasztaltam a halált, és élek.
Fogadjatok el még néhány évre.
Címerem az a hajnali fa lett,
amelynek ágai közt a kezdet óta
leölt nap sárgája lángol. Lehetséges,
hogy minden folytatódik? Hogy
minden újra kezdődne köztem és
köztetek?

Egy hang ct tömegből: A pápa él! A
haláltusa halhatatlan!

(A kardinális becsukja az ablako~.. A
Fekete pápa holttá dermedten· ül trón
jában.)
Eehét: pápa: Mondom, hogy. megéhez

tem.

Kardinális:. Atyám, míndannyíunk ne-
vében kérlek, légy méltó a l'end
kívüli pillanathoz.

Fehér pápa: Nem értem, amit mondasz:
De míndegy. Valamiképpen mind
egy, hogy értelek és te nem ér
tesz. Öltöztess át, de nem a lilio
mokba. Add rám egy olyan állat
bundáját, aki a legvégső pillanatban,
egyszóval mindhalálig csalódott. Az
tán hozhatják az ebédet. -Lehet, hogy
jó étvággyal. megeszem, lehet, hogy
sírni tudok csak, bele a tálba, a le
vesembe. Péter kőszál volt, és most
én is kővé váltam. Viseljetek el. Sze
-mélyemben ezentúl a míndenség
nehezedik rátok. Van pápátok, és
nincs pápátok. Ahogy Istenetek is
míndíg volt, és valamiképpen soha
sem volt.

(Nemnélküli, töpörödött apáca guruló
asztalon behozza a gőzölgő ebédet.)
Apáca: Egyék, Szeatséges Atyám, (Szű-

net.) Vagy sírjon a tálba. (Szünet.)
Vagy sírjon és egyen egyszerre.
Szóval, éljen, ha egyszer életben
maradt.

(A pápa asztalhoz ül. Az apáca leveszi
a gőzölgő fqzekakról a fedőt.)

Fehér pápa (néhány falat után): Nővér

ke, hiába vagyok én a pápa. Maga
tudósabb nálamnál.

Apáca: Ez nem igaz, Atyám. Mivelhogy
a magamfajta csak akkor boldog,
ha mások boldogok. És miféle füg
gőség ez? A boldogság miféle szol
gasága? .

Fehér pápa: Nem is tudod, hogy mit
mondtál, (Szünet.) Bocsáss meg,ha.
végigeszem az ebédet.

Apáca: Milyen kár, hogy' nem haltál
meg. Olyan szép volt, amíkor azt
mondottad: "Édesanyám, adja ide
az ágyamba a húsvéti bárányt. Úgy
szeretem a rózsaszín szemét, s azt,
hogy mindig csöndes." De hát efö
lött kár búslakodnunk. Életben ma
radtál. S az élet nem szép szavak
ból áll, Atyám. (Hangvétellel.) A
szalvéta balra. (Visszakanyarodva.)·
Szép szavak helyett most élni fogsz.
Mi több: az igazság helyett fogsz
élni tovább.

Fehér p4pa (lecsapva szalvétáját):·
Mégse ismer senki! úgy szeretnékr
már szembetalálkozni Istennel.

(F üg g ö nt/)
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GR6F /6ZSEF VERSEI

T Ö ,r e d é It

Ö hát mondd meg végre,
mi ez az ünnep nélküli jelenlét,
ez a bomlás, a széttörtség e kozmikus állapota?
Ez a végleg'esség, e megnevezhetetlen
romlás, ·biztonság nélküli kapcsolatok.
Láttam valami harm6niát, -
c s ö n d e t, miben megtestesült a sz6: hogy vag 11 u. k;
a csöndben fölnyílt a lét.
Egyetlen pillanat volt, már tudom, fölsejlett az arcod,
a szemed, - szemedben a lét.
Végtelen viharok, és ünnepek,
csodálatos varázslatok, mik szemünkből tükröződtek;

örökösen, - és halálosan.
Mert eltemettelek.
Eltemettelek: az arcod, a szemed. Elfelejtettem
nyakadnak ivét, mellednek dombjait, csípőd

tébolyít6 vonulatát, ölednek melegét.
És együtt a csöndet.

Kellene valami menedék; - kutasd a lélegzés útjait,
a szabadság i g a z i álmát, hogy végre l e g 11 é l.

Keresd magadban a csöndet.

Pontos jegy~eteh 1911-ben

A némaságb61; az átkozott. némaságból.
Nem is a közönyból, a burkolt ködökból,
mert hísz láng van itt, merevülő fények.
Oly pontosan tudom a sejtjeimben,
mint Isten a világot,
hogy hová s hogyan vezetnek a szálak,
a pontban összefut6 vonalak, az Omegában; 
de csupán a sejtjeimben.
Teremtettem én világot, sugárz6t, kéket,
idilli' csöndet.
A sors megölte.
Szenvedés itatja át a létet. Szánom az időt.

Terekben élek.
Futottunk. Az átkozott ias elől. A félelemtől,

gyávaságt61, eltorzult hitektől, - a többíektől.

Or,egem, itt valami pokol izzik, mostoha tél.
Valami képtelenség.
De várunk. Élet virágzik a· szádon.
Idő és tér le nem győzhet. Agllamban s szívemben érzem.
Várunk.
Köszönöm. Köszönöm neked.
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SZENT ISTVÁN NAPJA VILÁGOSNÁL
Részlet Major István emlékeséseiböl"

Már sötét volt, midőn a tekervényes úton a hegytetőre értünk, hogy a leeresz
kedő sűrű köd miatt csak a közeli fákat és bokrokat lehetett látni, hova lovainkat
kötöttük, hogy az akörülí kevés füvön rágódjanak; mí pedig étlen, fáradtan dűl

tünk le a földre azon reményben, mire megvirrad. Világost látni fogjuk.. Hosszúnak:
tetszett az éj, aludni nem tudtunk, különösen őrnagyunk volt nyugtalan, fel s alá
járkált, talán a köd távozását várta, hogy mielőbb meglássa a tájt, hova rég vá
gyunk. Hisz holnap lesz ötödik napja, hogy e rengeteg hegyek közt bolygunk.
Hajnali 1 és kettő óra közőrt lovaink nyugtalanok lettek, - egyre fújtak és hor
koltak, és azon táj felé néztek és forogtak, honnét mi jöttünk. E szokatlan eset
után a legények szétnéztek, de mit sem láttak. Mire visszatértek, a lovak is csen
desek lettek; azt hittük, rékától vagy farkastól ijedtek meg, s tovább nem ku
tattuk.

Reggeli 7 óra lehetett, midőn a köd oszolni kezdett, s láttuk az előttünk s körü
löttünk lévő magas hegyeket, de Világost sehol. Ez iszonyú csalódás után a le
génység elkeseredve Istent káromlá, és azt, ki őket idáig vezette, hol étlen kell
veszniök, vagy a gyilkos oláhok áldozatai lesznek. Szegény őrnagy halálsápadtan
hallgatta a legények zúgolódását, tudta; hogy őt okolják, övé a felelősség. Ez bán
totta lelkét, s reszketve vette elő távcsövét, s azzal körülnézett, hogy nem lát-e
a hegyek közt pásztorgunyhót, hol ember lakik, ki e rengeteg hegyek és erdők

közül kivezessen. Midőn meggyőződött, hogy távcsövével hiába kutat, egyszerre
elveszté előbbi bánatos arcát, s lelkesülten kérdé a legényektől: "Tudjátok-e, hogy
ma 20. augusztus van, Szent István királyunk névnapja? Ezt a napot böjttel ünne
peljük, mit másként nem lehet, mert élelmünk elfogyott. De ha akarjátok, egy lo
vat vágatok, s ha [óllaxtunk, továbbmegyünk, hisz tudjátok, hogy itt nincs a vi
lág vége." Mi bámultuk őrnagyunk rögtöni lelkesülését, s készültünk a torra;
több legény száraz ágakért ment, hogy annak tüze mellett szuronyainkon süssük
meg a rostélyost.

De alig távoztak a faszedé legények, csakhamar szaladva tértek vissza azon
hírrel: jönnek a németek, jön az ellenség, sok lovas és gyalog! Előttük oláh veze
tők nagy kutyákkal.

E váratlan hír meglepett bennünket, őrnagyunk fegyverre szólítá a legény
séget, s midőn együtt volt, nyugodt, de határozott hangon azt kérdé a legénység
től: "Akarjátok-e magatokat védeni? Ha igen, akkor vezetni foglak benneteket, s
védeni fogjuk magunkat az utolsó emberig, s itt fogunk elvérezni, de meg nem
adjuk magunkat. De ha foglyok akartok lenni, akkor rakjátok gúlába fegyverei
teket, s e helyen nyugodtan várjuk be az ellent."

Szomorúan hallgattuk őrnagyunk felhívását, utóbbi szavaira megadtuk a vá
laszt azzal, hogy belátjuk helyzetünk komolyságát, élelmünk elfogyott, s ·így t0
vább fenntartani magunkat nem tudjuk, megadjuk magunkat. A legénység össze
állította fegyverét, - azok szuronyára aggattuk tiszttársaimmal kardunkat és egy
fehér kendőt annak [eléül, hadd lássa az ellen, hogy megadjuk magunkat. Ezt
bevégezve, jött hozzám hú legényem, a volt német tüzér, kinek életét Budavár
bevételekor mentém meg; most sírva kér és könyörög, hogy lőjem főbe, mert 
mint mondá - német fogoly lenni nem akar, -..: "hisz ha megtudják a németek,
hogy eddig a magyarokat szolgáltarn, úgyis agyonlőnek", - Én vigasztaltain a hű

legényt, ki rendkívül ragaszkodott hozzám, s a magyarokat imádásig szerette, a
szabadságért rajongott, ezért becsültem őt, s kértem maradjon mellettem úgy, mint
eddig, hisz rajtam kívül nincs Itt ' senki, ki tudná, hogy német tüzér volt, s én
elárulni nem fogom. - Ebben megnyugodott, és ment lovaihoz.

Ezalatt mind közelebb lehetett hallani az ellenség lovai dobogását s a gya
logság zaját. Nemsokára a németeket vezető oláhok kutyái szaglászva jöttek fe
lénk. Mikor megláttak, meglapultak a földön, s várták gazdájukat. E kutyákat
lovaink hamar észrevették, s kezdtek horkolni, ebből gyanítottuk, hogy ugyanezen
oláhok lehettek itt rnúlt éjjel kémszemlén kutyáikkal, s ezektől ijedtek meg ló
vaink,midón az oláhok megtudták hollétünket, csendesen mentek vissza a néme-

.. Major István negyvennyoleas tüzérhadnagy visszaemlékezéseit a Magvető Könyvkiadó jelen
téti meg a közeljövőben.
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tekhez, kiket most három felül vezetnek felénk, és közelednek felvont fegyverrel.
Mikor meglátták a kitűzött fehér kendőt s a gúlába rakott fegyvereket, szuronyt
szegezve, gyors léptekben vettek körül, és foglyuk lettünk, s csudálkoztunk, hogy
mért jött ily nagy erő ellenünk; talán azt hitték, hogy a hegyek között lévő honvé
deket itt együtt találják, - miben csalódtak. Mindaddig szuronyt szegezve vettek kö
rül, míg tisztjeik hozzánk értek, kik előtt őrnagyunk szalutált, mit ők nem visze
noztak; ehelyett a gőgös tisztek egyike, a lovaskapitány durván kiáltá: "Seid
ihr da, Kossuthhunde" (Itt vagytok, Kossuth kutyák), s őrnagyunk elé állt, s m ér
gesen kérdé, persze németül: "Wo sind die übr ígen Rebellen ?" (Hol van a többi
lázadó?) E kérdésre őrnagyunk magyarul válaszolt s azt mondá : "a hegyek közt".
Ez a rövid magyar válasz kivette sodrából a durva kapitányt és dühösen kérdé:
"Sprechen Sie nicht Deutsch? (Nem beszél ném etül?) Erre azt a választ kapta,
hog y keveset. Mire fenyéget ően mondá: "Das werde ich Sie schon lehren!" (Majd
én megtanítom rá l)

Ezalatt a gyalogos kapitány parancsolá, hogyahonvédektől szedjék el a t ől

tényeke t, s a fegyverekről a szuronyokat les zedjék. s összekötve lovaink hátára
rakják, s az üres fegyvert a honvédek magukhoz vegyék. S mikor mindezt bevé
gezték, német kommandóra sorakozni kellett volna, mit a honvédek meg nem ér
tettek, de a ném et bakák a puskaaggyal hamar sorba áll ították őket, s vártuk
az indulást. Egy csapat lovasság elöl, utánuk a mindenható tisztek, ezek után a
gyalogság, ho vá mi, foglyok ketteséve l lettünk közéjök beosztva. Utánunk a szu
ronyokkal és mái hánkkal t erhelt lovain kat veze tték leg ényeink, kik után ismét lo
vasság ki von t karddal , - e sorre ndbe n indult meg a nagy csapat, s ereszkedtünk
le a hegy lábához, hol m egh áltunk.

Sw ierkiewicz Róber t: B a l e s e t
(rézkarc)
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CSALÁDI t}NNEP
írta KoppANY JANOS

Hónapok óta dolgozott egy kézimunkán. Nem szánta sehová, Nem hiányzik a
a rádió alól, nem kell az asztalra. Egyszerűen jó volt elővenni a varródobozt s
mínden célzat nélkül, a maga gyönyörűségére. meghorgolní egy-egy csillagot. Nem
a terítő volt fontos, ami elkészül majd egyszer, hanem az a csendes áldozat, amely
lyel nekiült, hogy alkosson valamit - nem is a holmit - inkább önmagát.

Az utolsó csillagot mára hagyta. Meghorgolhatta volna korábban is, de hozzá
tartozott a karácsonyhoz, ahhoz a csendes hangulathoz. amelyben eltölti majd
az ünnepet, hozzátartozott az egyszerű öröm, hogy a nyáron kezdett munkát ma
befejezi.

Az elmúlt évek karácsonyaitele voltak gonddal. Tavaly ilyenkor a János-kór
házba futkosott, mérhetetlen aggodalommal a menye miatt. S aztán a szörnyű tra
gédia. Tavalyelőtt Zsoltika éppen ilyenkor lett rubeolás. Kénytelen volt magához
venni a gyereket. A korábbi évben férje elvesztése nyomta rá bélyegét az ünne
pekre. Az előtte lévőben a kórházjárás a nagybeteghez, az a döbbenetes felisme
rés, hogy akivel eltöltött egy hosszú életet, idegenként képes rátekinteni, mert ret
tenetes dolga, hogy meg kell halnia, s ezen a sugallt tudomáson nem jut át már
semmi. Megfakulnak a szavak, kicsorbulnak az emlékek, ronggyá foszlik mínden
kapcsolat. Ráment egy karácsonya, míg fájón megtanulta : a távozás halálos, egy
személyes feladatán kívülreked a legszentebb is.

De éppen mert seorongással s izgalommal voltak tele az elmúlt karácsonyok,
azért várta annyi készülettel az ideit. Nem kívánt semmi különöset, Csak úgy
csendeskén. önmagában lenni. Annyi mínden történt az időben. Oly keserves volt a
teher, amit hordozott. Soha nem sokallta. De hogy szárnyukra kaptak a gyerekei, ó
dolga végezetten magára maradt, nem tölti el békétlenség a fordulat miatt, Amit
jó szívvel megtett az övéiért, tenné ma is, ha szükség lenne rá. De felnőttek, ön
állóak lettek, élik már a maguk életét. Nem roppantja össze a magány. Van dolga
ma is. Pótolni, amit elmulasztott. Találkoznia kell önmagával.

Van ebben gyerekes is. A rácponty például, kedvenc eledele, amit a családi
asztalnál sosem ehetett. Férje utálta a halat, gyerekei is csak fíntorogtak, leszo
kott róla, hogy szóba hozza is, Most hát elkészíti. Tegnap a csarnokban vett egy
tükörpontyot, kint úszkál a kádban, ha befejezi a kézimunkát, mindjárt nekilát,
egy-kettőre elkészül vele. És madártej is lesz, mázsolával és tojáshabbal. A ma
dártej ugyan nem volt ritka náluk, szerették a gyerekei, nem lett volna szíve et
enni előlük, kikaparták még az üvegtálat is. Most aztán betelik vele. Négy tá
nyémyí van a jégs2Jekrényben. Ebédre, vacsorára, mindkét ünnepen.

A horgolás már lelki mutatvány volt. Meg kellett találnia azt az összeszedett
séget, amelyre egész életében szüksége volt, hogy tenmí tudja, amit vártak tőle s
ami bántőn meglazult, hogy nem volt feladat. Kellett a mindennapi munka kény
szerű fegyelme, ráakadní arra a ritmusra, amelyet a folytonos szolgálatban annyira
megszokott, hogy erejének és képzeletének hirtelen üresjárata jobban megvisel
te, mint az egyedüllét. Bravúrokat nem hajthatott végre. De megtette konokul a
szürkét, jeltelent, s míg ujjai közt csúszott a fonal, egyre szaporább lett, amit al
kotott.

Ami pedig dédelgetett álomként él a szívében, mélyen és szégyellten. hogy ön
magának se meri bevallani, az valami elfogódott s reménykedő visszatérés egy
fajta hajlamhoz, amit próbára még sohasem tett, de ami készülödésével és ígére
tességével annyira megszépítette fiatal éveit. A minap a Ougger-hegy lábánál, út
jába akadt egy gyökér. Egy ágas-bogas, a természet iszonyú görcsében torzzá fej
lődött, félelmetes és kínnal teli növényi groteszk. Hazahozta. Most túl azon, hogy
tudja a napirendet - befejezi a terítőt, elkészíti az ebédet, rendberakja a konyhát,
kicsit megpihen - izgalommal várja a délutánt, amikor előveszi majd régi szer
számait, hogy [áratlanul és bizakodva szembssítse magát egy képességgel, amelyet
befúttak az évek.

Igazán nincsenek arra kötelezve a gyerekek, hogy az anyjuknál töltsék a ka
rácsonyestét. Mikor az elmúlt napokban egymás után [elentkeztek telefonon s k.ü
lönböző indokokkal lemondták a megjeLenést, még ő adta szájukba a mentséget.
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Persze, hogy otthon maradtok, korán van sötét, széttörnétek a délutánt, hét után
már nincs is villamos. Margó ugyan próbálkozott, jönne át a mami, náluk meg
aludhat, nem kell az estében hazamenníe, de szavaiőszinteségére árnyékot vetett
Dani neheztelése, Veje máig se tudja megbocsátani, hogy férje elhunytakor nem
követte a tanácsát. Mindenáron azt akarta, adja fel az önállóságát, költözzék hoz
zájuk, ne bajlódjék a lakással, bízza csak rá, majd ő elintézi, túlad mindenen.
Dani tanácsaiban az a nagyszerű, hogy egy pillanatig se lehet az embernek kéte
lye, hol kezdődik bennük a haszonlesés. Ötletel pontosan jelzik, melyek azok a le
hetőségek, amelyek számításba se jöhetnek. Igy vágott ő is a leválasztásba, miután
a háromszobás lakást valóban nem tarthatta s miután Dani önzetlen ajánlata vi
lágosan megmutatta, honnan a veszély. A leválasztással hozzájutott egy háborítat
lan szoba-hallhoz s egy duzzogó vőhöz, Egy számításában megcsalódott üzletember
hez, aki háborogva prüszköl ellene. Margónak se lett volna kellemes eltűrnie, hogy
a férje egész este csipkedi őt a megjegyzéseivel. Míndnyájuknak jobb, hogy itt
hon maradt.

Gábor, szegény, már szóba se hozta, hogy töltsék együtt az ünnepet. Múlt hé
ten, hogy fent járt Budapesten - felcitálta megint az Akadémia - beugrott hoz
zá is. Nem kellett sok beszéd. Az arcára volt írva, kifejezték a mozdulatai, sem
mit sem enyhült az otthoni helyzet. Éva nem javul. Változatlanul folytatja a gyöt
rést, a piszkálódást, a családrombolást. Van egy tehetséges, jól kereső férje, van
egy szemrevaló, csitri Arinija, van egy berendezett villalakásuk Fehérváron, a gép
kocsihoz van társadalmi helyzet, van elismerés - férje az ottani kórház szérum
kutató intézetének jónevű bíológusa, lányuk elsőéves techníkumí növendék, jóma
ga egy fehérvári nagyüzem bölcsődéjének vezetője - ragyogóan megvan mínde
nük, élhetnének gondtalanul, szépen, de nem, Évának nem ez kell. Évának a tűz

csóva kell, amit a hajlékukra dob. Hogy szóba kerül a karácsony, Gábor fukaron
annyit mond: Éva mcstanában megint ideges. Ez kettőjük nyelvén azt jelenti, oda
haza áll a háború, ne gyere, mami!

És Zoltán se jött. A legidősebb. Akinek itt kellett volna lennie, hogy legalább
az aggodalomtól megszabadítsa, attól a szorongó bizonytalanságtól, amely az egyik
pillanatban serkentené, hogy felkeresse, símogassa, mellette legyen, a másik pil
lanatban visszatartja, mert otrombának és könyörtelennek tűnik minden közeledés.
A gyász fájdalmát nemcsak az adja, ki volt, aki elment, de még fájóbban: mit
jelentett annak, akit itt hagyott. Klári a fiának míndent jelentett. Az a sok meg
gondolás, érzelmi kötés, ami Zoltántgyerekkora óta félszeggé és zárkózottá tette,
egyszeriben feloldódott, és rnírit az elátkozott királyfi, aki egy jóságos tündér érin
tésére megszabadul a gonosz varázslat alól, úgy lett Zoltán e szerelemben egy
csapásra teljes, nagykorú. Eltalální a rnódot, ahogyan egy embemek a szeretetre
szüksége van, a közlés lehetséges formái közül rahibázni az egyetlenre, amely egye
dül képes tolmácsoini számára, hogy fontos, az érzést abban a tájszólásban kife
jezni, amelyben myílegyenest a szívbe talál, ez a legritkább ajándék, a legnagyobb
csoda. KLári e z t tudta. Úgy adni a szeretetet, ahogyan Zoltán azt várta. Ettől
lett a házasságuk igézetes, nagyszerű, kerek. És ha Zoltánt ma hetekig nem látja
is, pontosan tudja, hogy az elárvult otthon falai között a megözvegyült férfi azt a
megoldást keresi, a tünékenynek és valószerűnek azt az ötvözetét, amely sértet
lenül hagyja a megtalált egységet.

