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CSERHÁTI JÓZSEF pécsi püspök

MOHÁCS EMLÉJíEZETE

Először diákkoromban, egy borongós szeptemberí délutánon álltam a mo
hácsi csatatéren. A sík mezőt félkörben körülölelő baranyabáni hegyek és a nyá
rádi dombok szürkés párába burkolóztak. Szomorúság és mélabú fogott el. A
pillanat hangulatát még ma ís könnyen fölidézem.

Két esztendővel ezelőtt, egy ragyogó fényes nyár végi napon a csatatér egyik
legjobb ismerője vezetett ott az egyik föltárt tömegsírtól a másikig. Ekkor már
nem volt bennem bánkódás vagy szomorúság, Történész szakember kísérőm

szavai fölidézték az elvesztett ütközetet, s ettől sürgető törekvésse vált bennem
az a gondolat, hogy részletekbe hatolóan bele kell vésni nemzeti öntudatunkba
a mohácsi csatavesztés minden tanulságát, hogy a mohácsi tömegsírok intsenek
rniridenkit annak vizsgálatára, mík vagyunk és mivé kell lennünk újból és új
ból, viszontagságok és gyászok, sikerek és örömök közepett. Az emlékezés illő

koszorúját Mohácson letéve, beszélnünk kell emberi mulasztásainkról, meddő tö
rekvéseinkről, . a felelősségvállalásban . föllelhető hiányokról, a megpróbáltatások
elöl való menekülésekről, röviden: minden emberi gyöngeségről és a halál taní
tásáról is, hiszen ezeknek a kérdéseknek terhét rakja lelkünkre a tágas csatatér.

Elődeink bizonyára jól megfontolva helyezték Mohácson a Kálváriát és a
temetőt, az áldozatokra történő emlékezések színhelyét az egykori csatatér pe
remére. Aligha volt szándékuk, mégis nagyon világos példákat állítottak elénk
a régi harc mezejére 'tekintő három kereszttel. Ez a Kálvária minden más Kál
váriák tanításánál meggyőzőbben oktatta és oktatja ma is népünket.

A középső keresztről az Artatlanság tekint szét a messzi téren. Jobbról a
Bűnbánat haldoklik a kereszten, balról a Megátalkodottság átkozódik. A hadra
kelt - az elvérzett és menekülő - sereg is ilyen hármasságot mutat lelkiek
ben. Mennyien halnak meg ott ártatlanok, becsületesek, igaz szívek! De vannak
a küzdők közőtt bűnbánók is bőven, akik már látják, hova vezetett útjuk, és
vannak végül nem kevesen megátalkodottak is, akik legfőbb okai a pusztulás
nak, annak, hogy nemzetük színe-javát török fegyverek küldik a halálba. Ki
tudja, hányan tartoznak az egyes csoportokba ...

Bár tökéletességben még távol a keresztre feszített Krisztustól, de ma is
vannak ártatlanok, jó szándékúak és míndhalálig tiszták, akár állampolgári, akár
vallási tekintetben. Az élet csataterén sokan küzdenek bűnbánatra hajlandó, va
lami jobbról, emberibbről meggyőzhető, a végső küzdelmekben is nagy emberi
jósággal helytálló harcosok, és akadnak megátalkodottak, önző, gonosz, áldozatot
lehetőleg soha nem vállaló, a mások vérét sem kímélő egyének. A mohácsi csa
tatér egésze, minden egyes föltárt tömegsírja meggyőzően tanít arra, hogy ami
kor már mozog a had, megszűnt az élet biztonsága. A békesség szeretetére ko
mor intéssel oktatnak itt a rögök, tanítanak a tömegsírokból 450 esztendő tá
volából felénk kiabáló szétnyílt állkapcsok.

1526-ig közel fél évezreden át küzdött, dolgozott, élt már ebben a hazában
a magyar. Érték -csapások, vívott testvérharcokat. legázolta a tatár. A jobbak
mellett voltak gonosz urai is bőven. Mégis mindig föl tudott emelkedni, ha el
lenségei vagy saját bűnei porba súrtották. Mi segítette mindenkor talpra állni?
A történetkutatók a gazdasági, a társadalmi, a katonai és a politikai okok egész
garmadájára hivatkoznak. Mi azonban hisszük és valljuk azt is, hogy a Mo
hácsnál reánk mért csapást elkerülhettük vagy súlyosságát enyhíthettük vol
na, ha nem halkult volna el már jóval Mohács előtt egész országunkban ez a
könyörgés: "A Te utaidat, Uram, mutasd meg nekem és ösvényeidre taníts meg
engem!" (Zsolt 22,4.)