Egyikük se jött. Felnevelt három gyereket, s elkövetkezett egy karácsonyest,
amikor PŐI1én és vaskosan meg kellett tudnia, nincsenek megbízható dátumaí a
találkozásnak, ha megbízhatatlanok azok a kapcsolatok, amelyekben az övéi élnek.
A vásárlás izgalmában nyüzsgő emberek látványa az elmúlt hetekben kelthette
azt a képzetet. hogy mégiscsak vannak napok, amikor az emberi viszonylatok
szüntelen harcában elnyugszanak a fegyverek. Hogy Dani belátja, nem pusztán
neki van karácsonya - többnapos alkalom a fennhéjázó hangoskodásra -, kará
csonya van Margónak is. Hogy Éva talán egy pillanatra visszaretten attól a sza
kadéktól, amelybe hármukat taszítja. A semmit nem várás reszketeg délelőttje
aztán leleplezte, hogy az ünnepek sem képesek fényesre sikálni azokat az ereden
dő tisztátlanságokat, amelyek a jellemek odvaiból megmérgezik az otthonokat. De
lelepleződött az is - nem kívánja magát ámítani -, hogy az emberi rangjukban
megcsúfolt, lehetetlen családi helyzetben vergődő gyermekeinek a távolléte kevés
'bé viseli meg, rnínt a reménytelen tehetetlenség, ha összejön velük.

Mégis. Amint alkonyba borult a délután, a tárgyak elrnosódtak, ai éleket le
.tompította a szürkület, iszonyú lett a némasága, hogy nem szólal a csengő, Egy-
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szeriben kitűnt, hogy a n a p tartalma akaratlanul is a várakozás volt, s hogy fo
gy ób an lettek az órák, megszállta lelkét a csüggedé>, a várás szép reménye las-o
san elveszett.

Nehéz este volt. A vigasztalan számvetés é, amelyben beleszúrt, hogy valami
nincs, aminek a meglétére vakon számított. Marokra kapta a gyanú : h iába élt..
Szomorú este volt . .

K ávét főz, csészébe tö lti, az asztalra teszi. EIŐSZJedi a kézimunkad obozt. K ivá
lasztja a horgol ótűt, k ezére hurkol ja a cérná t - szemüvege akkurátosan ott, ahol
effajta n ehéz v állalkozásn ál lennie kell - , s azzal a n yugalommal, amely nem a
beletörődés kényszeréből, d e az alkotás gyönyörűségéből fakad, h örgölni kezdi az
u tolsó csillagot.

Csen getnek. És akit m egidézet t az a ggodalom, Zoltán topog a k üszöb ön .
A szavak, amelyeket h irtelenében váltanak egymással, át h idalní jók az első

perceket - ha gyd m ár azt a cipőt, bevi szem a sarat, nem árt aparkettn ek, j úcs
k án megjött a tél, od abent meleg van - , igazi mondanivalójuk az ölelés, amely
n ek megh itts égét n em h ordják szavak.

Ulnek a szobában, szemköztí székekben, karnyújtásnyira , d e olyannyira hall
ga tnak valamiről, ami betölti a gondolataik at , h ogy egymáshoz igazában nem jut
h atn ak ell.

- Lá to d, anyám - húzód ik el fi n to rra az arca -, nem mehetek én seh ov á .
- Örülök , hogy itt vagy.
- Am i leolvad a cipőmről . a felmosórongy még csak fe lszedi, de ami csapzot t- o

s ág a lelkemen van .. . ?
Annyit m ondasz, amennyi jólesik

- Új ra kell tanulnom járni. És elmetszettek az inaim.
- Sebzett vagy, fiam . ..
- Az. Ni n cs egyetlen m ondatom tegnapr ól. amit vallanék ma is. Nincs egy et -

len mondata a mának, ami m egá ll h oln ap is. Csak egyet tudok. H ogy ami szép
és jó volt az életemben , m ögöttem van.

- Időben m ögötted, A m egélt tebenned.
Végi gsimít a homlokán, keze m egremeg.
- Nincs ebből kiút. Valami történt velem, ami míndenkit ől elválaszt. Nem

a megözvegy ülés. Ennyi a látható, az anyakönyvi, a rovatszerű, A fájdalom m ö
götte, jóval m élyebben van. Nincs akusztikám . Ú gy gyászol ók , anyám, hogy az
emberek elrettenn ének tőle, ha tudnák, m enn y i örömet érzek. De éppúgy m eg
r et tenn ének. ha tudnák , m ekk ora bennem az űr. Nem úgy ment el, m ín tha $0

sem járt volna itt . A fejfa hazudik. ,.Itt nyugszik ". Nem igaz! Bennem él ma is .
Él mindörökre bennem. Nem az em léke. 6.

Szom orú an, mint aki jól tudja, hiába kérdez, vála sz n em jöhet, fe lszakad lel 
kéből a panasz.

- Hogyan t ud fe lkelni a nap, ho gyan tud szik r ázní a hó, hogyan tehet úgy a
természet , m intha n em tör tént volna semmi borzalom ?

Hiába k üs zk öd ík, k ön nyes a szeme.
Hol van az imén ti bék es h angulat? Hol az a röv idke pihenő, amelyb en m ég .

hihető vol t, akad enyh ülés? Hol a délutáni munka b izalma ? Mindez semmi len.
Bel épet t az em ber - bejött a fi a - , valamit m egmuta tott abból, ami keresztül
.ka su l á tjár ja, egy pillanatra k ivillant a k ínja. A k ö vetkező percben érdeklődni

fog, rni vel foglalkozik, szemügyre veszi majd a h orgolást, elnézőert csóválja a
fe jét , vagy őszinte dicsé rete t m ond, de hogyan lehet k özb en elfelejteni, hogy m íg
roppan t igy ekezettel boc sá t ja útjukra a papírhaj ókat, a lattuk rnélység örvénylik , a
fájdalom feneketlen m élye ?

Átnyúl az asztalom, p uh a érin téssel r áteszi kezét Zol tán éra .
- Tudom, szenvedsz, fiam. De nem vagyunk érd em esek a szenvedésre, ha nem

növekszik m eg bennünk a jóság. H a n em akarunk segí teni másokon. Szerivedé
s ünk egyetlen értelme , h ogy fogékonnyá válunk mások szenvedésire, Ha ezt fel 
is mered, dolgod is van. Van dol god elég.

Megrúgják a lakásaj tót. é les csöngetés, bo sszús f érfih ang, újabb dördül és , p H--
lanatny í csend, éktelen nagy bőgés. '
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Felkapja öléből a kézimunkát.
- Margóé!k.
A hallból visszafordul.
- Klári is igy élt. Míndíg kifelé. Ezért volt tündér. Mindig szeretett,
És átsiet az előszobán, és I!ll}'itja már az ajtót, és felkapja Zsoltikát és meg.<

csókolja Margót és üdvözli vejét.
- Büdös kölök!
A belépő, amellyel karácsonyi [ókívánatait kezdi, nem ment azoktól a fordu

latoktól, amelyek Dani Dániel feltétlen érdemeit vannak hivatva tisztázni - saj
nálatosan elmaradt rokonok között - a nevelési elvek meggyőző s egyedüli bir
toklásában, Három perc azelős;zobában elég, hogy újra meghirdesse azt a prokla
mációt, amelynek egyedüli mondanívalója, kizárólagos tartalma, untalan program
ja - Ő.

Margó felfedezi, itt a bátyja is. Ledobalja a hócsizmákat, sietve benyit. Ahogy
a két testvér némán megöleli egymást, visszatér abban valami a régi hangulat
ból, amelyben jó híttel álltak valamennyien a fenyőfa alatt.

Dani követi sajátos illemkódexe szabályait.
- No nézd csak, a sógor - csapja össze kezét az ajtóban -, az, elveszett bá

rányka, téged is látni lehet?
Zsoltika bőgése hüppögesbe csitul, mikor megpillantja a madártejet. Hamar

kerít nekí egy kanalat, etetrit kezdi a konyhában, de hajtja a nyugtalanság, le
gyen odabent, nem hagyhatja magukra őket, a sebzett férfit és a megafont.

- Zoltán éppen indulni készült, amikor jöttetek
- Menj csak Zoltikám. És vidd ezt a fenyőgallyat is. Mond, hogy én küldöm.
- Úgy lesz, kishúgom.
- Én meg azt mondom, sógor, kevesebbet járj ki. Ami elmúlt, elmúlt. Az élet

megy tovább. Nem lehet mindig hátranézni. Élőnek barátja csak élő lehet.
Kint vannak már az előszobában, hangja utánuk ér.
- El ne felejtsem, kellemes ünnepeket!
Zoltán fintora, Zoltán ölelése.
- Meglepő csak te voltál, anyám. Azzal, amit mondtál. Hűtlenségre bímál?
- Arra fiam, hogy hűséges legyél. Hűséges a tűnő alkalomhoz amelyben

még segíthetünk.
A kabátzsebben papír zizzen.
- Nézd, még elvittem volna. Kis megemlékezés.
- Köszönöm, fiam.
Betette már mögötto az ajtót, amikor kibontja. Harisnyanadrág. Hogy jutott

eszébe? Drága nagy gyerek.
A néhány lépés alatt, amíg eléri a szobaajtót, átcikázik rajta a nagyszerűség,

ahogyan most benyithatna egy üres szobába, a fia távozását hangulatában még őr

ző, de cérnájával és horgolótűjével már a délutárit szolgáló eszközeihez, benyit
hatna egy néptelen szobába, ahol nem kerepel a veje, és ahol nem kellene attól
félnie, cserben hagyja a béketűrés,' egyszer kifakad. Dani jogállása mindig azon
múlík, mekkora türelemre kapható a környezete. Miként a tigris, nem szándéko
san vérszomjas, az antilop nem szándékosan gyáva, akként él szándéktalanul Dani
módra a veje. Igy kell elfogadni. Ilyen.

- No lám! - húzza ki magát diadalmasan a kályha előtt. - Csak nem bab-
rál ki velem egy ilyen göcsörtös vacak.

Ijedten a kommódra néz.
- Rátetted a gyökeret?
- Rá én! Nem csodálom, hogy a mama félretette. Rusnya egy darab volt. De

én begyötörtem,
- Te, Dani ... ?!
A legszívesebben sírna. Mit mondjon neki? Hogy azt a gyökeret nem is a

Gugger-hegyen találta, de valósággal a gyerekkorában? Hogy olyasmire készült
azzal a "vacakkal", amin a Dani-féle emberek csak mulatni tudnak? Hagyja ma
gát kinevetni a bolondéríája miatt? A legjobb, ha nem beszél, Eltüzelte, hát el
tüzelte. Nincs mit mondania, A fontos dolgok megmondhatatlanok.

545



Zsoltika ezalatt anyai segédlettel bekebelezte a madártejet. És milyen áldott
jó perceit éli most az apja, kiveszi kezéből a poharat.

Elmosern és míndjárt iszom egyet.
- Várj, hozok tisztát ...
- Sose tessék fáradni, édes egy mama!
Nem telik bele három pillanat.
- Huhuuu! Micsoda szép potyka van a kádban?!
- Szép... Nyolcvanöt deka ...
A lányához fordul.
- Rácpontynak szántam. Tudod ...
Dani felhorkan.

Mama! Ezt a gyönyörű halat! Csak nem ment el a [ódolga, hogy elpocsé-
kolja.

Van egy régi, nagyon jó receptern ...
Hogyne! Paprika, bors, hagyma, éppen ez hiányzik. Egész éjjel le nem

hunyná a szemét a rengeteg fűszer miatt. Csínján kell bánni, mama! Bízza csak
rám! A tíz ujját megnyalja utána, olyan felséges lesz.

Csak nem akarsz most főzni ... ?
Hozzákezdek. Amíg beszélgetnek. Nem tart ez semeddig. Gyere, te kölyök!
Ejnye már, Dani, ne bolondozz!
Hagyd, anyu! Úgyse tágít tőle.

De nem is tudja, hol vannak a hozzávalók?!
Megtalálja. ami kell neki.
Szokott ő egyáltalán főzni?

Azt akarja, hogy én főzzelek.

Hja, úgy... Most értem... Akartok valamit mondani?
Nem, Margó semmit nem akar, a konyha felé int, ott a nagyokos, majd ő

-elrnondja, mondja csak ő, neki nincs része benne, ő csak vele tart (engedelmes fe
leség a parancsoló férj jel) , de gondolatai másutt járnak, kint a Moszkva téren,
követik a fenyőgallyas testvért, most száll fel az 59-esre, megy a temetőbe, megy
az asszonyához.

- Zoltán még naponta kijár?
- Nem tudom ... Alig-alig látom ...
- Nem szabad - és szeme könnyben úszik '-, nem szabad ennyire szeretni!

Csak az a baj, hogy másként nem lehet. Csak egészen lehet. Minden kockázatával,
mínden veszélyével. Félelem és meggondolás nélkül.

Mit mondhat neki? Szerencsétlen lányának, aki olyan szereposztásban kény
telen eljátszani az életet, amelyben - kiteheti a lelkét is - meg kell buknia.
Nem az a baj, hogy Dani kíméletlen, hanem hogy a kíméletlenségéről fogalma
sincs. Hogyan juthatott Margó arra a gondolatra, hogy a társadalom dzsungelé
nek összevissza lármájából Dani ri koltásában vélje felismerni a neki szóló, hími
dallamot? Ki tudja ezt felidézni? Látható csupán a tény.

Talán ők hibáztak. Az ura és ő, amikor gyanútlanul türték, hogy a bocitér
dű Margó ne a tucatnyi, szebbnél szebb babájából válassza a játszótársat, de mín
dig és csökönyösen azt a kis idétlent keresse elő - a házat is felverte érte, ha
nem találta meg -, amelyiknek a csopaki országúton egy teherautó megnyomta
a fejét, a haja leázott a kádban, a cipőit szétrágta a Morzsi, Margónak akkor is
a legdrágább volt, pályolgatta, babusgatta, csakis azzal játszott. Találn fel kel
lett volna figyelnlök a készülődő kis szamaritánusra, akinek a tépett kócbaba
kedvesebb volt, mint megannyi ép. Talán e különös hajlam volt az előhírnöke an
nak, hogy évek múltán, a párválasztás rejtelmeiben, az ígérkező férjek kőzűl, a
választottja éppen Dani lett.

E tévedésből született Zsoltika, aki most vísongva beront a konyhából, hang
ja diadal.

- Mamika! Nagyi! Apu megfőzte!

- Főzte a csudát! - tódult be sugárzóari az apja. - Előkészítette. Bent van
a sütőben. Csak egy gyújtós kell és húsz perc múlva kész.

De édes fiam! Én napok óta rácpontyra készülök ...
Az a M, hogy kész. Nem kell vesződnie, csak megennie.
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Sütve.
Különb a rácpontynál.
No hallod ...?!
Szóra sem érdemes. A mamának bármit.

Margóra villan a szeme,
- Megál1apodtatok?
- Még nem mondtam el.
- Mi a csodáról beszéltetek eddig?
Súlyosan leül.
- Minden rám marad. Ha én nem intézek el valamit, megette a fene. Kö-

--~lidegek kellenek, mama.
- De hát míről van szó?
- A csemeténkröl, Nem tudjuk kire hagyni. Margónak januártól dolgoznia

kell. Tavasszal balneológíaí kongresszus lesz Budapesten. Sikerült Margót beszer
válnom az előkészítő bizottságba. Ha már ismeri a keleti nyelveket, megtanult
törökül, arabul, legyen már valami hasznunk is belőle. Négy hónapra szól a szer
ződése, Ebben minden benne van. A levelezés, a programok közlése, a szállás biz
tosítása, protokoll-részvétel, a tolrnácskodás, ahogyan már ilyenkor lenni szokott,
II meghívőktól a számbavételíg, mínden, Négy hónap, mama, és megkeres tízezer
forintot. Csak nem hagyjuk ki ezt a pénzt?

Vegyem magamhoz Zsoltikát ...
- Nem lenne rossz. De ha reggelenként átjönne, mama, estig nálunk lenne ...
- Hogy győzném ezt? Legkevesebb másfél óra, amíg elérek hozzátok Zug-

lóba. Este megint másfél óra, vissza Pasarétre.
- Hát ha mamának könnyebb, vegye ide a gyereket. Azt se bánom.
- Szép. Szívességet kérsz a mamától és ...
- Nem kérek, hanem kérünk. Ezt szögezzük le. Úgy tudom, kettőnk ügye.

Ha már egyedül húzom az igát, annyit elvárhatok. hogy olykor besegíts, nem?
Tízezer forintot nem lehet csak úgykidobni az ablakon.

- És Szerí mama? Nem akarok elébevágní, de Szerí mamával egy házban
laktok ...

- Az anyámra nem lehet számítani! Kvarcolni jár, presszókban ül és kü
lönben is. Mindenért a markát tartja. Nem azért keressük a pénzt, hogy mínd
járt rneki adjuk. Dalmáciában akarunk nyaralni az Idén.

- Atjárogiatni nem tudok, fiam.
- Semmi baj! Athozom a kőlYköt!

Nem lenne szerencsésebb, ha én mennék át?
Hozzánk?
Négy hónapig csak kibírod velem?!
No persze, hogyne, de... Hajlandó lenne megválni az otthonától ? Négy

hosszú hónapra itt hagyni a lakást?
- Ha egyszer látni akarod az Adriát ... ?!
- Négy hónapig élne akosztunkon ? Nincs különös konyhánk! Szerény és egy-

hangú ...
Majd én feljavítom!
No nem, ezt nem kívánhatjuk amamától!
Szívesen megteszem. Legalább négy hónapon át megtakarítom a nyug:dí-

jamat.
Eeegen ... Hát meglátjuk! ... Alszunk rá egyet!

A karfára csap.
- No? Mehetünk? A három órai tévé műsorra otthon akarok lenni!
- Anyádhoz nem néztek be?
- Majd este. Most nem csengetek. Hátha velünk jön és akkor fuccs a tévé-

zésnek,
- Nem nézi szívesen?
- Folyton kérdez. Ki kicsoda, miért jött be, mít vitt ki, hová ment; mit mon-

dott, kire hasonlít?
Meglöki a kíspockot,
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- Gyere, te süvölvény! Hadd lám! Eléred a kabátodat?
Margó felkacag.
- Anyu, ez~ volt!
- Lehet. De ha áthozzátok a gyereket, lássátok el ruhaneművel. Ne kelljen

naponta mcsnom rá.
Zsoltika beszalad.
- Puszi, nagyi! És puszi akismozdonyért!
- Nézd csald - kap a táskájához Margó. - Be jó, hogy szóltál, te gyerela
Engesztelő mosollyal.
- Anyu, drágám! Egy kis figyelem.
Daní bekíált,
- Kellemes ünnepeket, mama! És ha nekiül az ebédnek. gondoljon rám, a

nagyszeru vejére, aki öss:zekotyvasztotta.
- Megemlegetlek, fiam!
- Csókolom!
A betett ajtón újra Kocog, válla benyomul a résen, hamiskásari a szemébe

nevet.
- Akkor másodikán hozom a gyereket!
És újabb harisnyanadrággal nőtt az állomány.
A konyha csatatér. Ahová csak néz, edény míndenütt. Egymásba rakja őket,

bekészítí a mosogatóba, rácsörgátja a tísztítószert, nyitná a csapot, szól a telefon.
- Jónapot, mama! Itt Éva! Köszönteni akarom karácsonyra. Sok dolgunk már

nem lesz egymáshoz, de maga tehet a legkevésbé róla, hogy ilyen lehetetlen a
fia. Beképzelt, falelkű fráter. Az én életemet nem teszi tönkre! Egy vacak sífel
szerelést nem hajlandó venni a lányának karácsonvra. Szegény gyerek remeg ér
te, napok óta várja, hogy ott lesz a fa alatt. Azt hiszi, megvette? Kardígánt, hó
csizmát, esztelenségeket. De hogy örömet szerezzen a lányának, azzal Iepje meg,
amit a legjobban várt, arra nem fűlik. Csak egy csipetnyi lelki finomság és nem
romlik el a karácsonyesténk. A reggeli vonattal feljöttünk anyámhoz. Anní már
úton van, hogy átvigye a cuccot, amit magának szántunk. A drágalátos fia meg
ne jöjjön utánam!

A hang sírásba csuklik. A vonal megszakad. Vége, Letették a kagylót.
Mintha csengettek volna. Igen. Anní jött. Sedrén, szelesen. súlytalanul, Ahogy

már szokott. De ami tegnap mosolyt kelthetett, az ma, a történtek után, egyene
sen bántó. Az ember azt várná, sírva fakad, a nyakába borul, sebtiben és lel
kendezve kiönti szívét, De nem! Anní nem ilyen. Minden mozdulata elárulja,
irtó vicces helyzetben van, irtó élvezi a zríkás helyzetet.

Meg se lepődsz, hogy itt vagyok?
- Anyád telefonált.
- Mit szólsz hozzá?
Nyoma sincs benne szomorúságnak. Athatja az izgalom, hogy történt valami

náluk, történt valami érdekes, amit már nem elhallgatni kell, mínt az eddigi CÍ
vódásokat, de kiállni" vele, hiszen nagy esemény, írtgylésro méltó esemény, külön
élnek a szüleí.

No nem! Nem áll oda ezzel a szerencsétlen gyerekkel arról beszélgetni, hogy
amit az anyja ma reggel elkövetett, az nem a sífelszerelés miatt történt.

~ Anníkám! - a könnyes hangján átsüt a mcsoly. - Csitri vagy. Nem ért
heted, ami körülötted történik. Csúnya és fájdalmas, ezt magad is látod. De hogy
mi váltja ki, azt nem tudod. Ezért egyre kérlek: ne mondj véleményt!

- Eszern ágában sincs!
- Csak éppen teszed. Már azzal, hogy Pesten vagy. Hogy eljöttél hazulról..

Valakinek máris igazat adsz.
- Én nem hagyom el az anyámat!
- Az apádat igen?
Váltat von.
- Mindig miatta van a veszekedés. Apu nem rossz ember, de olyan dolgai

vannak ...
A sífelszerelés ... ?
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- Kell is nekem sífelszerelés! Ha két hete, míkor eszembe jutott, ha akkor
megkapom. talán még igen. De rnít csinálnék vele? Ki se dugom az orrom a hi
-degbe, Utálom a telet! Nincs valami kajád?

Van, persze, hogy van, be jó, hogy enni kér! Be kell fejezni az ebédet, be
gyújtani a sütőbe, kivenni a jégszekrényből a levest, feltenni a tűzre, előkészíteni

a madártejet. Csupa értelimes mozdulat, nem sötétlik mögöttük rettenetes árnyék.
Lobban a gyufa, végigfut a láng, serceg az olaj. Bemegy a szobába, az asztal cse
csebecséit felrakja a rádíóra, az ezüsttálra helyezett fenyőgallyakat át a komód
ra, feldobja a damasztabroszt. az üveges szekrény aljából előkerülnek a tányé
rok, poharak, evőeszközök, keze alatt sistereg a munka, Nem baj, hogy a prücsök
nem segít, üljön csak a karosszékben, forgassa a reggeli lapot, jó most ez a lá
zas elfoglaltság, kell a unatatás,

- Annikám! - nyit be a szobába, hangja csupa készség. - Összeütöle egy
burgonyasalátát. jó?

De Anní másutt tart. Felszökken.
- Képzeld, mi megy az Erkelben ? - s az újságet összecsapva az asztalra

veti. - A Jónás zenekar. Félháromkor, nagyi! Mit gondolsz, kapok még jegyet!
Kislányom, mindjárt tálalok,
Jaj, nagyi, ne tarts fel most az ebéddel !
Ne légy már ilyen szertelen! Az ebéd percek alatt az asztalon van ...
Nem, nagyi, muszáj, hogy ott legyek!
De étlen, fiam ...
Veszek perecet.
Legalább egy madártej et egyél ... !
Kösz, nagyi, azt akár kettőt is.

Alig, hogy beviszi, alig, hogy nekilát, kurta csengetések. Egyezményes je
lük. Családtag jöhet.

- Gábor!
Nem kell fürkésznie, Nyugalma csak álarc. Ilyen eltökélten. fakó, merev arc-

cal az néz a ví lágba, aki erőlteti magára a fegyelmet.
- Éva nincs itt?
- A lányod van itt.
Bemennek.
- Csókollak. apu!
An a karosszék előtt, áll csak hidegen, moccanást sem tesz, hogy megcsókol-

ja, kanalázza amadártejet.
- Anyád hol van?
- Anagymamánál.
Ingerülten, robbanásszerűen.

- Mí történt ma reggel? Míért jöttetek el?
- Mindíg zűröltök. Megmondta a mami, nem JO vége lesz. Most kiborult.
- Elvárnék tőled annyi értelmet, hogy megállapítsd: amit te zűrölésnek mon-

dasz, azt nem csinál j u k, hanem csinál j á k velem.
- Tudom, apu, mindig neked van igazad. De ha egyszer a mami kér tőled

valamit, miért nem teszed úgy, ahogy kívánja? .
Mi t nem tettem úgy?

- Apu, hagyj ki engem! Ez a ti dolgotok!
- Nem, Amni ! Majd mmdent tisztázunk együtt, ha nála leszünk. Legjobb, ha

indulunk.
Egyetek előbb!

- Köszönöm, anyám, semmi étvágyam sincs. Te, Arsni ?
- Apu, én nem akarok veletek lenni! Intézzétek el egymással! Engem hagy-

jatok ki! Kaptam az anyutól ötven forintot. Moziba akartam menni, de meggon
doltam. Az Erkelben játszik a Jónás-zenekar ...

Mintha először látná, úgy néz a lányára. Keserűen ingatja fejét. Hirtelen
mozdulattal a zsebébe nyúl.

- Itt az autokules ! Lernész a 'kocsiba, beülsz, megvársz engem! Két perc múl
va én is lenn vagyok.

- De apu ... !
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Azt tedd, amit mondtam.
Nagyi, szólj már neki! Látod, hogy milyen.?
Anní! E~ legyen! Ha már úgy alakult a karácsonyunk, ahogyan alaku~,

le sem vonhatod ki magad. Valami feldőlt. Nemcsak az én kötelességem, hogy
helyre tegyem. Ha nem segítesz talpra állítani, nagyobb baj lehet. Nem ülhetse
a nézötéren, amíg veszélyben vagyunk.

- Mit tudok én tenni?
- Lernész és megvársz. Egyelőre ennyit.
- És aztán?
- Aztán segítesz megmenteni azt, amiről fogalmad sincs, rnílyen fontos neke•.
- Látod, nagyi, míndig így bánnak el ... Amit én szeretnék, az nem fontos ...

Hallgathatok megint egy veszekedést... Szép kis karácsony ez is ...
Szomorúan megcsókolja: Kifordul az ajtón.
- Ne várasd em a gyereket, Gábor! - sürgett nyomban a fiát. - Ami tör

tént sejtem. Nem kell mondanod. Máskor, ha időnk lesz, visszatérünk. Most menj!
Ne hagyd magára a lányodat!

- Anyám, restellem ... Nem akartam a gyerek előtt ... üres kézzel mégse
mehetek . " Valamit csak kell vinnem az anyósomnak . " Az üzletek zárva ... LeR
ne valamid ..•?

- Itt a terítő! Ma fejeztem be a horgolását; . Igazán nincs rá szükségem, Ha
úgy tetszik, vidd! Az asszonyok örülnek az ilyesminek. Jó szívvel adom.

- Köszönörn, anyám!
Begöngyölí selyempapírba, átköti aranyfonállal, betűz egy ágacskát, átnyúj\

ja a fiának, járjon szerencsével, nyerje meg ajándékkal a jóindulatot.
És újra egyedül. De ez az egyedüllét merőben más, mínt ami akkor volt, ami

kor még nem jelentek meg a gyerekei. A látogatások árja levonult, de a sorsok
iszapja ott maradt. ZSúfolásig a lakás - a szív - rníndazzal, ami az iszappal be
jött. A tehetetlen aggódás Zoltánért, aki a törvénynek, hogy a szerétet tovább
tart, mínt az élet, még ma is szenvedő je csak. És aggódnia kell, reménytelenül
aggódnia Gáborért. akin az apai fellépés határozottsága az imént segített, de med
dig győzhet az effajta fellépés!

Zoltán most csukott szemmel áll a sír előtt s pontosan lát mindent, ami so
sem tűnik €IL Margó ezer mosollyal próbálkozik, hogy megbékítse az anyósát, Gá
bor kiszáll az autóból, nehéz szívvel feltekint a házra, Annival a karján belép a
kapun. Míndnyájan a pillanatot élik, míndnyájuknak van feladata, a látogatásuk
nyomán ébredt gondok azonban itt maradtak, itt maradtak nála, éles csőrökkel

tépik a szívét.
Zoltánt félti a legkevésbé. Bármekkora sebet kapott, az élmény nagyobb. A

boldogság-adta öntudat ma is az övé.
A lányát inkább félti. Még jobban a kisebbik fiát. Arcukon a gyötrő küzde

Iem, Nincs súlypontja az életüknek. Túlságosan gyanútlanok. Kintről várnák a
megváltást. A csalódásban még csak úton vannak. Sérülésüle friss, nem hegese
dett. Mozgásuk, beszédjük egyre szürkülőbb. Fényt csal>: a szeretettől kaphatná
nak, s abból kevés jut.

Nem tud segíteni. A sorsával míndenkí összenő. A csigát is szerencsétlenné
tenné, ha elvennék a házát. Bármennyire küszködík vele, nyomorékká tenné. aki
megszabadítaná. Kellenek a saját sebeink. Építenek rajtunk. A sors és az ember
- ugyanegy.

Amit délutánra tervezett, abból semmi sem lett. Nincs seunyókálás, nincs
próbálkozás a gyökérrel. Rácponty sincs. madártej sincs, nyugalom sincs. Csak
egyvalami. Sírás.

És telefon.
- Te vagy, drágám? Itt Szerénl Csókollak. Most aztán kikapsal Egész dél

előtt kerestem Daniékat, hiába csengetek. senki nem nyit ajtót. Most értesülök,
hogy nálad jártak. Ejnye, drágám, szép dolog ez? Magad köré gyűjtöd a gyere
keket és arra nem gondolsz, hogy más is szeretmé látni őket karácsonykor. Hogy
lehetsz ennyire önző?

Nem. Nem csapja le a kagylót. Elmosolyodik
Halkan, szelíden. sokat tudőn. Ehhez kell a legnagyobb erő.

Tudni és merni mcsolyogni is ...
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DOKUMENTUM

ÖTVENÉVES A HAJNALI HARANGSZÓ
"Mécs László a szlovákíaí magyar irodalom elévülhetetlen tarto
zéka: a kezdet nélküle elképzelhetetlen, rekonstruálhatatlan kiha
gyása, átugrása, megtagadása : történelemhamisítás." (Fábry Zoltán,
Irodalmi Szemle, 1966. 632. 1.)

1923. augusztus elsején jelent meg Mécs László első verseskötete. a Hajnali ha
rangszó. Megjelenése olyan fontos eseménye volt az alakulóban lévő szlovenszkói
magyar irodalomnak, hogy érdemes megállni egy kissé ennél az ötvenéves évfor
dulónál. Akiknek még mond valamit ez a név: Mécs László, elsősorban, vagy talán
kizárólag egy, a dobogón verseit szavaló fehér reverendás férfira gondolnak, dús
szőke haja a homlokába hull, a közönség pedig tombol, alig akarja leengedni a
pódiumról. Nos, volt egy másik Mécs László is, aki aktív szerepet vállalt a szloven
szkói magyar irodalom megteremtésében. és akire - már akkor, még míelőtt egyet
lenegyszer is a pódiumra lépett volna - világnézeti különbség nélkül úgy tekin
tettek, mint ennek az irodalomnak vezéralakjára.

Az újonnan létesült Csehszlovákia határát a st.-germaini béke állapította meg.
Egymillió magyar szakadt el az anyaországtól azon a területen, amelyet Felvidék
nek neveztünk azelőtt, és most az odavalósiak először Szlovákországnak hívtak.
Később általánossá vált a Szlovenszkó (és Ruszinszkó) elnevezés a második világ
háborúig. Ennek a területnek nem voltak magyar irodalmi hagyományai. Az elsza
kadásig "a szellemi élet túlságosan centralizálva volt s Budapest egyedül érvé
nyesülő hatalma minden provinciális fejlődést megakadályozott. Budapest volt a
magyar irodalom egyetlen otthona". Folyóirataival, könyveivel úgy elárasztotta
az országot, "hogy a vidéki városok sajtojának fejlődése meg volt akadályozva"
[Tavasz (Pozsony) 1919. dec. 7.]. "Itt vagyunk, elszakítva természetes irodalmi köz
pontunktól, Budapesttől. itt vagyunk és nem ismerjük egymást, nincsenek hagyo
mányaink, nincs múltunk és hajh, keserűnek kell lenni, talán még jövendőnk sincs"
(Tavasz, 1921. ápr. 20.). Mindezen kívül az első években tilos volt Magyarországról
könyvet, folyóiratot, újságokat behozni. Légüres tér támadt. "Magunkra marad
tunk, testvértelenül, árván kaptunk a levegőbe: a semmibe." A magára hagyott
ember "testvértelen magyarságában megérzi a nagy emberi testvériség biztató eto
szát, életmentő eszközét: az irodalmat" (Fábry Zoltán, Kassai Napló, 1924. febr. 17.).
Szinte megható az a nagy lelkesedés, feszültség, várakozás, amivel a szlovenszkói
magyarök - többségükben húszegynéhány éves fiatalemberek - meg akarják
teremteni a maguk irodalmát. Boldog-boldogtalan írni kezd (és ha pénze van, ki
is adja), boldog-boldogtalan folyóiratot alapít. Az 1937-i pozsonyi könyvkiállításon
nem kevesebb, mint 170 író szerepelt erről a kis területről, és 31 megbukott és
17 életben lévő folyóiratról számoltak be (Magyar Mínerva, 1937. jan. 13.). Ezzel
kapcsolatos a szlovenszkói magyar irodalom egyik nagy problémája: a dilettantiz
mus. Ebből ered a másik: a tárgyilagos, hozzáértő kritika hiánya. További ne
hézségek: nem volt színvonalas, tekintélynek örvendő központi irodalmi folyóirat,
nem voltak könyvkiadó vállalatok, sem mecénások. Hiányzott egy, a szlovenszkói
írókat összefogó központi egyesület. A közönség pedig közönyös. "A három utód
állam területén mindössze az - erdélyi - Pásztortűz az egyetlen irodalmi és
művészeti folyóirat. Az írók adósságok árán önmagok adják ki könyveiket, annak
is nagy része a nyakukon marad" (Pásztortűz, 1923. aug. l. Éppen ekkor jelenik
meg a Hajnali harangszó).

Huszonöt éves Mécs László, amikor 1920 júliusában Nagykaposra kerül plé
bánosnak. Nem büntetésből, nem azért, mert megírta a Hajnali harangszó címú
versét. Ez tévhit. Már csak azért is, mert a Hajnali harangszót Mécs már nagy
kaposi plébános korában írta meg. Különben is az ilyesmi ellenkezett volna a
premontrei rend szellemével. A rendben mindig tisztelték az egyéni szabadságot,
Mécs László mindig azt és oda írt, amit és ahova akart. Egyszeruen arról volt
szó, hogy megüresedett egy rendi plébánia, kellett az ember, és Mécs éppen ak
kor hívta föl magára a figyelmet egy sikeres búcsúi prédikációjával. Különben
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ls a prépost tartalékolta az okleveles tanárokat egy megnyitandó gírnnázlumra,
,és, Mécsnek a határzár miatt hiányzott az utolsó tanári vízsgája. '

Szülőföldjének és ifjúkorának kulturáltabb tájáról más, idegen környezetbe
kerül, a meghitt szerzetesi közösségből a magányba, de ugyanakkor a kolostor vi
szonylagos elzártságából közelebb az emberekhez. Mindez termékenyen hat kőlté-

szetére. '
Mintegy 15 km-re lakik Ungvártól. ott szerkeszti a Határszéli Újság címú

hetilapot Magyar Bálint. O mutatja be lapjában Mécset egypár meleg sorral:
"Hozza 25 éves ifjúsága zöldellő reményét, hoz tudást, lelket, szívet, szivárványos
ábrándokat, békét" (1920. aug. 8.). Közli két olyan versét, ami már két éve meg
jelent az Életben. Mécs eddigi "irodalmi múltja" mindössze ez: 21 vers és két
novella a budapesti Életbeh és egy költemény meg egy novella a pozsonyi Tavasz
1919-es évfolyamában. Magyar Bálint ismerteti meg költőnket Rácz Pállal, aki
szerkesztője az éppen ekkor megindult Ruszinszkói Magyár Hírlapnak. Mécs ver
seket ad mindkét ungvári lapnak. Majd tágul a kör, földrajzilag is. Első kötetének
megjelenése előtt még a következő lapok viszik el verseit az olvasókhoz: a kas
.saí Esti Újság, a Tűz (Bécs-Pozsony), Prágai Magyar Hírlap (1922 júniusában indul
meg), az ungvári Napsugár, Kassai Napló, az erdélyi Pásztortűz, a pozsonyi Hír
adó, elvétve a budapesti Katholikus Szemle és az Élet.

De nemcsak a költeményeire figyelnek föl az emberek. A kassai Esti Újság cí
mű napilap 1921 januárjától ,irodalmi mellékletet ad vasárnaponként, és Mécs
rendes munkatársa. (Ezt az újságet még ez év októberében betiltják.) Itt szól hoz
zá először a szlovenszkói irodalmi problémákhoz, Rácz Pál novelláskötetére kér
ve elÖfizetőket. Keményen beszél, a cenzúra több helyen törölt is a cikkéből. "Az
'irodalom halott itten." "Szépirodalmi lap nincsen. Merem mondani, hogy nincsen!
Mert ami van, az végtelenü! gyenge", stb. Mintha önmagáról is beszélne itt: " ... a
.szenvedők, a lelküktől, életüktől, tehát belülről szenvedők kezdik most alkotni
{Rácz Pál) novelláí tárgyát s ebben közeledik a legnagyobb, a legnemesebb lelkű
írókhoz: az oroszokhoz" (1921. jan. 16.). Egyébként szlovenszkói és ruszinszkói Irók
könyveinek bírálataival kezdi működését az Esti Újságnál. Éles szemű, hozzá
értő, tapintatosan őszinte" tárgyilagos kritikus, nagy irodalmi műveltséggel, Kár,
hogy abbahagyta. Már ezekből is kiderül, hogy nem híve a l'art pour l'art iroda
lomnak: "Az irodalomnak bele kell vágnia az élet elevenjébe. problémákat adni,
nyugtalanságokat" (1921. jan. 30.). tr ő képkíállításról, színi előadásról stb. is, de
prózai írásainak! legjobbja A líra legújabb !ejlődése kül!öldön és nálunk című há
romrészes cikke. Beszélt és írt Vörösmartyról. Madáchról, Petőfiről ezekben az
években, de mintha a kedves professzort, Riedl Frigyest is hallanók bennük.
Említett cikksorozatában azonban már teljesen önmagát adja, rnegfígyeléseinek,
töprengéseinek, tépelődéseinek eredményét, olvasmány-élményeínek leszűrődését.

Kortársairól ír. Ismeri, megérti és szereti "az új Iírát", "Külföldön már régen nem
Baudelaire és Verlaine a költők mintaképe." Verhaeren ugyan ekkor már halott,
de nem közömbös megemlíteni, hogyan látja őt Mécs, mert (szóbeli közléss sze
rint) ő volt a költészetben a mintaképe, formában is (Ady csak stílusával hatott
rá): "A diadalmas életről énekelt, a Mindenségnek egyre újabb formákban meg
nyilatkozó telíességét akarta összefogni hatalmas vérsekben. Verhaeren már az
élet ragyogó lüktetésének, a nagy emberi összetartozásnak a költője." Rajta kívül
II vele csaknem egykorú Franz Werfelt érzi legközelebb magához. E szavak is ön
vallomásszerűek: "Franz Werfel prófétaként hirdeti az 'emberi jóságot, az öröm
derűjét, az emberiességet." (Mécs is szereti a próféta-szerepet.) Kassákéknak másutt
érthetetfenséget 'Vet szemükre, e cikksorozatában viszont, amint a Tett-ről, a Má
ról és rszándékaíkról ír, igen megértő, modern felfogású, és az embernek ismét az
az érzése, hogy Mécs önvallomását is olvassa. Kassákék is utálják a háborút. "Sze
rintük sokkal nagyobb erény embernek lenni és embert látni magyarban, tótban,
franciában", mint franciának lenni és megfojtani mindenkit, aki nem francia.
"Előttük mindenkí egyenlő embernek számít." "A másik nagy témájuk a szocíalíz
mus: részvéttel írnak a proletárságról (l.\lécs is!), sokat szerepel náluk a ,testvér'
szó (Mécsnél ís l), és amikor kitör a kommunizmus, ez a lap exponálja magát a
legjobban a proletárdiktatúráért," Részvéttel fordulnak a szenvedés felé és "mind
azért küzdenek a szenvedő milliók számára, amiben máma csak igen keveseknek
van részük a földi javakból". "Az objektív líra elnevezés ellentmondásnak látszik,
azonban mégsem lehetetlen. Ennek a Iírának nagyon' komoly a célja: nem apró
léhaságokkal akar gyönyörködtetni, hanem közelebb akarja hozni az embereket
egymáshoz; .szeríntem - (most már nyiltan isa maga nevében beszél!) - olyan
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eszerepet kell betölteni az új lírának és így minden új művészetnek, mint a val
lásnak: az embereket összehozni, összemelegíteni, testvériesíteni." Ez volt az alap
vető gondolata a Hajnali harangszónak is. (1921. ápr. 24., máj. 1. és 8.).

Mécs László népszerűséget nagymértékben elősegítette az 1918-19-es magyar
forradalmak emigránsaí által alapított Tűz círnű folyóirat. Már az első számában
közöl Mécs-verset, utána rövid élete alatt (1921. nov. 15-1923. ápr. 1.) még kilen
cet. A békés egymás mellett élést szolgálja a lap, közlí egy szlovák költő hason
ló témájú versének fordítását, Gömöri Jenő, a szerkesztő maga is ír ilyent. Ez a
két vers ugyanazokat az eszméket hirdeti, amiket a Hajnali harangszó. Ennek 
az első kötetének is címét adó - versnek a diadalút ját is a Tűz indítja meg. Elő

ször Kassán rendeznek a Tűz-ék irodalmi estet (1922. jan. 2.), ezen egy színésznő

.szavalja el Mécs Úszi tilinkózás círnű versét. De a Tűz nagy, reprezentatív iro
dalmi estje Pozsonyban volt 1922. március 26-án. Komlós Aladár konferál - ma
ga is szerepel -, és az időtartamban is impozáns (három és fél órás) esten a
"legnagyobb hatása Mécs László Hajnali harangszó című verse előadásának volt"
(Tűz, 1922. júl. 9.). Ez volt az első szám, Fritz (a későbbi Faragó Z) Ödön színmű

vész szavalta. Méc~László nem is volt Pozsonyban. A verset két hét múlva közli
a Tűz, átveszi a lwszinszkói Magyar Hírlap (1922. ápr. 21.) és a Kassai Napló
(1922. ápr. 24.). Ezt hirdette benne Mécs: elég volt az éjszakából, a gyűlöletból,

minden ember legyen testvér és szeresse egymást, akár magyar, akár zsidó, akár
tót. Ma már nehéz elképzelnünk, időben és térben távolról, hogy az ottani lakos
ság nagy részének lelkileg mit jelentett ez a vers, és általában Mécs László egész
költői föllépése. Még, azoknak is, akik egyébként távol tartották magukat a Tűz

irodalmi estjeitől, mert "destruktív"-nak tekintették. Jellemző például, hogya po
zsonyi Híradó című napilap II pozsonyi Tűz-estről egy szót sem írt utána, csak
előtte meghirdette. A Tűz örömmel veszi át (1922. júl. 9.) a Ruszinszkói Magyar
Hirlapból (1922. jún. 2.) Mécsnek egycikkét, amelyben kifogásolja, hogy az ung
vári közönség egy része azért bojkottálta Beregi Oszkár szavaló-estjét, mert r..Be
regi (Uram bocsá) zsidó".