Mi a "nagy temető" és sok más bennünket ért súlyos nemzeti csapás okai
között mindig ki tudjuk mutatni az önzést, legáltalánosabb emberi gyarlósá
gunkat. Mohács előtt ebben az országban vallották-e, hitték-e egyházi és vi
lági méltóságaink, élte-e élő hittel egész népünk azt az igazságot, hogy "az ön
zés magas kőfal, amely az embert embertársától és Istenétől is elválasztja?" 
Annak tudatában élt-e mindenki, hogy "aki mást akar dorgálni, maga feddhe
,J;etlen legyen}?" - És ma vallja-e mindenki szent meggyőződéssel a maga he-
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Iyén - legyen hivő ember vagy ateista felfogású -, hogy "az embereket éle
tünk által kell vezetnünk", mert "a tények hathatósabbak a szavaknál 'I"

A tömegsírokhoz vezető keskeny ösvényeket vagy széles utakat a hibák és
bűnök egyengették a múltban is, készítik a jövőben is mindenkor, valahányszor
a lelkeket nem járja át, a tetteket nem vezérli az emberszeretet. Hazánk leg
nagyobb katonatemetőjében, a mohácsí síkon mindazoknak a bűne segített meg
ásni a tömegsírokat, akik akkor nem követték Krísztus szavát: "Példát adtam
nektek: amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek!" (Ján 13,15.)

Ha Mohács mínden gyászát, egész veszedelmét újra meg újra megfontoljuk,
meg kell vívnunk győzelmes harcunkat emberi haladásunk minden akadálya,
minden tévedésünk. gyarlóságunk és bűnünk ellen. Ha ilyen szándékokat vált
valóra minden ember, ha a lelki tökéletesedés útjára lépnek mind a nemzetek,
ha emberszeretet, önmérséklet, jóindulat tölti el a népek vezetőit, akkor soha
és sehol nem volt hiábavaló a harcmezőkön eddig hozott áldozat.

Aki mindezeken elgondolkozva azt mondaná, hogy az emberek, a tömegek,
a népek szándékait nem az ilyen történelmi visszapillantások, magyarázatok
irányítják, vezetik, hanem az élet kényszerítő körülményei, annak azt mond
juk: ezeket is ismerjük és elismerjük. Valljuk azonban, hogy az értelmes, a
dolgos élet tanul a múltból, és ezáltal lesz a boldogabb jövő építésére képes.
A szaktudás önmagában nem elég mélyen emberi és kitűzött társadalmi cél
jaink eléréséhez. Nagy dolog, ami még hiányzik hozzá, amit senki és sehol nem
nélkülözhet. Olyan valami ez, amiből - éppen a növekvő veszedelmek, a tö
megpusztító fegyverek szaporodása miatt - egyre nagyobb szükségünk van és
lesz. Mindenfajta emberölés, emberi bűn elkerüléséhez azt kell erősítenünk

mindenkiben és rnindenütt, ma és a jövőben is, amire a szeretet apostola, Szent
János így figyelmeztet: Ne hivatkozzék senki tudatlanságára, hiszen van ve
zetőnk, lelkiismeretünk!

Legyen tehát figyelmeztetőnk a mohácsi gyásztér. és ki-ki gyújtsa meg a
mohácsi síroknál a maga lelkiismeretének örökmécsesét a 450 éves évfordulón!

Mohács területe Szent István király óta a pécsi egyházmegyéhez tartozik.
A mohácsi tragédiára, a csata egyházi és világi halottaira való emlékezést ez
ért is régtől kötelességüknek tekintik a pécsi püspökök, ennek érzi ezt az egy
házmegye népe. Király József elődöm idejétől, tehát 150 éve, igazolják ezt kör
levelek, írások, emlékoszlopok és évfordulók. Kötelességteljesítésünk áldozatos
bizonyítéka a halottak emlékére közadakozásból épült és 1940-ben Iölszentelt mo
hácsi fogadalmi emléktemplom. A pécsi püspökök utódjaként - ahogy a Vi
gilia jelen száma mutatja - az egyházmegyénkben nyolc éve működő Egyház
megyei Történelmi Munkaközösség tagjaira bíztam a 450. évfordulóra való visz
szatekintést. Maradandó sorok szerény koszorújával kívántunk az elődök nyom
dokába lépni.

A jelen történelmi valóság talaján állva, megújult népet és társadalmat
igénylő tudattal, megtísztulásra és belső újraértékelésre készen kell végigtekin
tenünk a "nagy temetőn". A csatavesztés következményei minden területen
pusztító csapást mértek állarnszervezetünkre, de egyházi, lelkipásztori kormány
zatunkra is. A hivő nép mégsem fordított hátat sem a haza gondjainak, sem
a krtsztusi tanoknak. Idegen igában is éltette a remény. pásztor hiányában sem
aludt ki benne a hit lángja. Erősítője, vigasztalója volt a régiektől maradt ta
nítás: >oA kemence teszi próbára a fazekas edényeit, az igaz embereket pedig a
nyomorúság kisértése" (Sir 27,6).

A mai megemlékezés - a Zsinat szellemében való megújulást és a néppel
valr összetartozás evangéliumi kötelékeit kereső egyház számára ~ ..- az új lna
gvar jelenhez való tartozást, az új történelmi átalakulásban reánk háruló ke
reszté-ivi szolgálat vállalását helyezi lelkhsmcretünk középpont iába, :vr'Jhács
5rrik tanulságainak elfogadása, a tanulsás.ok alapjan kijelölhető új utak köve
tese vulamennytünk kötelessége, dolgos .~elcnünk me~:l;:c.bntt feladata és e~y

ben mlnden eddiginél tisztább társadalmú és tisztább mennyboltú ~övendőnk
záloga
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KISS BÉLA

ll. LAJOS HALÁLA
A mohácsí csata 450. évfordulója alkalmából ismét időszerűvé váltak a II.