A Tűz egy másik kezdeményezése is mutatia Mécs tekintélyét. 1922. július
'22-én a Tűz Szózatot intéz az utódállamok magyar íróihoz, hogy tömörüljenek egy
séges szervezetbe saját új államukon belül. Erdélyben többek között Benedek
Eleket és Reményik Sándort kérik meg a szervezésre, Szlovenszkóban hét írót, első

helyen Mécs Lászlót. Többek' hozzászólása után született meg három hónap múl
va a Nyílt levél M~cs Lászlóhoz. írója Gömöri Jenő, a Tűz főszerkesztője. Ebben
fölkéri Mécs Lászlót, hívja össze Kassán a szlovenszkói és ruszinszkói írókat és
újságírókat egy "konföderáció" megbeszélésére. Érdekes a megokolása, hogy miért

-éppen Mécs Lászlóra esett a választása: "Önnek Szlovenszkó és Ruszinszkó író- és
újságíró köreiben úgy a progresszív mínt a konzervatív körökben mindenütt van
nak hívei és van megfelelő tekintélye ahhoz, hogy egy magyar író- és újságírói
konföderáció kezdőlépéseit valamely siker reményében megtegye. Önt tartjuk a
legalkalmasabbnak Szlovenszkó és Ruszinszkó írói közül" erre a feladatra '(Ru
szinszkói Magy. Hírlap 1922. okt. 28. - Mécs 27 éves). Szerétném hangsúlyozni,
hogy Mécs mind ez ideig egyetlenegyszer sem lépett még verseivel a pódíumra, Még
kötete sem jelent meg. '

~Z első kötet története pedig ez. A kéziratot Mécs, Sík Sándor révén eljut
'tatta li Szent István Társulat-könyvkiadóvállalathoz. Itt Várdai Béla lektor vissza
adta: "Zengjen lantja katolikusabban, akkor művészíbben is fog zengeni". Rácz
Pál, a jóbarát nem hagyta annyiban a dolgot. Szerzett Ungváron egy nyomdászt,
aki vállalta, hogy kinyomatja. Földesi Gyulának hívták a derék embert és Rácz
Pál elkezdte előfizetések útján összekoldulni a nyomtatáshoz szükséges pénzt. írói
körökben a kötetet óriási várakozás előzte meg, Szlovenszkó és Ruszinszkó terü
letén Mécs László volt időrendben is az első igazi szépíró (Máraí Sándor leülföldön
élt, Győry Dezső még kezdő). Nem csoda, ha túlméretezték. Tamás Mihály már
1923. február 15-én ezt írja róla a Kassai Naplóban: "Egy költő, akit ma igen so
kan a Balassi - Csokonai - Petőfi - Ady-lánc legközelebbi láncszemének sej
tünk." Ugyanebben az időben jelenti be Reményik Sándor, hogy "sikerült lapunk
munkatársának megnyerni a Felvidék legkiválóbb poétáját, a hatalmas tehetségű"

Mécs Lászlót (Pásztortűz 1923. 246.).· Az emigráns Sírnándy Pál külön cikket ír
Mécs László verses kötete elé címen. "Túláradó szeretetben öleli magához az egész
emberiséget, az egész életet, az egész világot", és szolidáris "az Életből kitagadot
takkal", "Keleteurópa mai kultúrájában egyedül áll költészetének ezzel a hangjá-
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val, tartalmával, formamúvészetével és prófétai missziójával", "költészete nemcsak
a magyar, hanem az egyetemes-európai kultúra legszebb kívirágzásaí közé tarto
zik." Kötete "annak jelentős és ünnepi eseménye lesz" (Kassai Napló 1923. márc..
25.). Május végén Simándy ja Pásztortűzben megismétli főbb gondolatait, hozzátéve"
hogy "még fejlődésben lévő poézis". Mécs eddig sok szeretetet kapott, de ha őt

is utoléri "a próféták és apostolok kikerülhetetlen végzete": a gyűlölet és csaló
dás, még teljesebb, még mélyebb lesz költészetének eszmei tartalma. - "A Prágai
Magyar Hírlap olvasói előtt nem kell képet rajzolni arról, ki az a Mécs László
és mit jelent a mi magyar életünkben az ő rímekbe és verses muzsikába öntött
szava" <i923. máj. 27.). Hasonlóan írnak a többi lapok is. - A címlapra külön
pályázatot hirdetnek, és Mécs maga választja ki a beérkezett pályaművek közül
Fodor Béla ungvári építészmérnök rajzát.

"Augusztus elsején végre piacra került Mécs László költeményes kötete, a
Hajnali Harangszó." (Ru sz. Magy. Hírl. 1923. aug. 2. - Kétezer példányban jelent
meg). Kevés elsőkötetes író dicsekedhetik olyan fogadtatással, mint Mécs László.
Nem kevesebben, mint tizenhatan írtak róla, és a névsor (időrendi!) illusztris:
Bodor Aladár, Schöpflin Aladár, mményik Sándor, Rácz Pálr Szabó Dezső, Szász
Károly, Győry Dezső, Alszeghy Zsolt, Fábry Zoltán, Sík Sándor, Rédey Tivadar
(az első Péterfy-disszertáció szerzője), Magyar Bálint, Komlós Aladár, Márai Sán
d-or, Dobai János és Váth János. Azonkívül a 23 éves Féja Géza verset ír: Köszöntő,

Mécs László könyvére (Prágai Magy. Hírlap 1923. okt. 14.). Tehetségét egyöntetűen

elismerik, csak a fokozatokban van eltérés: "igazi költő" (Schőpflin A.); "valóban
jó és igazi költő... De ha van is költőnk, aki egyelőre perfektebb művész

nála: . embernek. föltétlenül ő a legkülönb" (Komlós A.);. "a mai Felvidék legje
lentősebb költője" (Sík S.); "a legkiválóbb élő magyar költők egyike" (Remenyik
S.). Ilyen "tehetséget nem mindennap terem a magyar humusz" (Alszeghy Zs.) ; "a
szeretet legnagyobb megéneklője" (Győry D.); "tagadhatatlanul erős ígéret ... Még'
csak egy nagy szenvedésre vagy egy nagy szenvedélyre van szüksége" (Szabó De
zső). - A kötet mondanivalójának lényegében ugyanazt látják, amit már Simándy
Pál: az egyetemes emberi szeretet, béke, szociális gondolat, testvériség, részvét a
megalázottak, az élet kitagadottjai iránt. "A szociális érzék fájó szemrehányását
a világirodalomban soha senki oly keserű vadsággal ki nem mondotta, mint: A
nyomor balladája." (Alszeghy Zs.), "Mindnyájunk vágyát, akaratát, mentő szavát
harangozza: Szeressétek egymást ... Egyformán költője: kereszténynek, zsidónak,
magyarnak, szlováknak, szegénynek, gazdagnak! ... Mindenkit szeress. Mindenkít;
aki ember." (Fábry Zoltán). Csak Sík Sándor emeli ki "harmóniátlan elégedetlen
ségét ... kissé édeskés agglegényromantíkáját", viszont rögtön hozzáteszi: "De nem.
is ezek a Mécs László legmélyebb hangjai".

Ismertetői szerint technikája kifogástalan, nyelve meglepően gazdag, színes,
de veszélyt is rejt magában: bőbeszédűsége helyenként felhígítja Iíráját, képei
sokszor erőszakoltak, bőségük olykor fárasztó, hamisan ható pátosz vegyül versei
be, eltúlozza az alliterációkat, hasonlatokat, ezek többször üres mesterkedések.
"Fejlődésének problémája tehát az, hogyan szerezhet több önkrítikát, anélkül, hogy
közvetlenségét veszélyeztetné" (Komlós A.). "Fő témája: az ember némileg elvont
tá halványul, helyi és egyéni bélyeg híján" (Rédey T.). "Kár, hogya magyarság
mai fájdalmas helyzete nem adott inspirációt még e kötetben költészetének." (Do
bai J.). Meghiggadt versei a legszebbek - a pompás Bölcsődal a szívemnek, Úszi
tilinkózás stb. - és "költői fejlődésének akkor ér majd a magaslatára, ha az apos
tol szerepet elhagyja és költő marad" (Alszeghy Zs.).

Hibái ellenére "verseknek alíg volt még akkora sikerük a magyar közösség
körében" (Komlós A.). Ha e nagy siker okát kutatjuk, Schöpflin Aladárra utalok:
"A többiek némaságának hangot adni, ez a költő hivatása." A szlovenszkóiak "ön
magukat, a környezetüket, az életük formáit, a levegőjüket érzik" Mécs verseíben
(Prágai Magy. Hírlap, 1923. aug. 28.). Ennek adott hangot helyettük a költő. A
hosszú háboru és gyűlölködés után békére, lelki nyugalomra, szeretetre vágyó em-
berek érzéseit fejezte ki művészi fokon. Ezért a nagy sikere. .

Teljesen elutasítóan csak ketten írtak: Szász Károly és Márai Sándor (bár a
költő tehetséget ők is elismerik). Szász Károly rövid cikke fölényes hangú, durva.
Mindjárt az olvasás elején kedve volna lecsapni Mécs könyvét rettenetesen ízlés
telen kifejezései miatt ("a megőrült csillagok mínd vért röhögtek" stb.), de a krí
tikusnak "tovább kell evickélnie a szenvelgő zagyvaságole között, amivel tele van
nak az egymás után következő költemények". Miért nem Vörösmartyt, Petófit és»
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Arany Jánost követi, és miért "azt a boldogtalan Ady Endrét, akinek szépen indult
tehetséget a, párizsi abszint gőz, meg egy lelkiismeretlen gonosz társaság, s talán
egy végzetes betegség is, hamarosan rossz útra s aztán posványba vitte?!" Van
nak figyele~re méltó versei is Mécsnek, amelyekben "kitör a cinikus affektáltság
divatosan magára szedett béklyóiból", de többségére ráillik magának Mécsnek egyik
sora: "Mond értelmest, telítve sok bolonddal". Szomorú, hogy a felvidéki poéták
"nem a régi nagy és dicső Magyarország költészetének szent hagyományain indul..
nak", hanem azokén, akiknek "oly jelentékeny része volt hazánk katasztrófájá
ban". "Ti fiatal költők, ... az Ady Endrék zagyva, dekadens, enervált költészetével
akarjátok erősíteni a nemzeti és erkölcsi érzést odaát ... ?! Álljatok meg ezen a
szerencsétlen úton"! Nézzetek vissza, mert a magyar költészet "fényes csillagai
vezethetnek el csak benneteket és mindnyájunkat a magyar nemzet ragyogó,
boldog jövőjél:íe!" (Budapesti Hírlap, 1923. nov. 11.) Szász Károly is az anyaor
szág lakosságának ahhoz a rétegéhez tartozott, amely Mécs megbékélést, testvéri
séget hirdető eszméit nem tudta elfogadni, inkább ellenállást várt, irredentizmust.
Szász Károly támadása ellen nem kisebb emberek védik meg Mécs Lászlót és a
szlovenszkói irodalmat, mint Győry Dezső (Kassai Napló, 1923. dec. Hi.) és Fábry
Zoltán (Uo. 1923. dec. 25.). De megszelal maga Mécs is: Szemeik vannak, de nem
látnak! címen (Prágai M. Hírlap, 1923. dec. 5. és 6.). Ragyogó logikával ízekre sze
di Szász állításait, és valóban, nem annyira magát védi, mint az új, a modern ma
gyar irodalmat és benne a szlovenszkóiak irodalmát. Talán elegánsabb lett vol
na, ha hallgat, de az életrajzíró hálás ezért a vitacikkért és a többiért (mert van
több is): bőséges anyagót szolgáltatnak a költőről és az ottani irodalmi életről. Vi
tacikkeinek címei néha erősek, de a szövegben sosem ragadtatja el magát, sőt a
durván kezdő partnerre is ráerőszakolja a higgadtságot és finom hangot. Igazát kí
méletlenül kimondja, de sohasem ízléstelen, és tiszteletben tartja ellenfelét.

A 24 éves Márai Sándor jóval a Hajnali harangszó megjelenése után (mente
getve magát, hogy külföldön élve, csak most jutott a kötethez) fölényes hangú,
kemény cikkben támadja meg Mécset a pacifizmusáért. Ezt visszautasítja és meg
jósolja a kapitalizmus bukását és a szocializmus győzelmét (Kassai Napló, 1924.
ápr. 13.). Márainak nem válaszol Mécs.

Ekkor már teljes erővel folyik a szlovenszkói lapokban a vita irodalmuk
még mindig meglévő hibáiról, hiányosságaírel. Mécs László 1924 január-februárjá
ban egy bécsi emigráns fölkérésére egy irodalmi' évkönyv szlovenszkói részét pró
bálja tető alá hozni hírlapi felszólításokban, cikkekben és élőszóval. Sikertelenül.
(A magyarországi részre Móricz Zsigmondot kérték fel, Erdélyre Kuncz Aladárt.)
A pozsonyi írók kérését visszautasítja. Ok Jövendó címen irodalmi folyóiratot
akarnak indítani Jankovich Marcell főszerkesztőségével "keresztény és magyar"
alapon, és a hat társszerkesztő egyikéül Mécs Lászlót kérték föl. Mécs a Kassai
Naplóban mondía el meglepő nyíltsággal aggályait Nyílt levél a pozsonyi magvaT
írókhoz címen (1924. jan. 20.). Aggodalmaskodik, hogy csak egy hónapra van pénz,
komoly írótól nem lehet követelni, hogy ingyen írjon, a lapot meg fogják rohanni
a dilettánsok. Továbbá: a kijelölt szerkesztők Szíklay Ferenc kivételével, alkal
matlanok a szerkesztésre, a kiszemelt írók nagy része "nem is író". "Szlovenszkó
legjobb írói közill alig van a listán egy-kettő. Ez elszomorítö," Kimondja tételét:
"Egy nagy laphoz. az összes búzatáblák pipacsait kell összeszedni. Önök erre nem
gondoltak." "Minden tehetséges írót szerepeltetni kell. Tekintet nélkül arra, hogy
milyen a világnézete. Önöknek a jelszava ,keresztény és magyar'. Helyes! Én azt
állítom, hogy a világon ami igazán szép és talentumos nagy dolog alkotódott, az
eo ipso keresztény volt, akár zsidó csinálta, akár perzsa! A kereszténység: az em
beri lélek legszebb produkturna tekintet nélkül fajra és vallásra. Kérje tehát a
szerkesztőség liberális, szocialista írók .legszebb alkotásait is." A szerkesztőségbe

is be kell választani közülük többet, ne legyen nekünk külön '"táborunk", amibe
csak úgy "beengedjük" őket. Az ifjú Írókkal pedig a legnagyobb szeretettel kell
bánni, tapintattal, de szígorral.

A viták tovább és egyre élénkebben folynak Szlovenszkóban a megalakítandó
magyar irodalomról, Mécs azonban lassan-lassan már nemigen vesz részt ben
nük. A közelmúltban megindult szavaló körút jainak a hatására úgy érzí, hogy
ki kell lépnie szűkebb hazájából, és az egész magyarságót kell szelgálnia. A Tin6
di Sebestyén-szerep nem póz nála, meggyőződéssel érzi ezt hivatásának. Lassan
köteteit is Budapesten adatja ki. Helyét Szlovenszkóban Győry Dezső foglalja el,
"a legszlovenszkóibb magyar költő" (Berkó Sándor, Korunk, 1939. 942.), aki meg
alkotja az "új arcú magyarok" fogalmát, és a kisebbségi magyárok sorsát, prob-
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1émáit már jobban tudja és akarja kifejezni. A táborok világnézetil eg is lassan
erősebben polarizálódnak, a problémák d ífferencí ál ódnak.' De a szlovenszk6i ma
gyar irodalom bölcsőjénél Mécs is bábáskodott, és ő is , segített a szlovenszkói
és ruszinszkói magyarság háború utáni lelki válságát átvészelni. '"

Kétségtelen, hogy az évek folyamán Mécs Lászlótól egykori hívei k özül rész
ben es ztétikai , de főleg vil ágnézeti okokból többen elfordultak, mint Fábry Zol
tán és Féja Géza is. Fábry Zoltán azonban élete utolsó éveiben, öregen, higgad
tan végigtekintve Mécshez való kapcsolatán és a költő szerepén, a hibákat és hiá
nyokat sem hallgatva el - (bár az ő értes ülései sem mi ndenütt pontosak) - po
zitívan em elte ki Mécs szere pé t azokban a szavakban, amiket e megemlékező

cikkem mottójául vál as ztottam. Ugyan ott így folytatta: "Sokan, maiak - t ájain
kon, tör ténelmünkben, kisebbségi sorsunkon kívül esők - ezt persze nem tudhat
ják . És így épp Méccsel kapcsolatban lép jogába a hagyomán yéltetés fontossága és
k ikerü lhetetlens ége.'

ZIMANDI P . ISTVAN

Remete Szent Pál felmagasztalta
tása. 1846-ból származó lelet a

szent koporsójáról.
(A budaszentlőrinci pálos főko

lostor emlékezete cím ű tanul
m ányh oz.)
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NAPLÓ

A Magyarok Nagyasszonyának tisztelete
történelmünk folyamán

Szent István király nagyobb legendájában olvassuk a Szent Királyról: "Ez a
:férfiú hivő volt, minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte, fogadalom s fel
ajánlás útján szüntelen imáiban magát és királyságát az örökszűz Istenanya, Má
ria gyámsága alá helyezte, kinek tisztelete s dicsősége a magyárok közt' oly neve
zetes, hogy nyelvükön még e Szűz mennybemenetelének ünnepét (augusztus 15.)
is, tulajdonnevének hozzátétele nélkül, csak Nagyasszony napjának emlegetik."
(10. fej. - Győrffy Gy.: István király emlékezete: Bp., 1971. 46. l.)

Ezt a felajánlást Szent István (a Hartwík-legenda szerint) halálos ágyán meg
újította, amikor is "kezét és szemét a 'csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég ki
rálynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szeritegyházat a püs
pökökkel-papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra' bízom;
nékik utolsó Isten-hozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom." (22. fej. 
uo. 79-80. l.)

A nagyobb legenda 1080 körül készült, Hartwik 1100 körül írta meg Szent
István életrajzát. Az ország felajánlásának tudata és Magyarország Nagyasszonyának
tisztelete tehát már a XI. században írásban rögzítődött. Ez a köztudat és a nyo
mában fakadó Patrima Hungaríae-kultusz történelmünk folyamán megszakítás
nélkül nyomon követhető.

III. Béla király és Jób esztergomi érsek a XII. század végén megépítették az
esztergomi székesegyházat, amelynek díszkapuján (Porta Speciosa) .a félköríves
márványhomlokzatba színes márvány intarziával megrajzoltatták a művésszel azt
a jelenetet, amelyen Szent István felajánlja országát' a Szűzanyának. Az ábrá
zolás tartalmának hiteles értelmezését a rajta olvasható feliratok igazolják. (A
kép reprodukcióját lásd Győrffy i. m. képei között.)

A XIII. szazad középén IV. Béla királyunk tesz tanűságot a Patrona Hungariae
tiszteletéről. 1252-ben a király a turóci várban kolostort alapított a Szűzanya tisz
teletében kiváló premontrei rend számára. A kolostort Szűz Mária tiszteletére
szentelte, "aki országunk Úrnője és Pátronája" - "quae nostra et Regni nostri est
Domina et Patrona". (Batthyany 1.: Leges Ecclesiaticae Regni Hungariae. II. k,
Kolozsvár, 1827. 378. l.)

A kultusz belekerült a magyar liturgiába is. Már egy XIV. századi Gradua
lénkban megtaláljuk Szent István királynak azt az Allelujáját, amelynek szöve
ge: ,,0 rex et apostole Stephane gentis tuae, tuis precibus duc nos ad cóntemplan
dam speciem celsitudinis Christi quos elevatis, manibus in caelum, tu moriens
Matri Christi commisisti." Magyar fordításban: O István király, néped apostola, aki
halálod előtt égre emelt kezekkel minket Krísztus Anyjára bíztál, imádságaid ál
tal vezess bennünket Krisztus fenségének látására. (Közölte Szigeti K.: Egy XIV.
századbeli énekeskönyvünk továbbélése. Magyar Könyvszemle, 1964. 130-131. l.),
Ezt az Alleluját a trienti zsinat misekönyvének bevezetéséig énekelték szerte Ma-
gyarországon, •

A győri székeskáptalan számára II. Omodé püspök (1254-63) készített staturu
mot, amelyet I. Kálmán püspök (1337-75) átdolgozott. Ennek alapján szerkesztett

. Újlaki Ferenc (1535-54) újabb szabályzatot, amelyet Draskovits György püspök a
trienti zsinat szellemében revideálva, 1586-ban. újra jóváhagyott. Ennek XVI. fe
jezete az "ősi" statutumra hivatkozva azt mondja, hogy "mivel minden templom
ban szokás hazánkban, hogy naponkint hajnalban misét mondanak a Boldogságos
és mindenkor dicsőséges Szűz Máriának tiszteletére, és nem ok nélkül, mivel őt

Magyarország Védőasszonyának mondjuk (neque id immerito quum ipsa Patrona
Hungariae á nobis' dicitur)," - azért a győri statutum elrendeli, hogy a plébá
nos vagy a káplán minden reggel végezze el ünnepélyesen a Szűz Máría-mísét.
(Bedy V.: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938. 514. l.).
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Ergo pia, lux Maria,
vetus Patrona 'Hungarorum,
Nobis Iave, tuum ave,
dum canit turba pupillorum.

Vásárhelyi .András ferences atya 150B-ban. Pesten Szent Péter utcájaban lév6
kolostorukban "Angyaloknak nagyságos Asszonya" kezdettel litánia-parafrázist
írt, amelynek 15. verseben így énekel (a Peer- és Thewrewk-kódex szerint) :".... ke
rályoknak 'jó tanacsadoya - magyaroknak megh oltalmazoya."

A Magyárok Nagyasszonyát Pázmány Péter is bevette az 1606-ban megjelent
Imakönyvében a litániába: "Hogy a te ótalmadra bízott Magyarországot megsza
badítcsad és igaz hitre vezérellyed, kérünk téged, halgas-meg."

Ugyanő a Boldogasszonyról tartott beszédében ezV mondja: " ... Abban az or
szágban lakom, melynek Oltalmazó Aszszonyává rendelte Szent István király Ból
dog Aszszonyt és halála óráján testamentumban hadta nemzetünknek Aszszonyunk
tiszteletét, kire nézve a mái napig költő pénzünkön a Bóldog Aszszony képe-körül
ama szokott bötükkel, Patrona Hungariae, Magyar-ország Aszszonyának vallyuk a
Szent Szüzet.":

Az 1651-ben megjelent Cantus Catholici énekeskönyv Vásárhelyi András em
lített énekén kívül több mást is közöl, amelyben Patrona Hungariae szerepel.
Ilyen például az O Maria Virgo pia kezdetú latinul és magyarul közölt cantio. En
nek utolsó verse így hangzik:

Azért o Szeni Sziiz Mária
régi Magyarok Pátronája,
Országodra s kis nyájadra
tekints, s légy hiv 6talmaz6ja.

A Gaude Virgo Gloriosa kezdetűnek 7. verse magyar szöveggel a következő:

Szent István első királyunk hogy meg-hala,
ez Országot akkor néked hadta vala,
hogy lennél gyámolít6ja,
minden-féle ellenségtől 6talmaz6ja.

Hasonlókat találunk a Cantus Catholici későbbi (1703) ún. Szelepcshényi-féle
kiadásában is, különösen a Szent Istvánról szóló énekekben.

Kiváló tisztelője és lelkes híve volt a Magyárok Nagyasszonyának Esterházy
Pál, a szentéletű nádor, birodalmi herceg, aki a Szűzanya iránti szeretetében a
töröktől való felszabadulás után, 1692-ben gyalogos zarándoklatot vezetett Kis
martonból Maria-Zellbe 11.200 résztvevőve1. Majd hálából olyan hatalmas Szűz

Mária-templom építésébe kezdett, amekkora sehol nincs a világon. Ennek szen
télye el is készült, s ma ez a Haydn-templom (Bergkirche) Kismartonban, azon a
dombon, amelyen a nádor bécsi utazásai alkalmával meg szokott állni, és a vá
roskára visszatekintve imádkozni szokott útja sikeréért. A templom építésének
folytatásában a halál akadályozta meg. - Irt több könyvet a Szűzanyáról, köz
tük a "csudálatos Boldogságos Szűz képeinek" (vagyis búcsújáró helyeinek) törté
netérő1. Az 1711-ben megjelent Harmonia Caelestts címú művében 55 egyházi kan
tátát tett közzé énekkarra, szélóra zenekari kísérettel, amelyeknek maga-szérzette
szövegeíben sokszor szól a Magyárok Nagyasszonyához.

Legismertebb azonban közkedvelt imája: "Emlékezzél meg, Istennek dicsősé

ges Anyja, Magyárok Nagyasszonya, Szentséges Szűz .Mária! emlékezzél meg örök
ségedről, amelyet hű szolgád, .első királyunk és apostolunk, Szerit István, neked
fölajánlott és végrendeletében reád hagyott ..."