Lajos halálával kapcsolatos események, leírások. Több mint tíz éven keresztül
magunk is kutattuk ezt a témát, és a sok megválaszolatlan kérdés mellett csak
néhányra tudtunk kielégitő választ adni,

MIT TUDUNK II. LAJOS HALALARÓL ?

Az eddig ismert legfontosabb forrásokat ismertetnénk.
1.) Török kútfők. a.) Szemtanúk (a mohácsi csatában résztvett történetírók) :

Dselalzáde Musztaia: A királyt puskagolyó találta és elfutott." Férdi: "... a
gonosztervű király súlyos sebet kapott, s elhalványodott, mint a fogyó hold".
Két helyen súlyosan megsebesült. Estig menekülve, a Sárvíz folyónál vízbe ve
szett." Lufti pasa: A magyar király nyomtalanul eltűnt." b.) Más források alap
ján tudósítanak: Kálib Mohamed: Nem lehet tudni, hogy életben maradt vagy
meghalt-e a király, de egy hét múlva megtalálták a holttestét egy tóban, le
vágott fejjel.4 Kemálpasazáde: Két helyen megsebesült, és futás közben vízbe
fúlt. 5 1545-i Névtelen: A csatában a király elpusztult," Aziz 1640-50 közt írta,
hogy a király megsebesült a csatában," Szolakztuie 1645-ben említi: Megsebesült
a csatában. Futás közben lovastul, fegyverestül együtt a mocsárba esett és bele
fúlt. Később megtalálták a Duna ereiből képződött mocsárban levágott fejjel és
eltemették Székesfehérváron. A szultán kerestet te meg és temettette el. Ez utóbbi
megállapítást egyelbeszélőtől veszi át Szolakzáde, de maga is kétkedve fogadja/'

A mohácsi csata után 126 évvel írta Pecseoi Ibrahim: A mező szélén levő

mocsárhoz érkezve a hídon tolongó menekültek a mocsárba szorították. Vízbe
fúlt. A szultán visszatérte után megtalálták. és Székesfehérváron temették el,"
Mohamed Eszád 1836 körül írja, hogy két hét múlva levágott fejjel találták meg
a magyárok királyának holttestét.l" Végül Thury három kortárs török író nyo
mán megállapítja, hogy II. Lajos megsebesült a csatában, bizonyára ez az alapja
Szerémi György mcséjének és a nép mendemondájának II. Lajos halálát illetően.H

2.) Magyar források. (Csak a legjellemzőbbeket emeljük kí.) a.) Szemtanúként
(résztvett a mohácsi csatában) Brodarics István királyi kancellár, szerémi püspök
II. Lajos csatából való eltűnéséről és haláláról az alábbiakat közli:

".' .. A menekülés és a sűrűn röpködő ágyúgolyók. melyek már a mi fejünk
fölött is, kik a király körül voltunk, elröpültek, nagy rémületet idéztek elő min
denkiben, s ettől kezdve a királyt nem látták többé a mi csatasorunkban.t'P
". .. Lehet, hogy az első csatarendbe nyomult elő, mert előzőleg azt határozták,
hogy a király ne álljon míndíg ugyanazon a helyen, de lehet az is, hogy azok,
kik mögötte állottak, kiragadták a csatázók sorából. Vannak, akik azt állítják,
hogy a csata első sorából előremenve, egészen a legelső csatasorig jutott s vi
tézül harcolt maga is az ellenséggel. De ezt én sem megerősíteni, sem megcáfolni
nem tudom ..."13 A király haláláról ezt írja: " ... Az egész csata körülbelül más
fél óráig tartott és sokan már a mocsár vizébe fulladtak bele. Mert a király
testét is, kiről sokan azt állították, hogy itt pusztult el, megtalálták később egy
tátongó üregben - melyet akkor az erősen megáradt Duna vize tejesen elön
tött - Csele falu mellett, Mohács felett fél mérföldnyire. Itt fulladt a vízbe a
király, lovastul úgy, ahogy volt, teljesen felfegyverkezve, ahol elpusztultak má
sok is s nem messze ettől a helytől találták .meg Trpka András és Aczél István
testét is ...."14

b.) Kortárs, de más szemtanúk ismertetése: Szerémi György, II. Lajos udvari
káplánja a következőkre alapozta megállapításait: " ... A lengyelországi Czens
tochowába történt zarándoklása alkalmával" egy plébánossal beszélt, aki a király
gyilkosául Zápolyai Györgyöt nevezte meg. lii 1540-ben, 14 évvel a csata után
uayazezt hallja egy magyar katonától.l'' Tatai Miklós II. Lajos házi káplánja a
végleges temetés előtt a király holttestén cseh kardtól származó három szúrást
látott J 7

c.) A csata után. Ime a leírás a csata utáni eseményekről: " ... A csata fő

vezére Szepesi György volt és vele Tomori Pál bácsi érsek, aki föl is volt szen-
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telve." (A Zápolyalak szepesi grófok voltak és ezért Szepesinek is nevezték
őket.) Tomori kalocsai és bácsi érsek volt,18 "Igen sok előkelő ember esett el az
ellenség kezétől, de Lajos királyt a két fővezér kiragadta a csatából és háborítás
nélkül elvezette a Csele mocsárig, Bevitték a királyt Szekcső faluba, a plébános
házához.t" Ezután Tomori szállására ment, és a királlyal maradt Zápolyat György
így szólt II. Lajoshoz: "Te udvarló király! Te igazságtalan király! Te tetted
tönkre Magyaroszágot, és megfosztottál bennünket is örökségünktől, Lőrinc her
ceg birtokaitól, aki pedig miránk hagyta azokat, ha gyermeke nem marad, s a
mí apánk is .ugyanezt ígérte neki."2o

Mindez a dúsgazdag Újlaki Lőrinc és Zápolyat István, György és János édes
apja közöttí kölcsönös örökösödési szerződésre utal. Ha valamelyikük gyermek
telenül hal meg, a másik örökli az illető vagyonát. Újlaki 1524-ben meghalt,
de 1526-ban a nádor úgy döntött, hogy birtokaí a koronára szálljanak." Lajos
király azt felelte: "Én sem akartam ezt így, hanem a főpapok és a mágnások,
- de György nagy dühösen megragadta a fültövénél és 3 élű cseh kardjával
háromszor beledöfött a király jobb oldalába. "22

A szörnyű hírt megvitték Tomorinak, aki csapatával együtt megtámadta
Györgyöt, s meg is ölte őt. A György-pártiak viszont Tomorit. Szörnyű nagy harc
folyt a csapatok közt is. Erről Szerémi ezt írja:' "... A török császárral vívott
csatában nem esett el annyi katona Mohács mezején, mint Lajos király halá
lának órájában."23 Majd a megmaradottak tanácsot tartottak és Györgyöt és Pált
a falu templomában közös sírba fektették.24 "A királyt pedig vászonba takargat
ták, meztelen lábbal, meztelen fejjel és abban az aranyingben, melyet a királyné
készített számára, nyakában hagyták azt a vékonyaranyláncon függő kis arany
keresztet és jegygyűrűjét ujján, amiről felismerhessék, aztán ráterítették saját,
vérbemártott ruháját is és mínt valami vértanút, még aznap éjjel visszavitték
a tó partjára, Csele falucska mellé. És még éjjel, lámpavilág mellett sírt ástak
neki sabba temették."25

Azt is leírja, hogya király augusztus 28-tól november ll-ig feküdt ott és az
udvari emberek terjesztették el azt a hírt, hogy II. Lajos holttestét egy halász
a Csele tava mellett vízbe merűlve találta.26 Végül arról tudósít, hogy ő és udvari
káplán társa keresték meg a holttestet - Zápolyat János megbízásából - és
vitték Székesfehérvárra, hogy ott eltemessék.?

Szerémi leírásával kapcsolatban az alábbi kérdésekre ma sem tudunk kíe
légítő választ adni: Szavahihetők voltak-e Szerémi szemtanúi, adatközlől? Tatai
Miklós II. Lajos házi káplánja a temetés előtt a király holttestén cseh kardtól
származó három szúrást látott. Vajon felismerhető volt-e a szúrás nyoma az
oszlásban levő holttesten, hiszen a temetés 1526. november hó ll-én volt?28

Szerémi azt állítja, hogy Tomori Pál és Zápolyat György nem a csatában
haltak meg, hanem Szekésőn. Miért írja ezt, hiszen Tomoriról tudjuk, hogy a
csatában, hősi harc után esett el. Igaz viszont, hogy Zápolyat György holttestét
nem találták meg a csatatéren. Nehéz azt is elképzelni, hogy még éjjel a török
esetleges üldözésétől rettegve, visszaviszik a meggyilkolt király tetemét a csatater
felé kb. hét km-re Szekcsőtől, hogy ott egy mocsaras tó partján, Csele falucska
közelében eltemessék. Méghozzá lámpavilágnál. hogya törököt odacsalogassák.P

Kinek van igaza? Szeréminek, vagy - mint a későbbiekben látjuk, Sárffy
Ferenc győri várkapítánynak, ugyanis míndkettő azt állítja, hogy ő találta meg
II. Lajos holttestét és vitte Székesíehérvárra.P

d.) A források vallomása. A történelem napjainkig hitelt érdemlőnek tartotta
Czetricz Ulrik királyi kamarás vallomását, aki míndvégig II. Lajossal volt, és
aki 11)26. augusztus 31-én Neszmélyen utoléri a Budáról Pozsonyba menekülő

királynét és részletesen beszámol neki a király haláláról. Ugyancsak tőle tudja
meg ezt Brodarics István kancellár, Thurzó Elek, báró Burgío Antal pápai követ
is, aki később leírja a történetet.é-