Hasonló lelkesedés töltötte el többi magyar főurainkat is. Lékán a Nádasdy
család Budavár felszabadulásának (16B6) örömére egész falat betöltő stukkós, re
mekművű oltárt állított a Magyárok Nagyasszonya tiszteletére az ágostonos-temp
lomban,' amelynek festménye a Szűzanyát a magyar szent koronával és a koro
názási palástban ábrázolja.

A XVIII. századtól kezdve mind több egyházi énekünk szól a Magyárok Nagy
asszonyáról. Ekkor kűlönösképpen is előtérbe került a Regnum Marianum gondo
lata. Ebben az időben írta Lancsics Bonifác pannonhalmi bencés a Magyárok Nagy
asszonyának míndrnáíg országszerte legkedveltebb himnuszát, amelyet Szoszna De
meternek 1715-ben Pannonhalmán másolt énekeskönyve tartott fenn számunkra
875. 1.):

Bóldog Aszszony Anyánk régi nagy Pátronánk:
nagy ínségben lévén így sz611amlik ha.zánk:
Magyar országrúl, PannoniáTÚl,
ne feledkezzél el árva Magyarokrúl.
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De találunk Szoszna gyűjteményében sok más, hasonló éneket. így például
{849. 1.):

Magyar ország Ötalma Szépséges Mária:
Kegyelmességedbül halgass mi Imádságunkra.
Az Magyari Koronát a szent István királ'Y:
Testamentumban hagyott néked az' Jézussal.

A nagyszámú Szent István-énekek közül csak a legklasszikusabbat idézzük az
1763-ban írt Döri Énekeskönyvből. Az "Ah hol vagy magyarok" 7. verse így hang

.zik (340. 1.):

Heménységünk vagyon benned s Máriában,
mint Magyar Hazánknak hiv királynéjában.
Még éltedbén ennek minket. ajánlottál
és szent Koronáddal együtt föl áldoztál.

A középkori és barokk hagyományt folytatták a XIX. század egyházi énekei,
amint azt az "Egek ékessége, földnek dicsősége, Magyárok Asszonya, Királyné
ja .. :' vagy a "Szűz Mária, hazánk reménye ..." és hasonlók bizonyítják.

De a Magyárok Nagyasszonyának tisztelete nemcsak a liturgiában és a val
lásos irodalomban élt, hanem a világi életben is. Eltekintve most a különböző

korok Máriás-pénzeitől, a Nemzeti Múzeum gyűjteményének csak egy XVI. szá
zadi zománcdíszes násfaját említjük, amelyen "Patrona Hungariae" felirat látha
tó. (Lásd Kolba-Németh: Otvösművek. Bp., 1973. 15. 1.). A pozsonyrnegyei Vörös
kőn (Cerveny Kamen) a Pálffy-várkastély XVII. századi portáléja fölött ezt a fel
írást olvassuk: "Patrona Hungariae ora pro nobis", vagyis "Magyarok Nagyasz

.szonya, könyörögj érettünk".
Mindezek ellenére a Magyarok Nagyasszonyának sem külön ünnepe, sem mísé

je, sem zsolozsmája nem volt a magyar liturgiában. Nagyboldogasszonyt tartot
ták a Magyárok Nagyasszonyának, és az ő ünnepét (augusztus 15.) tekintették Nagy
asszonyunk ünnepének. Királyaink is ezen a napon tartották Szűz Mária városá
ban, Fehérváron a "fogadónapot" a magyar nép -számára.

A honfoglalás ezeréves évfordulója alkalmával a magyar püspöki kar a nem
zet háláját akarta leróni a Magyárok Nagyasszonyával szemben, amikor tiszteletére
külön ünnepet szentelt: Vaszary Kolos hercegprímás kérésére XIII. Leó pápa en'"
gedélyezte október második vasárnapját jelölve meg. (Az első vasárnap a Rózsa
füzér Királynéja volt.) Majd amikor X. Pius pápa liturgikus reformja a liturgikus
idő fokozottabb érvényesülése érdekében a vasárnapokat más ünnepektől szabad
dá akarta tenni, akkor rögzítették az ünnepet október nyolcban.

A II. vatikáni zsinat liturgikus reformja átrendezte az egyházi év ünnepeit és
azok számát jelentősen csökkentette. Igy megszűnt szeptember 12-én Szűz Mária
névünnepe. Mivel azonban Mária-tisztelő népünk különös szeretettel szokta ezen a
napon felkeresni a Szűz Mária-búcsújáró helyeket, a püspöki kar úgy látta jónak,
hogy 1971. március ll-i rendeletével a Magyarok Nagyasszonyának ünnepét szep
tember 12-re teszi. Ezáltal megmaradt a napnak Mária-tiszteleti jellege, és a bú
csújárások egybeesnek a Magyárok Nagyasszonyának ünneplésével.

Napjaink kívánalmainak megtelelően a püspöki kar űjabb csökkentést hajtott
végre a kötelező ünnepekben. és csak három parancsolt ünnepet tett kötelezővé az
év folyamán: december 25-én Urunk születésének, január l-én az Isten Anyjának
és augusztus 1,'i-én a Nagyboldogasszonynak ünneplését. 1973. március 15-én ki
adott körlevelében a Nagyboldogasszony ünneplésének kötelező megtartását a püs
pöki kar azzal indokolja, hogy "olyan ősi Mária ünnep, és olyan ősi hagyománya
van megünneplésének, hogy semmiképpen sem tartottuk illendőnek és alkalmas
nak eltörlését. Nagyboldogasszony napfához fűződik többek között Szent István fel
ajánlásának emléke is, amellyel hazánkat a Boldogasszony oltalma alá helyezte."

Magyárok Nagyasszonyának újszerű ünneplése augusztus 15-én a világegyház
zal, szeptember 12-én a Mária-tisztelő magyarság nemzeti közösségeben az idén
lép életbe.

SZIGETI KILIAN
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KÖNYVEK KÖZÖTT
Zelk Zoltánról, a költőről aligha le

het úgy írni, hogy ne szóljurtk Zelk
Zoltánról, az' emberről. És abban a sze
renesés helyzetben vagyunk, hogy ő

maga adta kezünkbe önvallomását, az
zal a gyűjteményes kötettel, melyben az
Élet és Irodalomban közölt Pénteki le
veleit foglalta össze*. Persze ezek nem
csak emberi vallomások. Költő vallo
másai is, aki megindító nosztalgiával
kalandozik a tovatűnt múltban, akinek
szíve most is megdobban, amikor em
lékezetébe idézi a régi legendás csatár
sor emlékét, amelynek közepéri Orth
rúgta felejthetetlen góljait; aki olyan
csendesen, néha esendőerr mondja el
emlékeit, hogy hajlandók vagyunk el
hinni, hogy mindez nem is érdekes, csak
azért írja ezeket a kis [egyzeteít, mert
megígérte a szerkesztőnek, s mert a
nyomdagépek is állnak, várják a kéz
iratot, s csak egy-egy levele végén döb
benünk rá, hogy játszott velünk, hogy
Zelk, akinek szeme körül mindig ott
vibrál egy kis ironikus mosoly, most
is becsapott, hiszen halk mondataiból
az -élet sűrújének üzenetét véljük kihal
lani. Azt írja meg - akárcsak versei
ben -, amit míndnyájan látunk. So
Sem vágyik arra, hogy. a hétköznapi
valóságtól elrugaszkodva egy virtuális
világot teremtsen magának, vagy hogy
ismeretlen tájakon kalandozzon. Zelk
Zoltán az a fajta költő, aki mindent
tud a mesterségről és a rnesterségből,

amit tudni lehet, nem is törekszik
többre. Amikor legelső versei megjelen
tek Kassák lapjában (akkor még Zel
kovics Zoltán néven), akkor sem az
avantgard tudatos hagyományellenessé
ge tette izgalmassá költeményeit, ha
nem az a titokzatos, halk zene, amely a
látszólag formátlan sorok mélyén meg
csendülve egy nagyon is jól körülhatá
rolható hagyomány körébe utalta őket.

S ha első köteteiben látszólag ő is
ugyanazt a hangot szólaltatta meg, mint
nemzedéktársai. a "harmadik nemze
dék" költői - mert bármily messze he
lyezik is tőlük az irodalomtörténeti szín
tézisek, nem lehet vitás, hogy ő is en
nek a generációnak a tagja -, sosem
esett a modorosság hibájába, mert már
első kísérleteiben csalhatatlan érzékkel
rátalált a saját hangjára: olyan idillt
varázsolt maga köré, melyben nem a
pásztorok és nyájak tűntek elő először,

hanem az esendő, szegényes, de sok szép-
séget rejtő hétköznapok.

A. költő Zelk Zoltán - aki most
megjelentette összes verseit** - s a
prózaíró Zelk ugyanis egyformán a hét
köznapok énekese. "... szétfolyóbb arc
- írta negyven évvel ezelőtt róla Né
meth László -, de elégikus lendülete'
néhol biztos tiszta sorokban húz el s.
az olyan versek, mint a Szomorú pász
tor, Sápad az éj már, szív mellől szól
nak, szűk skálájú, de tiszta zenéjű köl
tőt ígérnek." Ez az elégikus lendület
maradt azóta is a legsajátabb jellem
zője mind költészetének, mind prózája
nak. (S mint az igazi 'Irónál: nála is
elválaszthatatlan a kettő, legfeljebb ma
gyarázza, motiválja egyik a másikat.)
De ahhoz, hogy valaki hibátlan tökéle
tességgel rátaláljon az igazán hiteles
elégikus hangra, nagyon jó érzékű, be
felé gondolkodó, önmagát mindenestől

vállalni és adni tudó művésznek kell
lennie. Zelk Zoltán nem véletlenül az
egyik legszubjektívebb írónk. "Szubjek
tív író vagyok - írja a Visszhang CÍ
mű ,levélben'-ben menthetetlenül
szubjektív. Hagyján, hogy versben nem
tudok modernné válni, hogy a személy
telen líra divatja nem fog az én exhi
bicionista lelkemen, de emlékszem, né
hány esztendős színikritikusi pályafutá
som végső buktatója is a szubiektíví
tás volt, pedig ha valaha, akkor igazán
szerény voltam: azért mondtam el egy'
napilap színházi rovatában is egy néző,

csak egy néző véleményét, mert retteg
tem magam az ítélkező, a csalhatatlan; a
.tudományos módszerű' - hadd mond
jam ki: a nagyképű objektivítástól."
Nagy bátorság kell hozzá, hogy valaki
ilyen magától értetődő természetesség
gel mondja el ars poeticáját, vállalva
ráadásul a korszerűtlenség, a maradiság,
vádját is. Persze ebben is van némi iró
nia: mert Zelk Zoltán nagyon is kor
szerű író, még akkor is, ha verseiben
és cikkeiben a hagyomány szígorú őré

nek mutatkozik. Mert miért ne lehetne
igazán modern az, aki nem metszí el a

. hagyományhoz fűző szálakat? Aki nem
akar mindenáron divatok szolgája len
ni, hanem megpróbálja érintetlenül
megőrizni mindazt, ami egy nemzet íro
dalmában értékes, nemes' volt? Zelk
Zoltán épp abban a pillanatban lett
igazán jelentős költő, amikor rátalált er
re a hagyományra, amikor természetes'
eleganciával a maga nyelvén kezdett.

*Zelk Zoltán: Féktávolságon belül .(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973)

**Zelk Zoltán: Sirály (Szépirodalmi KönYvkiadó, 1973)
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szólni, de szavaiban ott búgott a ma
gyar költészet évszázados üzenete is. Ű
is ugyanazt az "egyszeríí anyagot" for
málta költészetté, amit például Arany
János. Mégis, az Este egy munkásvona
ton szinte prózába oldódó képe mögött
ki ne érezné az igazán nagy líra szarny
suhogását: "Füst s lámpafény ... csak
ennyi. .. így fonódik, / íly egyszerű

anyagból a varázs: / fut a vonat volt,
régi évek partján, / amennyi emlék,
annyi állomás ..." Csak egy pillanat,
egy rebbenésnyi felszökellés az egész.
De a valóságos munkásvonat helyett, "hol
csattog a lap, mint madarak szárnya",
szinte észrevétlenül átsiklottunk arra a
másikra, amely már nem a valóságban
robog előre, hanem mindazt aszépséget
és igazságot jelképezi, amit a költészet
képvisel. Ki ne érezné a romantikus
hagyományt a Cigány-bi;ztató nagyon is
tudatosan Vörösmartyra visszautaló mo
dorában? Ki ne hallaná ki a Sírály ra
finált egyszerűségű soraiból az öregedő

Arany János hangját? (Amelyet csak
erősít egy remekül megpendített szó, az
alábbi két sor "itten"-je: "Hallod, rám
szólnak: Kire vár? / Már ezer éve itten
áll!".) S ugyanebben a versben néme
lyik kép, vagy egy önkéntelenül meg
csendített rímpár (mínt az "ősz" és a
"vén dizőz" valósággal közhelyszerű rí
meltetése) nem Heltai Jenőt idézi-e?
Gyökereivel a múltban, de lombkoroná
jával a jelenben, a mában áll ez a líra.

Hol kezdődik. az igazi költészet? Er
ről alighanem könyvek és értekezések
sokaságát lehetne írni, de még mindig
csak' "körüljárnánk" a témát, anélkül,
hogy bármi érdemlegeset mondtunk vol
.na róla. A mi ifjúságunkban - amikor
a középiskolaí tananyagban oly sok kö
zépszerű költemény képviselte az élő íro
dalmat - Zelk Alkonyi halászatának
két sora volt az, ami azt sejtette, hogy
egészen egyszerű szavakkal lehetne ma
is sejtelmeset, nagyot mondaní. Emlék
szem, kinyitottam a vékony kis kötetet
- a borító furcsa kék színe is megma
radt emlékezetemben -, s a következő

két sort olvastam: "Szélfútta levél a vi
lág. / De hol az ág? de Ki az ág?". Nem
ezt kérdezzük-e mindnyájan? Nem azt
a csodálatos, szüntelenül virágzó ágat

keressük-e egész életünkben? Otl; vi
rágzik ez az ág Tündérországban, aho
vá a mesék hősei indulnak, ott az antik
vitásmondáiban, s e felé az ág felé ti;i
rekszik Zelk Zoltán egész költészete. Mi
talán másképp nevezzük, Más fogal
maink vannak róla. De nem ez a lé
nyeg. Hisz mindannyiunk lelkében ott
vibrál azért ugyanez a síkoltásszerű kér
dés, amit talán azért nem merünk ki
mondani, mert nem tudjuk mégfogal
mazni ilyen egyszerűen, ilyen döbbene
tesen.

Sokat tanult a gyermekektől. Egysze
rűséget, póztalanságot, azt a bátorságot;
hogy minden gondolatát és érzését ki
meri mondani. Nem véletlenül írt ki
tűnő gyermekverseket. Persze ez a kap
csolódás sokkal bonyolultabb, hiszen
egész költészetében tetten érhetjük az:
örök gyermekség végtelenűl egy-szerú,
mégis végtelenűl bonyolult világképét.

Ha pontosabban ki akarnánk tűzni a
hagyománynak azokat a jelzőpóznáit,

ahonnan a legjobban rá lehetne látni
e kései örökös művészetére, bizonyára
Arany Jánost kellene legelőször említeni.
A jelenben azonban - és itt már a
kötet utolsó ciklusára gondolunk -fel
búg egy új hang, amely azt mutatja,
hogya változatlannak és változhatatlan
nak hitt költészet meglepő alakváltoza
tokra is képes. Hadd idézzem ennek
bizonyságául egyik utolsó versét, a Fe
hér-t: "Csukott szájnál némább váro
SQk. / Robaj nélkül beomló hegyek. /
Vinnyog a szél, szűköl az eső: - / ázott
szernű, látod az eget, / látod csontváz
varjak fehér vonulását?" ...... öt sor, de
ebben az öt sorban szinte hiánytalanul
ott él az emberi egzisztencia, úgy, ab
ban a magányban, elesettségben, ahogy
Becket vagy Ionesco ábrázolja. Ez a
rémült, emlékező hang erősödik fel né
hol szinte sebző erejűvé Zelk Zoltán
utolsó verseiben. A tél közeledtét jelez
nék ezek a hangok? Úgy hisszük, inkább
egy új irányba tájékozódó, s annak nyel
vét is hibátlanul beszélő lírikus kísér
letei, aki mint míndig, ezúttal is az
ember és a legnagyobb emberi kérdé
sek közelében akar élni, alkotni.

RÚNAY LAsZLÚ'

Az lsten nem a;zokkal tart, akik állnak, hanem azokkal, akik az élet útján
minduntalan előre lépnek.

Newman.
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SZfNHÁZI.KRÓNIKA
UTÓPIA

Hernádi 'Gyula Utópia címen iJssze
vont két drámáját, a Falansztert és az
Antikrisztust - újszerű eszmei-drama
turgiai megközelítéssel -, a Pécsi Nem-

.zeti Színház után - Szigeti Károly ren
dezésében - a 25. Színház is bemutat
ta. A Falanszter - egy múlt századi
amerikai utópisztikus közösség modelljét
vé~)e alapul -, az utópista kísérlet tár
.sadalmi, pszíchológiai, morális törvény
szerűségeinek vizsgálatáveU •mai problé
mákra is keresi a választ. Az elvont ~ér

ben, időben - valahol egy elmaradott
dél-amerikai országban - játszódó An
tikrisztus egy mai forradalmi helyzet
.drámaiságából indul ki, ezt a forradal
milehetőséget szembesUi egy képzelet
beli, de mai tudományos hipotézisekkel
felvázolt, fejlettebb társadalom eszmény
képével. A Falanszter zártabb, klasszi
kusabb épitkezésű dráma, mai kisugár
zású gondolatisága egy - atmoszfériku
san is izgalmasan megjelenített - kö
zösségi élet feszítő belső ellentmondásai
ból és az ellenséges környezettel vívo~t

élet-halál harcból integrálódik nagy drá
mai erővel. Az Antikrisztus dramatur
,giailag. korántsem ilyen ef1!Jséges dráma,
a forradalom érlelődésének és a kirob
banó forradalomnak drámai' képei kö:zé
Hernádi - egy újszerűen bonyolult gon
dolatiságú - ironikus játékot illeszt; a
.darab eszmei képletének megfelelően a
feszültségteremtés. egészen sajátos, - ak
tivitás és passzivitás bonyolult dialekti
káján alapuló - drámaiságát, a kathar
.zis összetett gondolati pá7.yákon áramló
hatását teremtve meg evvel.

A Falanszter utópista szocialista kö
zösségmodelljéhez Hernádi történetileg
felhasználja az I820-as és 40-,es évek,
elsősorban Francis Wright és Albert
Brisbane nevéhez kapcsolódó amerikai
falanszter-kísérleteit; a dráma világa 
a Tennessee államban létrejött mezőgaz
dasági telep - mégsem azonosítható
-egyikkel sem, gazdag belső problemati
kájával, a külvilággal kiéleződő kon
fliktusának morális-politikai vetületei
vel, mintegy kvintesszenciáját jelenti
ezeknek a kísérleteknek. A dráma az
öt évig, a farmerek gyűlölködésénekfoj
togató gyűrűjében fennálló falanszter
széthullását vetíti elénk; az író abban
az indulati térben exponálja a közös
ség életének belső problémáit, amelyben
az eddigi kohéziós erők hirtelen fella
zulása megy végbe. A közösség éppen
oa falanszter fennállásának ötödik évfor-
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dulóját ünnepli (Szigeti Károly rendezé
se nemcsak az atmoszféráját adja meg
ennek a közösségi életnek, hanem a ko
reoqráfikus mozdulatok, a tánc és az
ének gondolati-érzelmi elemeivel ennek
a forradalmi életformának a magasabb
retuiűséqét is megteremti vizuálisan), s
ebben az egyáltalán nem patetikus, in
kábbjátékos hangvételű ünneplésben
lobbannak fel az eddig felszín alatt pa
rázsló ellentétek. A vállalkozás heroikus
lendülete, az egyéni szabadságot sok
al'cúan kibontakoztató közösségi élet bel
ső békéje összetartották eddig a falansz
ter tagságát; a más-más tudati szinttel,
céllal belépő tagok saját magukkal kö
tött kompromisszumait, a be nem val
lott vágyak' elfojtásait feledtették az
eredmények. Mert sokkal bonyolultabb
problémáról van itt sző annál, hogy a
falansz~er ellen felerősödik a külvilág
harca es hogy ez a munkaszervezés 
az alapító, Francis Wright pénze fogyó
ban - nem teszi már lehetővé a közös
ség eltartását. A falanszter gazdasági
irányítójának, Ríchardsonnak kíméletlen
helyzetfeltárása önmagában véve még
nem ingatná meg a vállalt forradalmi
életformába vetett hitet, de a falansz
terrel szoros kapcsolatot tartó Peterson
atya meggyilkolását az államhatalom
azért tudja ellenük kijátszani mert ér
tesülése van arról, hogy a falanszter
ben, egyesekben, már fel lehet szítani a
faji ellenszenvet, szembe lehet ezeket
fordítani a vezetőséggel. S a feszült hely
zet ellenére, Considerant az egész kö
zösség előtt vállálja tettét - a négerek
érdekében elkövetett bizonyítás-célú
gyilkosságot -, evvel szándéka ellené
re, véglegesen megpecsételi a falansz
ter sorsát. A felgyorsult tragikus esemé
nyek így nem a véletlen kiszámított
dramaturgiai játékai; a közösség egé
szében és szinte minden egyes tagjában
hordozza azt az elmélyült válságot,
amely robbanásszerűen szétveti az ed
dig szilárdnak hitt életformát.

A falanszter létrejötte egy nemes
kompromisszum eredménye volt tulaj
donképpen: amit nem lehet megvalósí
tani társadalmi méretekben azt létre
hozni addíg is bátor izoldcióban ki
csinyben. De a közösségbe úgy lép~tt be
szinte mindenki, hogy magával hozta,
nem felejtett,e el nagyobb. távolabbi
céljai~, vagy pedig úgy, hogy nem tud
ta igazán legyőzni, meghaladni régi ret
rográd beidegződéseit. Richardson hig
gadt gondolkodó, kiváló szakember na
gyon sok igazság van abban, amit 
egy magasfokú tudati-morális szintet
egészében még el nem ért közösséggel



\kapcsolatban - a gyenge produktivitás
'miatt kiélezetten exponál: "Félelem nél
küt nincs fegyelem, fegyelem nélkül
nincs munka, munka nélkül nincs jó
élet". De a munkát ellenőrző "rendőr

ség" megszervezésének gondolata mö
gött már ott van az embert, a humánu
mot, az egész falanszter végső célját
1eljesen elfelejtő bürokrata típusa. Az
lLzember, aki csak a gazdasági ered
ményességet látja maga előtt, s amikor
ezt végleg nem érzi biztosítva, maga
irányit ja a falanszter feloszlatását. A
külvilág falanszter elleni gyűlöletét 
az abszolút más törvények szerint élő

közösség puszta létezésén kívül -, leg
inkább a négerek segítése váltja ki; a
falanszter szocialisztikus céljaiból evi
densen következik a négerfelszabadítá
sért vívott harc, de ugyanezen célok
miatt az is nyilvánvaló, hogy eJ,ső lé
pésként meg kell maradni,meg kell
,erősödni az ellenséges környezetben.
Richardson ezt ugyanavval a könyörte
len logikával így fogalmazza meg: "Le
het falansztert csinálni négerek nélkül,
és lehet rabszolgafelszabadíM mozgal
mat csinálni falanszter nélkül". Con si
derant nem képes elfogadni ezt a bru
tális igazságot, nem elégszik meg a fa
,lanszter négerfelszabadító gazdasági ak
ciójával, mint jogász is menteni próbál
ja - a megfélemlítésként és a bűnös

ség faji igazolásaként - ártatlanul el
ítélt néaereket. Kétségbeesett, őrült tet
tével azt akarja bizonyítani, hogy ha
megöl egy embert, nem is próbálják a
tettest kideríteni, 1J1agától értetődően egy
négert ítélnek haZáIra. Arra azonban
nem számitott, hogya hatóság nemcsak
a szokásos négergyilkosságot hajtja vég
re - ezt akarta nyilvánvalóvá tenni ön
leleplezésével Considerant a közösség
előtt -, hanem a falanszter által felsza
badított négerek "fenyegető üzenetét"
hozva, felhasználja ezt az esetet a fa
lanszter felbomlasztásához. "Te tanítot
tál, hogy jó célt nem lehet aljas eszkö
zökkel szolgálni" - vágja a dráma egyik
szereplője Considerant arcába. De a ren
dőrtiszt jól számított, hogy a közössé
get már ez a konstruált "fenyegetés"
is felkorbácsolja. Nemcsak a falanszter
vezetői nem tudják átlépni saját árnyé
kukat, az egyszerű tagok még kevésbé
képesek erre. Van aki a teljes - pusz
,ta létezésért vívott harcban lényegében
az irányitást lehetetlenné tevő - "de
mokráciát" hiányolja, van aki a szexuál
erkölcsi vonatkozásban való radikális to
vábblépést sürgeti; a rendőrség azonban
elsősorban azoknak a bujkáló előítéle-'

;teir,e számít, akik a négereket a lelkük

mélyén nemcsak megvetik mint a fehér
embertől különböző fajt, hanem - nem
érezve jól magukat az olyan szabadság
ban, amelyben minden embernek egy
forma jogai vannak, tehát maguknak
is csak annyi, mint másoknak -, hié
rarchikus szemléletükben maguk alatt el
sősorban a négereket képzelik el.

A tragédiában, a falansz.ter összeom
lásakor; még az egyéni szemléletét, in
dulatait fegyelmezetten a közösség lété
nek érdekéhez igazító anarchista for
radalmár, Brisbane sem képes megta
gadni .régi lényét, régi önmagát; ketten'
újrakezdhetnék a harcot a, tiszta, csodá
latos asszonnyal, FrancisWrighttal, de
ő hagyja, hogy indulatai a halálát je
lentő gyilkosságba korbácsolják.

A forradalom végső céljainak és ak
tuális feladatainak, taktikájának dialek
tikája feszíti az Antikrisztus intellektu
ális látványt kibontó képsorait is; a
dráma evvel a gondolati vizsgálódással
kapcsolódik a Falanszter eszmeiségéhez.
Solar - a dráma tézisrendszerének
kulcsalakja - egy távoli égitest maga
sabb szintű kultúráját, fejlettebb tár
sadalomszemléletét plántálja át a dél
amerikai bányászfalu robbanásra kész
forradalmi helyzetébe -, az emberek
azonban semmit sem tudnak kezdeni
magasabb rendű igázságaival, a forra
dalom nélküle robban ki a dráma végén.
Solar racionalizmusa - a mindenségben
való magára-utaltságát vállaló ember
magatartása -, nem képes átformálni a
tömegeket, racionális tanai, tettei irra
cionalitásba ködösülnek az emberek tu
datában. Ennek ellenére az An~ikrisztus
nem pesszimisztikus kisugárzású mű. So
larnak látnia. kell ugyan, hogy a tö
megek saját maguk ellen fordítják a ke
zükbe adott fegyvert, és hogya világ
racíonalista magyarázatát a régi rend
erőszakszervezetének képviselője, Fal
kon őrnagy. a tömegbódítás "liturgiájá
vá" avatja; ő, .aki egy magasabb rendű

gondolkodással szeretné az embereket
végtelen lehetőségeikre eszméltetni, cse
lekvésre késztetni, passzivitásra kénysze
rül, de éppen ez a passzivitás adja meg
a dráma sajátos gondolati feszültségét.
Solar ugyanis megérti, hogy "nem le
het átugrani történelmi korszakokat", "az
embereket nem lehet kívülről, megvál
toztatni. Az emberek csak önmagukat
változtathatják meg." Önkéntes halálával
a racionalizmus - "földi szemléletű", a
jelenlegi tudomány színvonalán álló -,
cselekvéshez szükséges alapjait akarja
visszaállítani, az utat megnyitni a forra-
dalom számára. .
. Nagyon izgalmas gondolati sZférája a

drámának a kereszténllség értékeinek és
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a tO..rsadalmi haladásnak, forrada1.pmnak
összefüggéseit vizsg4ló moralis elemzés.
Aldana, a falu papja, nemcsak szereteté
vel; hitével 4U ott a megnyomoritot
tak, elnyomQttak mellett, hanem együtt
akar harcolni a forradalom vezérével,
Maria Wilarral;. mert tudja, "hogy a ke
reszténységősiértékeinek jegyében részt
kell vennünk ebben a harcban", Egé
szen mas istenkép él Zea Fariasnak, a
rendhtiz főnöknőjének tudataban. Az
Ötestamentumból rajzolódik ki ez a kép,
de eltorzulva, az ótestamentumi szelle
met meghamisítva; Zea Farias csak a
bosszúálló Isten képét véli kiolvasni
ezekböl a sorokból, s ezt a képet a ma
ga embergyiJ,lQletének torz vágyaihoz
igazítja. A btinyászok kivégzésekor Zea
Farias még Falkon őrnagy mellett alI
atkozódó gyűlöletével; a "racionalista li
turgiát" celebráló, a forradalomhoz "at
allt" Falkonnal azonban élesen szem
befordul, hogy aztán testét mégis mohó
szenvedéllyel kiszolgáltassa az őrnagy

nak, tulajdonképpen annak, aminek qű

völetében élt egész életében, az erőszak

nak.
Szigeti Karoly rendezése - a Falansz

ter megoldasához hasonlóan. - tudta,
hogy az Antikrisztus szinrevitelekor mi
lyen mértékben lehet élni a látvány' ele
meivel: a tömeg mozgatásával, a képi
szimbolikával - az előadás nagyszerű

gondolati-érzelmi egyensúlyát teremtette
meg.

Az összehangolt, állandóan fejlődő

együttesjátékon belül egyre eredetibb

KÉPZŐMŰVÉSZET

EMLÉKKIALLfTAs KONDOR BÉLA
MŰVEIBÖL. A tihanyi múzeum Kondor
Béla-emlékkiállításán - amelyet június
17-én Nagy László költő nyitott meg
az 1972 decemberében elhunyt művész

kilencvenhat olajfestménye, pasztellképe,
rnonotípiája, rézkarca és egyéb grafikai
eljárással készült munkája került bemu
tatásra; e műveket 'a mintegy 1600 al
kotást tartalmazó - ez év tavaszán ka
talogízált és védetté nyilvánított - ha
gyatékból válogatta ki a tárlatot rendező

David Katalin művészettörténész, Kon
dor munkásságának kiváló ismerője.

A kiállításon szereplő festmények
("Csokonai", ,;Pléh-Krisztus", "Virág",
"Az öreg király", Liberius", "Jeruzsálem
pusztulása" stb.) és grafikai lapok
("Szent Antal megkísértése", "Cirkusz",
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karaktert. m.utatnak az egyes színészek_
Iglódi István - Considerant és Sol,ar
szerepeiben; - vívódó, moralis. ihletésú.
intellektualitásával első számú megte
remtője volt mindkét gondolati dráma;
feszültségének. Jobba Gabi közös voná
sokkal, mégis a fajdaz'om és a markáns:
meghatározottsag eltérő jegyeivel építet
te fel a két forradalmár, Francis Wright
és . Maria WHar alakját. A szerepjor
málásnak ugyanez a gazdag érzelmi-ér
telmi kettőssége jellemezte - a Bris'
bane-t és Aldanát alakító - Zala Már1c
játékát. Jeney István most is kitűnő

alakításs{J,1 hívta· fel magára a figyelmet;
higgadt, racionális Richardsonja a job
bítás és a megfutamodás között ingado
zóembert is kirajzolta a hideg igaz
ságokba burkolódzó hatarozottság mö
gött. Kristóf Tibor - az erőszak szeren
szinonimáinak megteremtésein belül 
egyre karakterisztikusabb, sokoldalúb~

egyéniséget mutat; a Don Quijote csen
dőre, a Falanszter Danája mellett az'
Antikrisztus Falkon őrnagyaként, az erő

szak metamorfózisait, izgalmas szerep
játszásait is kidolgozta. A nagyon tehet
séges Bajcsay Mária is most találkozott
legjobb szereplehetőségeivel; Kate-je és·
méginkább Teresa Aterja az ösztönvi
lágmélységeiből hozta. fel a szenvedély
képeit. Nagyon határozott, egyéni tehet
séget mutató alakítás volt· a főiskolás'

Lázár Kataliné is Zea Farias szerepé
ben.

CZÉRE BÉLA

"Trójai faló", "Golgotha", "A mennyor-
szág meghódítása", "Veronika kendője";

stb.) azt a - nem újkeletű - vélemé
nyünket Igazoltak, hogy annak a képző

művész-nemzecléknek, amely a második
világháború után '[elent meg a magyar
szellemi életben, Kondor Béla volt a
legnagyobb kapacitású, képességek és.
teljesítmények tekintetében legkiemelke
dőbb egyénisége.

"Sokféle hangszeren tudok játszani"
- mondotta egy ízben Picasso. Kondor
is sokféle hangszeren játszott; mennyí
ségileg is igen terjedelmes életművére a
műfaíok, a témakörök, a festői (és gra
fika) technikák roppant változatossága
a jellemző. Kerubokat és démonokat,
szenteket és építómunkásokat, űrhajóso

kat és tüntető nőket, matrózokat és pró
fétákat, mártírokat és artistákat, szerel
mespárokat és régi repülőgépeket, nőj;.



.aktokat és tűnődő tekintetű férfiakat,
betlehemeseket és happeningeket jelení
tett meg ecsetével, tollával, karcolótű":

jével; illusztrálta Blake-et, Rimbaud-t,
Madáchot és Jékelyt; megrajzolta Au

.schwitznak és a müncheni olírnpíán le
zajlott gyilkosságsorozatnak iszonyát;
felidézte Arpádhází Szent Margit, Sa
vonarola, Dózsa, II. Lajos király, a köl
tő Zrinyi és Csokonai alakját (leggyak
rabban azonban Krisztusét) ... Erdekelte
őt a történelem és a jelen; a zene, az
irodalom (maga is jelentős lírikus
volt ...), az új találmányok, a szociális
és politikai folyamatok, a művészeti élet
vitái, korunk piktúrájának stiláris fej
Ieményei, kollégáinak tevékenysége, s
szüntelenül foglalkoztatták-izgatták őt a
metafízíka végső kérdései is.,.

Mesterségbeli felkészültség, a színek,
a rajz, a komponálás titkainak ismerete
terén kevesen versenyezhettek vele, ő

azonban sosem a virtuozitást, az artíszti
kumot, a formai kivitelezés tökéletessé
gét tekintette a művészet lényegének ...
Munkái - amelyekben olyan ellentétes
vonások forrottak össze szerves egység
gé, mint monumentalitás és intimitás,
háborgó indulatok és szelíd Iecsrllapo-.
dottság, bonyolult szimbólumok és kris-
tálvos rend, szkepszis és pátosz, elemen
táris erő és törékeny finomság - mín
dig súlyos gondolatokat hordoztak, sar
kalatos mondanivalókat közvetítettek;
természetesen olyan mondanivalókat és

.gondolatokat, amelyek egyesegyedül a
festészet és a rajzművészet nyelvén vol-
tak kifejezhetők.

"A művészet nélkülözhetetlen, de hogy
rnire való, nem tudom ..." Cocteau

_gyakran idézett, szellemes aforízmáiá
nak első részével feltétlenül, második
felével azonban aligha értett egyet Kon
dor. Ö jól tudta, hogy mire való a mű

vészet: arra, hogy az embereket köze
lebb vigye az igazsághoz, hogy önisme
retre ébressze őket, hogy tolmácsolja,
tükrözze zaklatott korunk örvényeit és
reményeit. Felfogása szerínt a műalko

tásnak - a szem gyönyörködtetese mel
lett - a lélekhez is szólnia kell...
Akárcsak Goya, Daumier, Van Gogh,
Picasso, Rouault vagy Derkovits, ő is
szenvedélyesen moralista művész volt,
- azonban nemcsak az emberi méltó
ságba vetett hite, a korproblémák irán
ti éber fIgyelme, a művészi tevékeny
ség felelősségét valló ars poeticája he
lyezi az említett mesterek mellé, de 
mint ezt a tihanyi emlékkiállítás meg
győzően dokumentálta - fényes talen
tuma, hatalmas alkotói formátuma, mű

vészetének hófoka, világképének totali-

tása, a szemlélőt vasmarokkal megraga- ,
dó vízióinak lenyűgöző volta is.

KOVAcs MARGIT-MÚZEUM SZENT
ENDRÉN. Kovács Margit Kossuth-díjas
kerárníkus a közelmúltban Szeritendre
városának adományozta alkotásainak
zömét, négy évtizedes iparművészi és
szobrászí munkálkodásának többszáz da
rabból álló válogatott kollekcióját. A
magyar művészet történetében nagy sze
repet játsztott (és játszó ...) városka és
Pest megye vezetői a művésznő gesz
tusát avval viszonozták, hogy .megvásá
rolták Szeritendre egy tágas, patinás pat
ríciusházát, amelyben a modern magyar
keramika élő klasszikusának munkáiból
múzeumot rendeztek be.

A termekben - Petényi Katalin mű

vészettörténész rendezésében -'ott sora
koznak a, művésznő chef d'oeuvre-jeí,
amelyek között igen sok a bibliai tár
gyú, keresztény szellemiségű,kerámia
szobor ("Gótikus madonna", "Titkot le
ső angyal", "Kiűzetés a Paradicsomból",
"Angyali üdvözlet", ",Hagymatornyok
patrónája" stb.) ; a vallásos íhletésű kom
pozíciókat az antik mitológía, a közép
kori történelem, a régi magyar népélet
és a magyar népművészet által inspi
rált művek ("Odüsszeusz és a szirének",
"Varázsló", " Királyi kézfogó", "A jó és
a rossz tündér", "Betegápolás" stb.) ve
szik körül.

A megbűvölt látogatók ezreit mág
nesként vonzó Kovács Margit-kerámiák
- amelyek avval a megnyugtató tanul
sággal szolgálnak, hogy a jó művészet és
a nagyközönség egymásra találása a XX.
század divergens szellemi tendenelál és
ízlésbeli megosztottsága közepette .. sem
lehetetlen - telítve vannak poézissel,
naivitással, áhítattal, lelki tisztasággal,
mélyről fakadó derűvel, népi ízekkel, s
mindegyikükön rajta van a kiapadhatat
lan fantáziának, a művészi megoldások
rendkívüli gazdagságának, az alkotói
eredetiségnek bélyege.

A Szeritendrének ajándékozott - s
márís a város egyik fő művészeti neve
zetességévé vált - Kovács Margit-élet
mű Végvári Lajos műtörténész szavainak
igazát erősíti meg: "A művésznő úgy al
kotja műveit, mint ahogyan egy csokor
virágot nyújtunk át annak, akit szere
tünk ... Kovács Margit azt adja nekünk
múnkáiban, amit a művészettől várunk:
békét, harmóniát, boldogsá,got... Talán
azért maradt mindvégig fiatal, mert
olyan állhatatosan hisz' a szépségben,
mint a gyermek vagy mint az ókor gö
rög művészeí, akik a szépség és a jóság
elválaszthatatlan egységét vallották."
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NAGY ELOD Derkovits-díjas fiatal festő
első budapesti kiállítására június első'
felében került sor a Fiatal Művészek

Stúdiójának galérlájában ; a tárlaton ti
zenhat-trzenhét olajfestmény szerepelt,
túlnyomó részük emberi alakot ábrázol;
a művek keletkezésének dátuma 1972 és
1973.

Nagy Előd elhivatottsága, festői kvalí
tásai nyilvánvalóak; munkáit - mint
dr. Rozványi Márta műtörténész találóan
írja a képes katalógus előszavában 
"bővérű kolorizmus, a színek tobzódá
sának féktelen öröme, vehemens ecset
kezelés" jellemzi. (Egyetlen kivétel a
grafikus eszközökkel előadott, színben
ösztövér "Orosz kolostor", amely - raj
zi és szerkezeti szépségei ellenére
kirí a többi festmény közül.)

ZENEI JEGYZETEK

AZ EG YHÁZZENÉROL

Az elmúlt évben jelent meg Varga
Bálint András: Zenészekkel-zenéről cí
mű könyve, amelynek egyik fejezetében
a neves komponista és zenei író, Pierre
Boulez korunk zenéjéről többek között
ezeket mondja: "A történelemben min
dig vannak olyan korszakok, amikor a
művészet új szókíncsét kell kialakítani,
amikor állandó a változás. Ez nemcsak
a mi korunkra jellemző. Gondoljunk
csak a XVIII. század színhází vitáira,
vagy akár a XV. század. színházi vilá-
gának éles vélemény-összeütközéseire.
Manapság szintén a nyelvezet alapjai
val foglalkozunk elsősorban: a nyelvezet
értelmével, s azokkal az okokkal, ame
lyek a nyelv változásaira vezetnek." Az
elgondolkodtató sorok nemcsak a zene
szerzés "hogyanjára" vonatkoznak, ha
nem a művek értékére is; vajon leg
többször a hagyományosra még csak
nem is emlékeztető új kompozíciók ma-,
radandók lesznek-e, vagy csupán. kísér
letnek nevezhetjük azokat? A legböl
csebb válasz az, amelyik az igazi zenei
kísérletekről úgy nyilatkozik, hogy azok
"mélyebbre hatolnak a felületnél." (A
kísérlet szó helytelen értelmezése ad
okot a sok félreértésre.) "Mindig a jö
vő dönti el, mennyírs maradandó egy
mű - vallja Boulez -, s ami a maga
korában kevésbé hatott közvetlenül, az
később hatalmas befolyást gyakorol
hat .. "
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A muvesz távol tartja magát a non
figuratív irányzatoktól ; inkább a szá
zad eleji avantgarde művészek, főleg

az expresszionísták (Rouault, Soutine,
Kokoschka) és a magyar "fauve"-ok
(Holló László, Frank Frigyes) körében
kell keresnünk szellemi őseit.

A kiállított anyag összhatása (a már
említett "Orosz kolostor"-t leszámítva)
egységes, a kis tárlat színvonala magas.
Hangjának önállósága, dús, zamatos,
pasztózus színfoltjai, a festészeti diva
tokkal szembeni ellenállóképessége, né
hány - maradéktalan esztétikai élményt
adó - munkája (elsősorban a "Bengáliai
asszony", a "Fekvő női akt" és az
"Önarckép") a fiatal festőgeneráció él
vonalában jelöli ki Nagy Előd helyét.

D.1.

Mindezt elmondhatjuk az egyházzenei
művekkel kapcsolatban is, hiszen közü
lük nem egy a zenetörténet "nyitó feje
zetét" jelenti. Természetesen századunk
zenéjének egyházi kompozícíóí is mara
dandoságra törekednek, hiszen az ősi

tartalmat a kor emberének nyelvén
igyekeznek kifejezni. És itt "folytathat
nók" azt a beszélgetést, amit legutóbb
Hegyi Béla Kósa Ferenccel, az Országos
Magyar Cecília Társulat központi igaz
gatójával, sok más között erről a témá
ról is elkezdett.

Ezúttal Tardy László, a budavári Má
tyás templom karnagya. valamint Jáki
Sándor Teodóz bencés zenetanár, kar
nagy foglalják össze mondanivalóikat
az egyházizeneszerzésről, és néhány na
gyon aktuális egyházzenei kérdésről.

- Boulez megállapítását helyesnek
tartom - mondja Tardy László. Én ma
gam is fáradozom az új művek kedvelt
té tételéért, megértetéséért. A legna
gyobb probléma az, hogy kevés korsze
rű egyházi zenemű születik. Miért? A
zeneszerzők húzódozásának fő oka talán
az a bénító konzervativizmus, amelyik
egyházzenei közízlésünket áthatja. Most
nem a világi zene gyakorlatával vetem
össze az egyházi zene gyakorlatát, hanem
arra a kérdésre keresek választ; megfe
lel-e a mai kor egyházi zenéje a mai
kor emberének: teológiai, hitbeli, lelki
igényeinek? Machaut. Dufay, Josquin,
Palestrina muzsikája szinkronban volt a
kor teológiai műveltségével, a hozzáértő

hallgató, aki ismerte a kor vallási prob
lémáit, ennek teológiai, filozófiai és mű

vészeti megfogalmazásával időszerűnek



és megfelelőnek érezhette. Ez a párhu
zarnosság a történelem folyamán egyre
kevésbé figyelhető meg, főleg azoknak
a körében, akiknek fő hivatásuk az egy
házzene gondozása volt. így érthető Liszt
egyházzenei reformtörekvéseinek meg
hiúsulása, s hogy Sztravinszkij a XX.
század egyik legnagyobb egyházi zene
szerzője lehetett volna, ha azt az egy
ház idejében észreveszi. S hogy nem
vette észre: megint csak a közízlést
kell okolnunk. A zsinat, nagyon helye
sen, "mintának" a gregoríánt említi.
Nem stílust akart ezzel kifejezni, ha
nem valóban "mintát". Ahogyan ez a
muzsika a maga korában megfelelt a
zene és a szöveg, a zene és a liturgia,
a zene és a kultúra, valamint a teoló
gia kapcsolatának, így kellene a mai
egyházi zenének is ezekre b. kérdések
re egyenértékű, pozitív választ adnia.

- A zenetörténet folyamán az egy
házi zene mindig föl tudta mutatni a
világi zenével egyenrangú alkotásait 
veszi át a szót Jáki Sándor Teodóz. -

. Hogy mílyen követelményeket támaszt
a mai világi zene például a "tömegda
lokkal" szemben? Érdemes elolvasni Ka
dosa Pál, Kossuth-díjas zeneszerzőnk

nek egy interjú keretében adott nyilat
kozatát: "Jó tömegdalt csak az tud kom
ponáiní, aki jó szimfon,ikus zenét ír.
Gondoljunk csak Beethoven vagy Mo
zart .tömegdalaira'.'