Ezek szerint: "... a király épen kerűl ki a csatából, melyben vitézül harcolt,
lova azonban súlyosan megsebesült. Menekülése közben át akarván a Duna egyik
ágán kelni, lovával együtt a vízbe bukott s megfulladt. Aczél István (királyi
kamarás) utána ugratott, hogy kiszabadítsa, de ő is odaveszett. Czetricz szeren
csésen megrnenekült.v'< Fazio di Savoia, egy velencei kém a következőket mondta
tollba 1526. szeptember 17-én. "... a király egy mocsárban lovagolván. lova be
süllyedt. Erre elkiáltotta magát: Segítsetek! Kísérői levették fejéről asisakot.
De alig hogy ez megtörtént. Lajos meghalt. Nem lehet tudni, a seb ölte-e meg,
amelyet kaphatott, a félelem, avagy a kétségbeesés.,,33
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Sárffy Ferenc győri várparancsnok jelentése II. Lajos holttestének megtalá
lásáról Brodarics István kancellúrhoz és Szerémi püspökhöz, 1526. október 19-én
Győrben kelt levele", így értesít: "... A napokban a királyné Öfelsége elküldte
hozzám Czetricz Ulrikot és más hű szolgáit egy levelével, melyben megparancsolta
nekem, hogy Czetricznek, ki boldog emlékezetű, legkegyelmesebb úrnak, a király
Öfelsége holttestének felkeresésére indult, 12 lovast bocsássanak a rendelkezésére
és azokat vele arra a helyre küldjem. Jóllehet, ez a rendkívül fontos ügy Ma
gyarország főuraira tartoznék, de azért én, ahogy azt köteles hűségem parancsolta,
nem akartam Ofelsége rendelkezésére csupán azért házam népét és szolgáímat
bocsátani, hanem magam személyesen utaztam el Czetriczcel e feladat teljesíté
sére. Legyen róla meggyőződve Főtisztelendő uraságod, hogy mindez, amit Czet
ricz annak idején a király haláláról mondott, a szfnígazság volt."35 Ez báró Burgio
Antal pápai követ 49. számú levelével is megegyezíkr" ,,'" Mert míkor ahhoz
a helyhez közeledtünk. s még oda sem értünk, már Czetricz ujjával mutatta meg
azt a helyet. Odasiettünk, s megláttuk egy ló tetemét a mocsárban, s mert
Czetricz azt hitte, hogy a királyi felség holtteste is ott van, nem törődve a mo
csárral, beugrott az iszapba s ez alatt kereste a királyi hullát kísérőivel együtt.
De nem találta meg, hanem a király fegyvereire akadt itt rá. Erre egy kicsit
tovább mentünk, találtunk egy élettelen testet, melyben felismertük Öfelsége
udvarmesterének, Trpkának hulláját. Ezután még sok holttestet vizsgáltunk meg,
de Őfelsége testét nem találtuk meg ezek között,

Nem messze ettől a mocsártól, végre egy friss sírdombot pillantottunk meg,
s ez alatt - míntegy útmutatásra - a királyi Felség elhantolt holttestét találtuk
meg.Odasiettünk valamennyien s Czetricz elkezdte a földet kezével lekaparni,
mí is követtük példáját míndnyájan: s először a lábak feletti részét bontottuk ki
a sírnak. Czetricz megragadta a holttest jobb lábát, gondosan lemosta két ka
lapnyi vízzel, s ekkor felfedezte azt a jegyet, mely Ofelsége jobb lábán volt. Erre
hangosan felkiáltott: Ez itten a király Öfelsége, az én mindig legkegyelmesebb
uram holtteste, az egészen bizonyos! - s térdre borulva, sírva megcsókolta azt.
Minthogy így felismertük, kiástuk a testet, először fejét, aztán arcát lemostuk és
egészen pontosan felismertük azokról a [egyekről, melyek Öfelsége fogain voltak.
Egy gyékény is volt velünk, ezt szétgöngyölítettük, a Felség testét rája fektettük
és tiszta vízzel egészen tisztára mostuk. Nem akarok hízelegni, de Főtisztelendő

Uraságod kegyeskedjék elhinni nekem, hogy sohasem láttam emberi holttestet,
melyennyire épen maradt volna, annyira nem lett volna undorító és ijes21tő. Mert
nem volt a Felség testének legkisebb része sem feloszlóban s nem volt rajta
semmiféle seb, még egy tűszúrásnyi sem, csak egy egészen kicsike az ajkán. Mind
ezt tehát a legnagyobb tisztelettel elvégezve, a királyi holttestet egy tiszta ingbe
öltöztettük. melyet én külön erre a célra hoztam el Győrből, s aztán abba a
koporsóba fektettük, melyet szintúgy Győrből hoztam magammal. Ezután a jó
Isten engedelmével útrakeltünk s míndenütt háborítatlanul utaztunk. Midőn Székes
fehérvár elé értünk, Czetricz előrelovagolt. a városi bírónak és a többi rendnek
előadta, hogy kit hoztunk, s erre ezek, mint illett, az egész papsággal együtt ün
nepies menetben ,kijöttek a városból a király koporsója elé. Végül a Felség holt
testét bevittük a városba a prépostság házába (templomban?), egy pajzsra ki
tettük nagy tisztelettel. Felnyitottuk ezután a koporsót, s megmutattuk a város
bírájának, aki szintén felismerte benne urát, azután újra bezártuk a koporsót
s átadtuk Horváth Mártonnak megőrzés végett."37