- Az egyházi "tömegdalt" az ordíná
ríumok jelentik. S ha folytatni akarom
az egybevetést, ismételten Kadosa Pál
ra hivatkozva el kell mondanom, hogy
ha a világi "tömegdal" megalkotása
nem történhet a zenei nyelv leegysze
rűsítésével, mert az hiábavaló erőfeszí

tés .Ienne, akkor nem jelenhet meg az
egyházzenében sem a szimplifikált nyel
vezetű magyar ordinárium. Megvallorn,
számomra elrettentő a százon felüli or
dináriumok száma. Mintha azok meg
komponálása nem lenne olyan felelős

ségteljes munka, mint egy vonósnégyesé
vagy egy motettáé. A liturgikus ének
hangja megköveteli, hogy zeneileg kifo
gástalan legyen!

A témához szólva megjegyezném: a
Muzsika 1972 októberi számában a Ze
neszerzés és a kóruskultúra című tanul
mányban olvashattuk, hogy az új mon
danivaló újszerű kifejezésének keresése
helyett "valamiféle kényelmes epigoniz
mus terjedt el, melynek rövid távon
ugyan számtalan előnye van (népszerű

ség stb.), a zenetörténet mégis azt mu
tatja, hogya' kompozitórikus téren tett
engedmények később mindig megbosz
szulják magukat."

- Ugyanez a megállapítás az egyház
zene területére is érvényes - fűzi hoz
zá Jáki Sándor Teodóz -, nemcsak az:
ordináriumok, hanem a korral lépést
tartó kórusművek esetében is. Az új
kompozícíós technikával megírt egyházi
művek fogadtatása nem maradhat el a'
hasonlóan alkotott egyéb zeneműveké
mögött. .

Rajeczky ,Benjamin legutóbb a "né
pi éneklésmódról" szólva a Szent vagy,
Uram zenei anyagát említette, amely a:
"teljes egység jóindulatú gondolatából
akaratlanul is a XVIII-XIX. századi ra
cionalizmus és romantika vágányára vál
tott át." Mi erről a véleménye Tardy
Lászlónak?

- Valóban súlyponti kérdés, s hogy
teljes legyen, amit az imént a zene és a
teológia adekvát kapcsolatáról mondtam,
meg .kell említenem. hogy éneklésünk
ben általánossá, a liturgikus gyakor
latban pedig kizárólagossá vált német
korálstílus. ami a XVII-XVIII. század
ban megfelelt a tartalom és a korsze
rü forma egyenértékű követelményének;
de mint "minta" nem állítható példa
képnek a mai egyházzenei törekvések
elé: sem elméletileg, (zeneszerzés), sem
gyakorlatilag (liturgia). A zsinat a litur
giát nemcsak népnyelvűvé tette, hanem
megkívánja a stiláris értelemben vett
nemzeti jellegének kibontakozását is úgy,
hogy a "minta" továbbra is egyetemes
érvényű legyen. Stilárisan értelmezett
nemzeti nyelvű liturgiánk a magyar nép
zene vallásos örökségére támaszkodhat;
a népénekre, a vallásos népdalra. A
sok ezer énekből a liturgiába az kerül
het bele, amelyik megfelel a "minta" és
stílus követelményeinek, még ha "táj
jellegű" is. Különös szerencsénk, hogy a
magyar népének gazdag tárházában akad
jó néhány, az eredeti minta stílusának
is megfelelő darab (recitatív, melizmatí
kus, parlandó formák).

Jáki Sándor Teodóz, hivatkozva Ko
dály _sokszor idézett híres tanulmányára
(Néprajz és zenetörténet), a "tájjellegű

dallamokkal" kapcsolatban a követke-tő

ket mondta: - Néha úgy tűnik, míntha
két nyelven beszélnénk. A hívek (pl.
búcsújáráskor) tudnak tömegesen együtt
énekelni, olykor "bfrázva" a dallamo
kat. Faragó Laura vagy Buday Ilona
bebizonyították: a gazdagon díszített
népdalok kongeniálisan megtanulhatók,
Tehát az egyházi népének is. Az OMCET
1972-es novemberi közgyűlésén az ún.
"tájjellegű dallamokról" tnégdicsérete
sen szóltak. Oszintén kívánom: bárcsak
ott tartanánk, hogy ezeknek a népéne
keknek csodálatos szépsége, mély, val-
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.lásos érzülete minden hivő lelkét megra
:gadná. Ott, ahol. tudják, kincsként őriz

zék, énekeljék, ahol még nem ismerik,
szerezzék meg és gazdagodjanak velük.

Schram Ferenc: Bevezető népéneke
inkhez című munkája alapján tudjuk,
hogy az SZVU nép ajkáról gyűjtött

.anyaga meglehetősen szegény. (Kodály
többezer összegyűjtött népdalból mérte le
népünk "éneklő kedvét !") Az a kérdés:
.a Iegújabb Hozsanna B-jelzésű kiadvá
nyunk tartalmaz-e új népi anyagot? Já-
.ki Sándor Teodóz véleménye: míndössze
hármat (67/B; 172/B; 184/B). A negye
dik (180/B): fél dallam. Pedig ma már
közismert, hogy népünk énekes gyakor
latában vannak a Szent vagy, Uram éne
keivel egyenrangú, sőt előadási stílusban,
hangvételben kiválóbb darabok is. Ezért
nyugodtan elmondhatom: a Konstitúció
szellemében járunk el, ha az SZVU-ban
Iévő míseénekeket olykor az énektárban
nem szereplőnépi értékekkel helyette
sítjük. A Szent vagy, Uram tekintélyén
ezáltal nem esik csorba. A solesmes-i
bencések talán neheztelhetnek a Litur
gikus Konstitúció 117. pontjára, amely
előírja, hogy "gondoskodni kell a X.
Szent Pius kezdeményezésére kiadott
könyvek nagyobb krítikaí vtzsgálatá
ról". Gondolom, már készen állnak ve
le: volt hozzá hetven évük. Korántsem
akarom ezzel a "biztatást" megadni: az
SZVU is ráér hetven évig.

Népzene, népének, gregorián: mín
-degyík zenei örökségünk, amely "ősi

dallamok útján sűríti' élménnyé és ~a
kítja bensőséges írnádsággá hitünk ősi

tartalmát". Tudtunkkal az új híttan
könyvek már ebben a szellemben íród
tak, s ennél fogva "korszaknyitók" egy
házzenénkben.

- Azt hiszem, végül is erről van szó
- feleli Jáki S. Teodóz -, értékeink
fölfedezéséről (zenetudományílag ls rop
pant fontos), amely értékek a híttan
könyvekben már jelen vannak. Az uj'
könyveket a Püspöki Hitoktatási Bizott
.ság zenepedagógiai szakbizottságának ze
netudós-népzenetudós és középískőlaí

énektanári diplomával rendelkező tagjai
nagy. örömmel fogadták, és bennük a
magyar egyházzene gazdagságának be
mutatását látják ...... még kezdeti fo-o
kon, de a folytatás reményében.

TOTH SANDűR

(LEMEZFIGYELÚ) Meglehetősen ké
sedelmesen jelennek meg a Bartók-össz
kiadás nagy érdeklődéssel várt darab
jai. Az op. l-es Rapszódia zongorára és

.zenekarra, valamint az op. 3. I. nagyzene-
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kari szvitet tartalmazó lemez' is csaló
ka tündér móajára élő-eZőbukkant a le
mez boltok kirakatában, de a vásárló
mindig döbbenten vette tudomásul, hogy
amit lát, még csak a tok. Most végre
hallhatjuk ezt a minden vonatkozásban
kitűnő felvételt, melyen a szerző életmű

vében oly fontos szerepet játszó két
alkotás hallható. A Rapszódia az akkor
országos hírű fiatalember nagy - és si
kertelen - próbatétele volt: 1905 nyarán
ezzel pályázott a párizsi Rubinstein-dij
-ra. Csak öt évvel elkészülte után ismer
hette meg a nagyközönség Hubay Jenő

vezényletét'el, Bartók szólójátékával. S
milyen paradox fintora a sorsnak: ami
kor Bartók, noha akkor már a zene
forradalmárai között tartották számon,
megkomponálta 1. zonqoraoersenuét,
mégís a Rapszódiát kellett bemutatnia
az Egyesül't Allamokban, mert a Men
gelberg vezette New York-i Filharmo
nikusok nem tudták megtanulni a ver
senymű kíséretét.

A Bartók-összkiadásnak az az egyik
legnagyobb érdekessége, hogy az előadó

művészek kicsit "retrospektíven" szólal
tatják meg a romantikus Bartókot. A
Rapszódia ugyanis ízig-vérig a romanti
ka üzenete még. Benne ott zúgnak Liszt
fékezhetetlen erejű hangjai is. Tusa Er
zsébet azonban inkább leszűrten,objektí
vebb tartással közelíti meg a művet: mint
ha a III. fongoraverseny csodálatos termé
szetzenéjét is belecsend.ítené ebbe a ko
rai és más világot tükröző alkotásba.
De talán épp így és épp ezért válik
játéka hallatlanul feszültté, és vitatható
mozzanataiban is egy jelentős egyéniség
vallomásává. (A Budapesti Szimfonikus
Zenekart Németh Gyula vezényli.)

Az I. nagyzenekari szvitet, me ly a
magyar zene történetének egyik határ
köve, Ferencsik János vezényli az AI
lami Hangversenyzenekar élén. Hallat
lanul nehéz dolga van, hisz azt is érzé
keltetnie kell, hogy ez a mű végelem
zésben egy fiatalember első próbálko
zása a számára akkor még új világ
meghódítására, ugyanakkor azonban eb
ben az alkotásban sejlik fel az a zenei
pillanat, amikor a magyar zene, kilép
ve a romantikus sablonok szorításából,
európai mértékkei kezdte mérni önma
gát. Ezt a zenetörténeti jelentőségű mű

vet zenetörténeti hitelű és ihletettségű

felvételben csodálhat juk meg. A tolmá
csolás a kitelj,esedő magyar Bartók-ha
gyomány egyik nagyszerű teljesítménye.
(Hadd szóljunk elismerő méltatással Bó
nis Ferenc ismertető szövegéről és a szép
kivitelezésű tasakot díszítő reprodukció
ról. LPX 11480)



A "Zenét mindenkinek!" - fordítsuk
;így e művelődéstörténeti jelentőségí! so
rozat címét - új kiadványán Pécsi Se
bestyén Bach-felvételeiből hallhatunk. A
"nagy" Bach-művek, az orgonista tehet
.ség-próbájának kivételes alkalmai!
Emeljük ki az ezerszer hallott d-moll
toccata és fuga ragyogó tolmácsolását.
A méreteiben is hatalmas C-dúr toccata,
adagio és fúga első részletét Pécsi Se
bestyén talán ma másképp játszaná, de
a fúga bensőséges és fenséges nyugal
ma mindenért kárpótolja ahallgatót.
Nagyszerűen sikerült a hangzás "sztereo
.sítása": csodálatosan zeng az orgona
hang (HLX 90007).

Az Eterna cég Beethoven-összkiadása
:szinte' párhuzamosan futott a Deutscne
Gramofon-Gesellschaftéval, s ha az
utóbbiban több nagy előadómí!vész neve
szerepeit is, az Eterna sorozata. jórészt
egységesebb színvonalú volt néhány
olyan kiemelkedő ponttal, mint a C-dúr
mise remeklése, vagy az Amadeus vo
nósnégyes lemezei. A hazánkban riwst
forgalomba került kiadvány, melyen
Günther Kootz Beethoven zongorada
rabjaiból tolmácsol néhányat, feltétlenül
a jobbak közé sorolható. Olyan jelentős

műveket játszik, mint például a Rondo
a capriccio, s olyan népszerű darabokat,
mint a kezdők által agyon nyaggatott
Fűr Elise. Mértéktartó, pedáns előadó

művészt ismerhett'Ünk meg Kootz sze-

FILMEK VILÁGÁBÓL
SZABAD LELEGZET. trta és rend.: Mészáros
Márta; kép: Koltai L.; zene: Szörényi L.;
fősz.: Kútvölgyi E .• Nagy G., Moór M., Má
rláss M.

Mészáros Márta első filmjét (Eltávo
zott nap, 1968) a dísztelen, tényszerű

realizmus jellemezte; szerenesés kézzel
még olyan főszereplőt is választott Ko
vács Kati személyében, akinek eszköz
telen játéka tovább erősítette ezeket a
vonásokat. Lényegében a dokumentum
volt az, ami megtermékenyítően hatott
a háttérben. Ám a szocíográfus ihle
tettség képviselőjére a gyanútlanság
csapdái várhatnak, ha a dokumentum
megbízható támasztékától a koncepci
ók irracionális világába rugaszkodik el,
ahol a "míikészítés" bevált fogásai mel
lett - mint a konflíktusteremtés, a ti
pizálás - elsősorban okos megérzésre
és elkötelezetlen ártatlanságra van szük-

mélyében, akinek vannak váratlan fel
lángolásai, olyan pillanatai is, melyek a
legnagyobbakat idézik, s a sorozat "rej
tett tartalékaira" is figyelmeztetnek
(Eterna 8 26 047).

(ZENEI KÖNYVEK) A Zeneműkiadó

egyik legokosabb, legnépszerűbb vállal
kozása a fürgénmegjelená "A hét ze
neműve" sorozat, melynek ,első két kö

.tetét a mostanihoz hasonló örömmel fo-
gadtuk. Ezt a harmadikat éZőszóban

megismerhette már a nagyközönség is,
hiszen az egyik "Ki nyer ma?" adás
ban hallhattunk belőle érdekes részle
teket, s a műsor lS a könyvben közölt
z,eneművekhez igazodott.

Már a múltkori kötettel kapcsolat
ban jeleztük, hogya kiadó a jövő ze
netörténészei, a fiatalabbak mellett, a
jelen nagyjait, a zenei ismeretterjesz
tés legjobbjait is mozgosította. [gy az
tán ebben a műben is olyan kitűnő is
mertetéseket olvashatunk, mint Molnár
Antalét - őt mindig először kell emlí
tenünk, mert egyszerűen elbűvöli olva
sóját szellemes, okos csevegésével 
Beethoven d-moll zongoraszonátájáról,
Új/alussy Józse/ét Hiindel Concerto
grossóiról, 1XLgy Tallián Tiborét Berlioz
Requiemjéről.

R. L.

ség a mélység megteremtése érdekében.
A dokumentum-filmezéshez talán elég

az éles szem és .valamilyen - jófor
mán bármilyen - indíttatású probléma
érzékenység. De amint elhagyja a va
lóság konkrét tényeit, nyomban kiderül,
hogy Mészárosnak nem erős oldala a
fogalmi többrétűség, amitől az elvont
gondolat a valóság végtelen változatos
ságához hasonló és élvezhető lesz. Első

filmjét az óvatosság mentette meg: amit
a valóságból .ellesett, azt tartózkodóan
táplálta vissza az esztétikai leképzés vi
lágába. Legfeljebb a bőségesen adagolt,
fiatalos és neoromantikus ízű magyar
beatzenei háttér árulta el, hogy a köl
tői képzelet hézagait ez a külső érzelmi
dopping hivatott áthidalni. Második
filmjében (Holdudvar, 1969) már mesz
szebb ragadtatta magát a hétköznapok
tól, és a magas beosztású férj özve
gyének vergődését ábrázolva belekeve
redett a fehér-telefonos exkluzivitás lát
ványosan "társadalmasított" világába.
Harmadik filmjére (Szép lányok, ne sír-
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jatok, 1971) is jellemző ez a dokumen
tumból induló és elképzelt társadalmi
összeütközések megformálásába torkolló
törekvés, mely egyébként a mai magyar
film egyik jelentős, Bacsó Péter és Ko
vács András nevével fémjelzett irányá
val esik egybe.

Akárhonnan nézzük is ezeket a fil
meket, minduntalan belebotlunk a mö
göttűk rejlő kritikai problémaérzékeny
ség és a bennük megvalósított papírízű

koncepció ellentétébe. Jól fésült pilla
natnyiság nyilvánul meg bennük, ami
től nem érezzük se réginek, se újnak
őket, akár a 20-30 évvel ezelőtt forma
tervezett műtárgyakat, melyek kimentek
ugyan a divatból, de még jól használ
hatók. A Szabad lélegzet tárgya a tár
sadalmi ellentét: aki gyárban dolgozik,
nem találja meg a hangot vele egykorú,
továbbtanuIó társaival, vagy ha megta
lálja, előbb-utóbb elveszíti. Ami a tár
gyat illeti, erről nemcsak a társadalom
tudomány mondott többet, magvasab
bat a' filmnél, de maga a rnűvészet is.
Talán ez a "hányszor megmondták már"
okozná Mészáros filmjének fáradtságát,
amit legfeljebb a slágerzenei betétek
változtatnak andalítóvá? Ha így is vol
na, aligha ez lenne a legfontosabb ok,
hiszen Bacsóra például épp ellentétes
hatással van, harsogva tiltakozik, kon
fliktust konfliktusra halmoz, Kovács pe
dik - azt kell már hinni, tudatosan 
még az esztétikai rendet és szervességet
is föláldozza, hogy élesebb és sarkosabb
legyen a filmjeiben megbúvó gondolat-,
mégis annyira érezni a rutinos drama
turgizáltság celluloidszagát. Nem is a
koncepció általában véve, hisz a szoci
ális indíttatásnak nem egy páratlan re
mekmű köszönhette születését. Elsősor

ban ugyanis nem a kitűzött célon, a
mi-n - mert az míndíg a "jó" -, ha
nem a hogyanon múlik ... A Szabad lé
legzet a dokumentatív alap (a társadal
mi antagonizmus) puszta illusztrációja
lett. A minden realisztikus külső jegye
ik ellenére jellegtelen - rosszabb eset
ben nem igaz - egyetemisták és mun
káslányok rómeó- és júliai vergődése

rnögül hiába halljuk ki az ismerősen

lappangó kérdéseket (megalkudní ? lá
zadni? utat vesztettünk, vagy új kor
ba jutottunk?), hiányzik belőlük a sze
mélyes, átélt hitelesség meggyőző vará
zsa, amely már önmagában esztétikum.
Mivel Mészáros, akárcsak Bacsó vagy Ko
vács, más utat nem választ (ilyen lehet
ne aSzerelmem Hirosimáé, az Ilyen
hosszú távollété, a Tavaly Marlenbad
bané, hogy csak néhány, egymástól is
eltérő példát említsünk), az intellektuá-
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lis, az elvont, vagy akár a metafízíkus
megközelítésről (melyből életmódjuk és
tapasztalataik alapján esetleg több hitelt
merithetnének) eleve nincs szó, hát leg
feljebb felülről konstruálhatják meg az.
olyan valóságot, melyet maguk nem él
nek meg, de amellyel mégis foglal
kozni akarnak. Kirándulás ez, a műal

kotás-készítés.. exkluzív kiváltsága, Ha
run al Rasid szerep, ahogya költőké a.
romantika idején a népdalírás volt. A
film alakjai is ilyen egyetemista és
munkáslányruhát öltött színészek, akik
a rendezővel együtt alászállnak az "élet
sűrűjébe". Az egyetemisták mintha ön
magukat reklámoznák, olyan rokonszen
vesen fölszabadultak és közvetlenek. Ha
aztán munkáslányokkal találkoznak,
semmi sem indokolja, hogy ne tudjanak
egymással beszélgetni, ha csak a kon
cepció nem, rnelyet egyszerűen el kell
hinni.

A mindennapí élet tapasztalatai alap
ján ez ugyan nem nehéz, csak éppen a
film maradt adós az ábrázolás hiteles
ségével ; legfeljebb a tényt, a kapcso
lat hiányát illusztrálja, de erről egy
egyszerű dokumentumfelvétel, amilyet.
Mészáros készített is egy krtűnő kisfilm
formájában, többet nyújt. A film sar
kítva, kiélezetten mutatja be. az ellen
tétet, emiatt .az egyes dramaturgiai- és
jellemrétegek elválnak egymástól, és a
réseket csupán a szereplők cselekmény
telen hallgatása hidalja át. A szülők ve
getatív nyárspolgáríságát és a fiatalok
fölszabadult viselkedését semmi sem
kapcsolja össze, holott a valóságban mín
den összefonódik, és az elmosódott, fel
szín alatti összefüggések megközelítésé
re legalábbis árnyaltabb eszközök kelle
nének.

A hit, a meggyőződés sok míndent,
pótolhat a műalkotásban, de ellentéte, a
racionalitás is lehet eleven esztétikai
rendteremtó erő. A Szabad lélegzetben
is megvan valamiképpen mind a kettő,

és talán éppen ez az, aminek a hiány
érzet köszönhető: ez a hit nem döngeti
Góg és Magógként a kapukat (hogy eset
leges ésszerűtlenségét a lendületével fe
ledtesse); ez a racionalitás pedig nem
olyan könyörtelen, hogy akár az egyik,
akár a másik miatt legalábbis megren
dülhessünk, még ha nem is értenénk
egyet. Igyaművészinek savát-borsát,
azt az irracionálisat nélkülözi a film,
melyet olykor a szépség vagy a mély
ség jelzőjével illethetünk. Ami mínd
ebben érdekes - mert már tragikomi
kus -, hogy azt, ami ezek után a film
ből megmaradt, az egyetlen jellemvo
nást, amely benne természetesen meg-



nyilvánult, a konzervativizmust, a ren
-dezőnek eszébe se jut vállalni. Pedig a
magáratalálás és ezen keresztül a meg
újulás eszköze csak az lehet, ami belül
ről ered, paradox módon még az is, ami
konzervál. Mészáros esetében talán ez
lehetett volna a hitelesség forrása, de
lemondott arról, hogy önmaga indítékai
val következetesen azonosuljon.

UNGVARY RUDOLF

•
Filmekről' röviden

A megalkuvó a gyávaság kórrajza. A
belső és külső körülmények között fo
kozódó, majd az emberen elhatalmaso
dó gyávaságé. Bernardo Bertolucci film
je - meiyet Moravia regényéből ké
szített - Mussolini Olaszországában ját
szódik, Az előretörő fasizmus megte
remti a "külső körülményeket" és meg
találja a maga embereit. A félelem
fojtogató légkörében meginduló szétosz
tályozódás során összetömörülnek azok

.az emberek, akikben adottak a "belső

feltételek". Clerici belép a fasiszta tit
kosszolgálatba (a "felforgatókat üldöző

..szervezetbe"). A hatalom oldalához si-
mulva a kötelességteljesítés jegyében
feloldást remél egyéni felelősségvállalá

.saí alól. Totális cselekvésképtelensége 
mely csak részben származtatható örök
lött patológíájából - képtelenné teszi
életének megoldására. Normális élet utá-
ni vágya az elszemélytelenedést, a szu
verénitástól való jóleső megszabadulást

. jelenti. így rajzolódik ki a gyáva em
ber arca, aki lelkiismeretéből kivetkőz

ve rémes tettét a kötelességgel azono
sítja. A megalkuvó legelőször önmagát
árulta el és hagyta cserben - s aztán
mindenki mást: szerelmét, barátját, meg
bízóit (bár kérdéses: képes volt-e egyál
talán mélyebb érzésekre, barátságra és
szerelemre), A tompa fények és furcsán
szűrt színek érzékeltetik a kor fojtó at
moszféráját. melyet a megalkuvó elme
beteg apjának szavai jellemeznek leghí
vebben: mészárlás és rrielankólía, Az

.adott kor (kérdés, mennyire adott, mí
vel az egyén és.a környezete között köl-
csönhatás van - legalábbis lehet) és a
gyermekkori, nehezen meghatározható
súlyosságú lelki sérülés, ha enyhítő kö
rülmény is, akkor sem menti fel Cle
ricit. Bűnösnek találtatik, s bűne már
már megbocsáthatatlan, hiszen a lelki
ismeretén erőszakot tett ember önerőből

bűnbánatra sem képes. Menthetetlen.
Bartleby, a szerény kistisztviselő ki

-vonul a társadalomból, az őt körülvevő

világból. Anthony Friedmann új angol
filmjében eit a különös kivonulást mu
tatja be - kérdőjelet illesztve a törté
net végére: ki lehet-e vonulni?

Bizonyára nem. Az ember társadalmi
lény, egyéni élete megszámlálhatatlan
szállal kapcsolódik közösségéhez, mely
ilyen összefüggéseiben zárt rendszert al
kot. De felvetődik egy megelőző kérdés.
Miért akar kivonulni Bartleby? A sze
rény, jómodorú fiatalember kitűnő köny
velő. Hasznos, jól működő csavarnak
bizonyul. De egy idő után olykor megta
gadja a munkát és az engedelmességet.
Szelíden csak annyit mondva: most in
kább nem... Talán a csavar-lét ellen
lázad? De. hiszen mindannyian egy-egy
(kisebb vagy nagyobb) csavar vagyunk
a nagy gépben. És az a fontos, hogy a
gép menjen! Bartleby magában tovább
kérdez: de miért menjen a gép? Jó az
a csavarnak, ha megy a gép? Nem jó!
A csavar kopik, s ha elkopott, beol
vasztják, s új csavar lesz belőle. A gép
nem a csavarért van. Akkor pedig rossz
az analógia ...

Mégis, miért akar kivonulni Bartleby?
Mert nem tudja elviselni, hogy csavar
nak mínősítették, Mert nem látja, mit
termel, és rentábilisan termel-e a gép.
Úgy érzi, nem társadalomban, hanem
kétes értékű biológiai-gazdasági szimbi
ózisban él. A társadalom, a közösség
több kell hogy legyen, mint az azt al
kotó egyedek összessége. Ezt a többle
tet keresve vonul ki szelíd, de totális
tagadásával az őt körülvevő világból.

Bartleby meghal. Úgy látjuk, az egyé
ni és közösségí élet zárt rendszeréből

csak egyetlen résen át lehet kijutni;
de egyszerűen kivonulni lehetetlen.
Bartleby azon az "egyetlen résen át"
távozott. Bukás-e Bartleby halála?
Számtalan kérdés és gondolat merülhet
még fel a film kapcsán. Többek között
az is, hogy az én életem az enyém, de
nem csak az enyém. Meglophatok-e va
lakit is?

Teoréma - tantétel, hirdeti Pier Pa
olo Pasolini filmjének címe. A szere
tetről szóló tétel akar lenni - ellent
mondásaival együtt is. A szeretet evan
géliumi mértékét kéri számon: "úgy sze
ressétek egymást, ahogy én szerettelek
titeket". A filmben a Fiú alakjában lát
juk viszont ezt a szeretetet, aki egy gaz
dag olasz család otthonába érkezve kap
csolatba kerül a család tagjaival, szerel
met-szeretetet juttatva nekik. Nem ta
gadva meg tőlük semmit. A testét sem.
Szereti őket. Van-e valami, amit a sze-
retet megtagadhat? .
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Nem szabad félreértenünk, nem a
parttalan szexualitást propagálja film
jében Pasolini. A tökéletes szeretetet.
Mely nem ezt,' teszi, hanem még ezt
sem tagadja meg. Pasolini - ha lehet
így mondani - a szeretet "végtelenben
vett határértékét" mutatta be filmjében,
mely képes levetközní előítéleteit, gát
lásaít, egész önmagát - másokért.

Filmje csak annyira provokáció,
amennyire a szeretet törvénye az: szem
beállít önmagammal. Könnyu valakin
úgy segíteni, ahogy én tudok és én aka
rok, nehezebb úgy segíteni, ahogy neki
szüksége van rá.

A Fiú szeretete megváltoztatta a csa
lád életét. De csak egy impulzust tu
dott adni, s a kapott szeretet-mennyi-
séget ki-ki megpróbálta beépíteni ku-
sza, ellentmondásokkal terhes életébe..
A Fiú nem váltotta meg őket, de fel·,
villantott előttük valamit. E felvilla
nás után indulnak el nyomorúságukban'
botorkálva. Magukra maradva, ki, hogy-'
tud. Van, aki újra kezd mindent, van,
aki összeroppan. S hogy melyiküké az
igazi út kiút? Ezt nem tud
hatjuk biztosan. Mert az utakat nem
látjuk be végig. És nem is mi vagyunk
hivatva ezt megítélni.

KIPKE TAMAS-

Tájékozódás

Az idei könyvhéten ismét
gazdag és értékes választék
került az olvasók elé. Jó
néhány olyan mü is, ame
lyek nemcsak örömet és él
vezetet szereznek, hanem
komoly és maradandó ta
nulságokat is adhatnak,
Hadd emeljük ki minde
nekelőtt mves Gyula össze
gyűjtött verseinek második
kötetét, mely Teremteni
címmel jelent meg a szép
irodalmi Könyvkiadónál. Az
előző kötetben, amely a
Haza a magasban címet vi
selte, 1945-ig követhettük
nyomon a költői pálya ala
kulását, most pedig már
1968-ig bontakoznak ki e
méreteiben is', szándékában
is, .esztéttkaí súlyában is ki
vételes életút csúcsai.

Ortutay Gyula Fényes,
tiszta árnyak címü tanul
mánykötetét ugyancsak a
Szépjrodalmí Könyvkiadó
adta ki. A kitünő tudós
Sík Sándor szegedi tanítvá
nyai közül talán az egyet
len, aki tudatosan ébreszti
tiz esztendeje elhunyt pro
fesszora emlékezetét. E vá
logatásban két szép tanul
mányt is szentel Sík Sán
dornak. Ezek közül kivált a
A jó párbeszéd példája
című írásban sikerült meg
ragadnia e valóban jelentős

életmű leglényegesebb
rnondanívalóját. Hogy mít
jelentett Sík Sándor a ma
gyar irodalomtörténetírás
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és az irodalom fejlődésé
ben, azt jól példázza Rad
nóti Miklóshoz fűződő kap
csolata, mely még rengeteg
feltáratlan motívurnot rej
teget. De Radnóti mellett
egy egész nemzedék nőtt
fel, metynek tagjait ő indí
totta, ő nevelte. Ortutay
Gyulát köszönet íllethetí,
hogy e tanításról nem fe
ledkezett meg ••.

Lengyel József Argoni
dész hajói (Magvető) círnű

könyvében egy csokorra va
ló mesét gyűjtött össze, s
ha nagyon méíyen belefi
gyelünk ezekbe a látszólag
könnyü kézzel felvázolt tör
ténetekbe, korunk fontos
emberi kérdései s felelős,
komoly válasz kísérletei
körvonalazódnak bennük.
"Félmúltunkat" és jelenün
ket tarja elénk Örkény Ist
ván Arcképek, korképek
című, főkéht az ötvenes
évekből való riportokat tar
talmazó kötetében (Magve
tő kiadása). Van ebben sok
heroikus nekilendülés, ön
maga ellenébe fordult szán
dék, félreértés és félreér
telmezés, az egész kötet
azonban - épp nagyon is
emberi arculata miatt
tanulságos kordokumen-
tum.

Sokszor elgondolkodunk a
jelen és jövő Viszonyáról,
hisz a feljődés vitathatat
lan tényei mellett akadnak
aggasztó jelek is. rrielyek
azt mutatják, hogy az em
beri civilizáció jövője sok
nyitott kérdést rejteget.

Ezekkel néz szembe h allat-«
Ianul izgalmas, érdekes,
szellemes könyvében, a Na
pok hordalékában Déry Ti
bor. Az író többször is fel
veti a kérdést, rnílyen lesz"
egyén és társadalom viszo-
nya egy majdani struktúr-á
ban. S ha válaszai terrné-'
szetesen nem is íródhattaK
a végérvényesség igényé
vel, a könyv míriden lapja
szolgálnt és használni aka
ró jelentős egyéniség val
lomása (Szépirodalmi'
Könyvkiadó).

Végül felhívjuk a figyel
met a Gondolat Könyvki
adó három értékes kíadvá
nyara, Richard Friedenthal
Luther élete és kora c.
könyve nagy történelmi és
tárgyismerettel igyekszik
hiteles, objektív és egyút
tal modern képet adni a re
formáció koráról és Luther
fellépéséről. Burrhus F.
Skinner A tanítás technoló
giájában az általa kidolgo
zott tanulási elmélet gya
korlati megoldásaira keresi
a megfelelő és hasznosítha
tó választ. A tanítás mód
szereinek kialakításában és
az oktatás lehetőségeinek

feltérképezésében elért
eredményei szinte új ala
pokra helyezik a korszerü
tanítási és nevelési erőfeszí

téseinket. Tőkei Ferenc ki
tűnő tanulmánya vezeti be a
fordításában és szerkeszté
sében megjelent A szépség
szive c. kötetet, mely régi
klnal esztétlkai írásokat, el
mélkedéseket tartalmaz. Bl
vezetes, frissítő olvasmány.



Valkó László : Kommunikáció? (rézkarc ok)

573



1973 V · -,-. Ig••~ "ADUT

AUGUST

Revue mensuelle - Monatochrift Rédaeteur en chef - Chefrodalttenr: Gyllrgy Rónay 
Bndapest, V•• Kossuth Laios n. 1. - Abbennements pour un an - Abennement fllr das Jahr: 5,00 US dollaro.

SOMMAIRE

Dans une étude traitant les questions du moral personnel d'aprös le concíle,
József Szendi fixe entre d'autres: "selon le concept dogmattque de salut, Dieu
n'est seulement une idée philosophique, traitée comme teIle, Il est plutöt quelqu'un
vivant qui révele sa personnalité afin que nous puissions établir un contact per
sonnel dans l'amour fondé sur la foi et l'espoir ... Le moral christique n'estdonc
pas une compilation de lois effrayantes et menacantes dans les diverses sítuatíons
de la vie qui nous ligotent et provoquent une peur atterrissante, il est plutöt un
engagement amour individuel, personnel, libre, détaché, entreprenant mérne les
risques et de grande envergure, modellé sur l'unique Joi, le comportement du
Christ, Lui touíours présent a l'esprít, pour qu'on puísse réalíser des bienfaits
dans les situations de la vie lesquelles sont uniques, particulíéres et Irrépétíbles."

Dans son étude "L'homme et les préjugés", László Boda fait allusion au prin
cípe de la construction personelle de G. A. Kelly .au point de vue de l'approche
des chrétiens; d'abord il souligne le fondement psycholegique de ces préjugés il
moítíé bígots, ensuíte il contribue a les disseudre avec l'aide de la théoríe de la
personnalrté, Il conclut: "Les devoirs de toute communauté chrétienne vis-A-vis
aux autres communautés consistent de ce qu'on saurait dire d'apres Kelly : il
faut examiner sans préíugés la confession d'autrui afin de former son avis avec
plus de connaissance, accommodé plus parfaitement aux réalités.

László Zolnay écrit sur les fouilles anciennes et récentes a la place du rno
nastere prtnelpal des paulistes a Budaszentlőrinc. Il nous initie en méme temps
il la vie d'autrefois de ces relígíeux et it leurs contacts du dehors. "Malgré que
le lustrum commencé en 1300 tomba dans la période des troubles nationaux, toute
la Hongríe veillait soigneusement la construction de ce mónastere puisqu'il s'
agíssaít de bátír ·la résidence de l'unique ordre religíeux hongroís, laquelle connue
comme le monastere de Szentlőrinc, de Budaszentlőrinc, fut le monastere prin
cípal des paulistes. une véritable résídence internationale. En 1304 le grand chapitre
international des paulistes y fut convoqué, Szeritlőrinc devin une citadelle de la
culture hongroíse, Le fondateur de I'ordre, Eusebius - Özséb - était chanoine
d'Esztergom, Il choisit pour patron l'ermite de Thebe, le premier grand anacho
réte chrétien, Paul L'Ermite dont la légende fut écrit par St.-Jéröme mort en 420."

Lors de I'anníversaíre demí-centenaíre de la publication des "Cloches du matín"
par László Mécs, P. IstvántZímándí écrit une analyse, appréciant le rőle animáteur
de ce poéte dans la littérature hongroíse en Slovaquie et ses acitvités formant

le goút littéraire public.

Sous la rubrique des ENTRETIEN DE VIGILIA, Béla Hegyi publie son entreti
en avec Rózsa Ignácz, la femme écrivain hongroíse réputée. "L'idée de la patrie
s'est étendue, dit-elle. - J'appartiens un peu a tous les Magyars qui vivent partout
dans le monde: en Hongrie, en Moldavie "csángó", en Boucovinie "székel", en
Cleveland de Debrecen, a l'avenue Rákóczi it Fairfíeld, ou bien dans le départe
ment Grand Chaco en Argentine, parrní les Hongroís laboreurs y établis apres
la premiere guerre mondiale que j'ai visités il y a deux années et dont ['aí
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parlé dans mon livre de voyage, Il me fut diffícile de ne pas parler d'eux et de
ne pas penser il notre pays en méme temps pendant que j'ambitionnais d'esquisser
les proportions et les caractéristiques d'un continent lointain." - Dans LA GALE~

RIE DE VIGILIA, Iván Dévényi présente , dans son essai la femme peintre Viola
Berki dont nous publíons quelques oeuvres dans le hors-texte.

Sous la rubrique littéraire, une nouvelle de György Czigány, et de János Kop
pány, les poemes de Judit Tóth, de Gyula .Makral et de József Gróf sont publíés,
ensuite quelques détails des mérnoíres d'un lieutenant de 1848, István Major (La
St.-Etienne 11 Világos).

Kilián Szigetl écrít sur le culte de la Ste.-Víerge, la Patrönne de Hongrie que
les Hongroís ne cessaient pas de vénérer dans toute leur histeire. "La Féte de
Notre-Dame comme féte obligatoíre est motivée dans la círculaíre de la Congré
gation Episcopale datée du 15 mars 1973: il serait injuste de rayer cette féte
tres ancienne et traditionnelle parrní les fétes. La mémoire de I'offre du roí
St.-Etienne, priant la Ste.-Víerge de patronner pour toujours notre pays, est
strictement liée II cette féte,"

Nous publions eneore la piece du théatre d'un acte de János Pilinszky, avec le
titre "Urbi et orbi" sur les souffrances humaínes, ainsi que l'étude de J. Lajos
Csóka sur Béda le vénérable, du grand savant et saint, la personnalité éminente
du Moyen-Age.

INHALT

In einem Artikel in dem er die Fragen éiner persönlichen Spiritualitat nach
dem Konzil besprícht, stellt József Szendi fest "entsprechend einer nachkonzílíaren,
personalen und heilsgeschichtlichen Dogmatik ist Gott nicht einfach eine Erkennt
nis-Materie, sowie sie in der Philosophie behandeit wird, sondern eine lebendige
Person, die íhre Persönlichkeit deswegen in der Offenbarung vor uns aufscbliesst,
damit wir in einer sich auf Glauben und Hoffnung basierenden Liebe, ,einen
persönlichen Kontakt mit ihm schaffen ... Die Moral Christi ist also kein erschrec
kender und bedrohender Haufen von Gesetzen für alle möglíchen" Situationen
des Lebens, welche uns verknebeln und bedrücken, sondem eine freie, grosszügíge,
riskierende, verantwortliche und selbstlose Liebesentscheidung die stets den Iíe
benden Christus vor Augen halt und sich in [eder einzelnen und sich nie wie
derhelénder Situation des Lebens zu guten Taten verflichtet". ~

In seinem Artikel, betitelt "Der Mensch und die Vorurteile" reflektiert Lász
ló Boda auf die Personalkonstruktions-prinzipien von G. A. Kelly, undzwar aus
dem Gesichtspunkt der gegenseitígen Annaherung der Christen, und in dem er
auf die psycholígíschen Grűnde der steif gewordenen Vorurteile hinweist, versucht
er zu ihrer Auflösung eine Hilfe zu leisten. Seine Schlussfolgerung: "Die Aufga
be jeder christlichen Gemeinschaft der anderen gegenüber könnte man nach Kelly
folgendermassen konzipieren: sie soll die Bekenntnis der anderen viel objektiver
studieren und ihre Meinung der Wahrheit' entsprechend mit einer komplettierteren
Erfahrung ausbessern".

László Zolnay berichtet über die Ausgrabungen von Budaszentlőrinc wo man
Reste des ehemalígen Hauptmonasteriums des Paulinerordens zum Tageslicht
brachte und berichtet auch über das Leben und über die weitverbreiteten aus
HIndischen Kontakte der ehemaligen Insassen. "Aus fernén Landern kamen hier
die Steinmetzen und Maurer. Und obwohl in der 'Jahren 1300 im ganzen Lande
allgemeine Unsicherheit herrschte, stand der Bau dieses Klosters im Zentrum des
Interesses. Es handelte sich darum, dass der einzige ungarísche Ordeh, der Orden
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der Pauliner hiel' ein neues Mutterhaus bekarn. Unter dem Namen Budaszent
lőrinc wurde es alsbald nicht nur Landes -, sondern Internationales Zentrum
der Pauliner. , Im Jahre 1304 wurde der Internationale Grosskapitel des Ordens
schon hiel' abgehalten. Und in einigen .Jahrzehnten wurde Szentlőrinc auch eine
Hochburg der ungarischen Kultur. Der Ordensgründer Eusebius war Chorherr
in Esztergom. Er wáhlte als Schutzheiligen seiries Ordens den grossen thebanischen
Eremiten, den ersten grossen Anakhoreten des Urchristentums, den Heiligen Paul
den Eremiten."

István P. Zimándi erinnert sích an das Erscheinen des ersten Gedichtbandes
von László Mécs, das VOl' rund 50 Jahren geschah, und bei diesel' Gelegenheit
schildert er die Rolle des .damals [ungen und grosses Aufsehen erregenden Dichters
in der ungarischen Literatur, in der Slowakei und seine Bedeutung als massge
bende Persönlichkeit in dem damalígen Geistesleben.

Das Vigiliagesprach führte Béla Hegyi diesmal mit der bekannten ungarischen
Schriftstellerin Rózsa Ignácz, die über ihre Zugehörígkeít mit diesem Worten
berichtet: "Der Begriff der Heimat hat sích ausgebreitet. So Irgendwie, dass ich
überall wo Ung arn leben, irgendwíe hinzugehöre. Hierzulande, in Csángó-Mol
dau, in Székler-Bukovina, im ,Debreciner' Cleveland, auf der Rákóczi-avenue von
Fairfield, oder ,abel' in der argentíníschen Gran Chaco Provinz zwischen den unga
rischen Bauern, die sich nach dem J. Weltkrieg dort angesíedelt haben, und die ich VOl'
zwei Jahren besuchte und über die ich auch in einem Buch berichtete. Es war
unmöglích, nicht über die dort lebenden Ungarn zu sprechen, wáhrend ich über
den weitliegenden Kontinent berichte, sowie es auch unmöglích war die Proportio
nen einer weiten Welt auf zu messen ohne dabei auf uns selbst, hier zuhause
zu reflektieren."

In der Galerie der Vigilia stel1t Iván Dévényi in einem kleinen Essay die
Malerin Viola Berki VOl', aus deren Werke wir auch einige reproduzieren.

Im Literaturteil veröffentlichen wir eine Novelle von György Czigány und
von János Koppány, Gedichte von Judit Tóth, Gyula Makrai und József Gróf,
sowie Fragmente aus dem Tagebuch des Artillerieoffiziers István Major im
Freiheitskrieg von 1848.

Kilián Szigeti schreíbt über die Verehrung der Heiligen Jungfrau als Patrona
Hungariae in der ungarischen Geschichte: "In seinem Rundschreiben von 15.
Marz 1973 begründet der ungarísche Episkopat seine Verordnung gemass welcher
der 15. August (Maria Himmelfahrt) weiterhin oblígatoríscher Feiertag bleibt,
damit, dass dies ein so altherwürdíger Feiertag ist und eine so alte Tradition
hat, dass wir es unter keinen Umstánden abschaffen wollten. An der Hímmel
fahrtstag knüpft sích die Erinnerung daran, dass der Heilige Stephan unsere
Heimat unter den Patronat der heiligen Jungtrau setzte."

Wir publizieren das Theaterstück in einem Akt von János Pilinszky mit dem
Titel "Urbi et orbi" über das menschliche Leiden, ebenfalls die Studie von J.
Lajos Csóka, über Béda venerabilis, dem grossen Wissenschaftler und Heiligen,
und hervorragender Persönlichkeit des Mittelalters.·
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ROMANTIKUS SZIMFÚNIÁK HUNGAROTON LEMEZEKEN

Fr. S CHUBERT: VII. szim fón ia

A Budapesti Filharmónia!
Társa sá g Zenekará t
v cz.: Lukács Ervi n

A ra: 60,- F t

.JOHA NINES BRAHM!
SYM PHONY No.t
ORCfi ESTRA OF THE HUNGARIAN RADIO AND TELEVISI<
CONDUCTED BY

T A IiVUlS BOLBERIT4

J. BRAHMS: . o- m on , I . s zim fó n ia op. 68.

A Mag yar R ádió és Tele vízió
S zimfonikus Zen e k a rát
vez . : B olbe ritz T a m á s

Ara: 60,- F t

F. M ENDELSSOHN: a-moll, m . szimfónia
op. 56. "Skót"

A B u dapesti Filharmónia!
T ársa sá g Zenekarát

vez. : K ór o d y Andrá s

Ara: 60,- Ft

J. BRAHMS: c-m otl, IV. szimfónia op. 98.

A Magyar Rádió és T elevízió
S zimfonikus Zenekarát

vez.: Lehel G y ör g y

Ara : 60,- Ft



Vigi •'ft 19 7::1 augusztus
,
Ara 9 Ft

Koronás szent alakja a koporsóróI.
Az 1971. évi ásatás lelete a budaszentlőrinci pálos főkolostorhól.

(Zolnay László írása lapunk 514. oldalán.)
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