Néhány kérdés megválaszolatlan a források alapján: Hihetők-e Czetricz Ul
rik szavai? Sárffy Ferenc levelét ő viszi Brodarícsnak, Vajon eredeti-e a levél,
vagy hamisítványt ad át? Talán Sárffyval összejátszott? Szerémi leírásában Tatai
Miklós cseh kardtól származó 3 szúrást látott a holttesten. Czetricz cseh szárma
zású volt. Hogyan élt tovább Czetricz? Kissé elgondolkodtató, hogy a Habs
burgok öletik meg Szerémi szerint.38 Talán azért, mert valóban bűnösnek találták
II. Lajos halálában? Nem tudta magát tisztázni a gyilkosság, vagy a király hűtlen

cserbenhagyásának vádja alól?

HOL HALT MEG A KIRÁLY?

A legtöbb forrás szerint holttestét Csele község közelében, egy mocsaras he
lyen találták meg. Csak Istvánffy Miklós említi tévesen a Karasica patakját II.
Lajos vízbefúlásának helyszínéül.w
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A Csele patak és torkolatvidékének gyakori bejárása, valamint egy 1323-ból
származo perirat alapján talán kielégítő választ adhatunit a fenti kérdésre. lU Eb
b~l az okiratból megtudjuk, hogy a mohácsiak "a nyúlszigeti apáczák Cseley
birtokán hatalmaskodást követtek el". Halastavaikat elfoglalták."! Még ma is lát
hatók az egykori halastavak nyomai. Ezek bizonyára a birtokháborítás után 200
évvel, a mohácsí csata idején már gondozatlanok és a gyakori esőzések következ
tében rnocsarasokká váltak.s'' Sajnos, eddig csak kettőnek elmosódott maradvá
nyait találtuk meg. A többit a mohácsi csata alatt elpusztult Csele községgel
-együtt elmosta a Duna. A Dunára is érvényes ezen a szakaszon Baer orosz tu
dósnak a sarkvidéki folyókra megállapított törvénye, miszerint az északról dél
felé folyó vizek a jobb part felé igyekeznek kitérni és jobb felé írják le kanya
rulataikat.P Igazolható ez a tétel térképekkel is, amely a mohácsi törökkori várat
ábrázolja. Igaz, hogy ez a hely kb. 3 km-rel délebbre fekszik a Csele torkolatától,
de az előzők bizonyítására jól fölhasználható. Az egyik térképet 1663-ban Otten
dorf Henrik készítette.s- a másik egy olasz hadmérnök munkája 1687-ből."5

A két térképet összehasonlítva jól látható, hogya Duna az elleit 24 év alatt
elmosta a belső vár K-i falát a két bástyaval együtt. Ma már nemcsak az egész
belső vár, hanem a témánkhoz tartozó Csele község. a patak Dunába folyásánál
és a Csele patak által táplált egykori halastavak, valamint torkolatvidék is a
Duna martalékává váltak. Igen valószínű, hogy 1323-tól 1526-ig is sokat elvitt a
Duna a patak torkolati részéből és az ott levő közeli halastavakból. Ezen a mo
csarassá vált területen találhatták meg II. LDjDS h'Jlttest'§t is.

Meg kell [egyeznünk, hogy a régi halastó és a jelenlegi Csele patak közöttí
szintkülönbség kb. 4-5 méter. Ennyivel mélyebbre vágta már be magát az eső

zések alkalmával igen gyors folyású patak. Ugyancsak ezen a tavon, illetve a
patak itteni részén ma vasúti híd vezet át É-D-i irányban, amelyet az 1950-es
években készítettek a leendő Mohács-Bátaszéki vasútvonal számára.i'' Amikor
ennek az egykori tónak É-i partján a vasútvonal földmunkálatait végezték, rend
kívül sok emberi csontvázat találtak. Századunk elején még sokan azt hitték, akik
tudtak a leletről, hogy itt is folytak harcok a törökkel és a csontok az itt eleset
tek maradványai. Ma már tudjuk, hogy ez volt Csele község ternetője.V

Az Eszteraorní Érseki Levéltárban őrzött fontos oklevél48 talán felvilágosítást
ad arra a kérdésre, hogy kik temették el II. Lajos holttestét a mocsár szélén,
Csele község mellett?' Ime az okirat, amely egy régi jogi szokásra is fölhívja a
figyelmet:

"Báthori István Magyarország és a Kunok bírája ezennel tanúsítjuk, hogy
nemes miatoviti Horváth Márton néhai felséges Lajos király úrnak a pecsét
gyűrűiét - amelyért felséges Mária királyné úrnő a Miklós mester pécsi kanonok
pecsétje alatt kelt írással őt küldte el a közelmúlt napokban azokhoz a jobbá
gyokhoz, akik néhai Lajos király úrnak az öltözékét a mohácsi mezőkről maguk
kal vitték - jelenlétünkben hűségesen átszolgáltatta a királyné őfelségének,

amelyet azután őfelsége a tanácsos urak jelenlétében szétvágatott.é? Őfelsége

mentesítette őt ezzel az üggyel kapcsolatban, most pedig őfelsége példáját kö
vetve mi is a jelen oklevelünkkel teljességgel feloldjuk őt minderí felelősség

alól. Kelt: Pozsonyban Keresztelő Szent János születésének ünnepén, az Úrnak
1527. évében." 50

Az oklevélből tehát fény derült arra is, hogy a Mohács környéki jobbágyok
temették el II. Lajost. A török kivonulása után, (október eleje) a vísszamerész
kedő jobbágyok a mocsaras tóban és környékén a sok hulla között fölismerték
a király tetemét, és leszedve róla öltözékét, pecsétgyűrűjét. valamint a nyakában
lógó aranyszivet, eltemették.v

Ezt a frissen hantolt sírt - benne a királyi holttestet - találták meg Sárffy
Ferenc és Czetricz Ulrik. Az oklevél nem említi az aranyszivet, de Prokop Gyula
tanulmányában igen pontos okfejtéssal utal arra, hogy Horváth Márton bizo
nyára az aranvszívet is magával hozta. Az oklevélben ez nem szerepelhet, hiszen
ez nem, hanem csak a pecsétgyűrű volt jogi jelentőségű. Az özvegy Mária ki
rályné végrendelete azonban ezt vitathatatlanul táría elénk. Ime a végrendelet:

"Férjem, a király halála óta aranyszívet hordtam magamon, amelyet élete
végéig viselt volt. Parancsolom, hogy ez a szív a láncocskával együtt, amelyen
függ, beolvasztassék és a szegények között szétosztassék. Két ember társa volt
azok haláláig, kik az életben szeretetben és hajlamban soha elválasztva nem voltak,
azért semmisüljön meg és változtassa alakját éppen úgy, mínt az egymást sze
retők testei."52
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augusztus 2 nap
szeptember 30 nap

október 9 nap
41 nap

reflektorikus szív-

Talán választ kaptunk ezzel arra, hogy kik temették el .a mocsár szélén a ki
rályt. Azt azonban ma sem tudjuk, hogy kitől tudták meg az országnagyok, hogy
kinél van a király pecsétgyűrűje, ruházata? Talán a pécsi püspökséget értesítették
a megtalálók és onnan került a hír Budára?

ORVOSI VÉLEMÉNYEK

Gyalókay Jenő a tetem fölismerhetetlenségének kérdését boncolva megállapítja F'
Sárffy Ferenc győri várkapitány, aki Czetricz Ulrik királyi kamarással együtt
megtalálta a holttestet, arról tudósít, hogy a hulla nem volt undorító, romlott,
hanem ,rendkívül szép és tiszta a lemosás után. A leírás szerint a megtalálék
fogairól ismerték föl teljes bizonyossággal a királyt.54

Dr. Kenyeres Balázs egyetemi tanár, országos szaktekintély véleményét is
mertetjük Gyalókay alapján 1926-ból:

"A két tény, vagyis az arcvonások eltorzulása, amely a fogak vizsgálatát tette
szükségessé és a holttestnek kevéssé undorító volta, egymással nagyon jól össze
egyeztethető és magyarázható abból, hogya halott hat hétig feküdt nedves helyen
s ezalatt a rothadásnak kezdeti szembetűnő jelenségei csökkentek, illetve meg
szűntek. Mindezekhez képest olyan adat, amely kétségessé tenné, hogy a Sárffy
által megszemlélt halott a király holtteste lett volna. nem található.v'f

A halál oka Kenyeres Balázs szerint ful ladás.ó" Jogosan merülhet föl az a
kérdés is, hogy ll. Laios holttestét miért nem találta meg a török, vagy a sere
gükkel vonul6 sok martalóc. akik bizony a holtakról lehúzták az értékes ruha
darabokat, elvitték azok fegyvereit s egyéb értékeit? 1972-ben a Dunántúli Nap
lóban ezt a kérdést vetettük fel. A közlésre szárnos hozzászólás érkezett. Ezek
közül ee:vet Ismertetnénk, a Dr. Cseh Imre egyetemi m. tanár, kórboncnok fő

orvos úrtól kanott leírást. amelvet ezúton is megköszönünk.
..Megjegyzések Kiss Béla cikkének ama részéhez, amely Lajos. király holt

testének vízfelszínre kerülésével foglalkozik.
A halál napja augusztus 29.

A holttest megtalálása október 10.
Összesen:

(A vízben bekövetkező halálesetek 10-20%-a vezethető vissza
megállásra. a többi áldozat fulladás következtében hal rneg.)

Az emberi test fajsúlya l-nél nagyobb, emiatt az a vízben lesüllyed. Rot
hadás közben, gázképződés következtében a test térfogata megnövekszik, mí
közben súlya praktice változatlan marad, emiatt fajsúlya l-nél kisebb lesz:
a holttest a víz felszínére kerül.

Nem tartom valószínűnek, hogy páncélba zárt holttestben olyan mérvű puf
fadás tudna beállni, hogy a holttest és a páncélzat együttes fajsúlya l-nél
kisebbé váljék, s így a holttest a víz felszínére kerüljön.

Ha pedig ezt a lehetőséget nem zárjuk ki. akkor föl kell tételeznünk, hogy a
holttest jóval korábban a víz föl színére jutott volna, mint október 10-e. A gáz
kénződést előidéző míkroorganízmusok szaporodásának üteme ugyanis nazvmér
tékben függ a millő hőmérsékletétől (legkedvezőbb a 25-35 Celsius fok közötti
hőmérséklet). A patak vagy tó vizének hőmérséklete az optimálisat jobban meg
közelítí augusztus végén, szetitember elején. mint október elején. Emiatt, ha
egyáltalán a gázképződés következtében jutott volna a holttest a víz föl színére,
az a halál (illetve vízbeiutás) után 1-2 héttel következett volna be.

Mindezek alantán úgy véljük; hogy inkább a víz leanadása (ismeretes az
őszi alacsony vízállás), esetleg sodrása következtében vált láthatóvá a király holt
teste október Iü-én, mint a rothadásos gázképződés eredménye képpen.

Baja, 1973. május 15.
Cseh Imre Dr."

A TEMET:f:S

1526. november 9-én Zápolyai János minden tiszteletet megadott az elhunyt
királynak. Székesfehérváron temettéti el. Ekkorra már azonosítani sem lehetett a
bomlásnak indult holttestet.F Utána ünnepélyesen magyar királlvá koronázták
Zápolyat Jánost.
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,,1527 november harmadíkán, majdnem pontosan egy esztendővel Zápolyai
kqronázása után, ugyanaz a Podmaniczky István nyitrai püspök, aki I. Jánost
is kírállyá koronázta, ünnepélyesen felteszi az angyali koronát - ahogyan akkor
szívesen nevezték - Habsburg Ferdinánd és felesége, Anna királyné, II. Lajos
húgának fejére.. ',' Még a temetési szertartást is újra megrendezik ... Hátborzongató
komédia zajlik le előttünk... előszedik szerencsétlen Lajos király meggyötört
testének koporsóját, újra fölravatalozzák, újra beszentelik, újra eltemetik. A ko
ronázást ís ugyanaz a püspök végzi, a koronát is ugyanaz a koronaőr hozza elő
ünnepélyes díszlépésben : ... Perényi Péter."58

II. Lajost tehát háromszor is eltemették: Először a Csele mocsara mellett
ismeretlen jótevők, másodszor Zápolyat és harmadszor Ferdinánd is Székesfe
hérvárott.

Sírját a török feldúlta, kifosztotta, amint azt az ország nagy részével tette.

Jegyzetek: 1.) Török Történetírók. A MTA Tört. Bizottságának megbízásából. Fordította
és jegyzetekkel kísérte Thury József Bp. Kiadja a MTA 1896. 111. kötet. Dselalz~de Musztafa:
Az osztályok osztályai és az Utak c. munkájában Mohács és a csata is szerepel, Szulejmán
legnagyobb történetírója, Részt vett mínden hadjáratban. ,Thury összefoglaló jegyzeteiben
a 69. o. - 2.) Uo. 70. o. Ferdinél említett Sárvíz 2 sáros vizet, mocsarat jelenthet véle
ményünk szerínt, hiszen II. Lajos holttestét mocsaras tó szélén találták meg Csele község
közelében. - 3.) Uo. 69. o. Az Oszmán Ház Története c. munkájában a mohácsi csatáról
ls ír. - 4.) Uo. 69 o. Katib (chatíb arab szó) a m. irók Törőkösen ejtve: Klátib. Révai
Nagy Lexikona Bp, 11. kötet 340. o. - 5.) Uo. 69. o. Megbízható szemtanú alapján és a
Szultán Naplója segitségével ir Kemálpasazáde. MiIvének címe: Mohácsnáme. Irása részletes.
Thury szerint kora legnagyobb tudósa. - 6-11. Uo. 69. o. - 12.) Brodarics Istv~n: A ma
gyarokrrak a törökökkel Mohács mezején vívott csatájának igaz leírása. 1568. Zsámboki-féle
kiadásból fordította Bartoniek Emma. Bp. 1926. Kiadja a Magyar Irodalmi Társaság 133. o.
(Báró Burgío pápai követ jelentéseivel egy kötetben.) - 13.) Uo. 134. o. - 14.) Uo. 136. o.
Az idézet elején levő mocsáron Brodarics a csatatér mellett közvetlenül elterülő Duna ár
területét érti. Trpka András lengyel, Aczél István magyar származású királyi karnárások
voltak, akik a királlyal együtt menekültek és szintén a Csele patak mocsaras részébe ful
ladtak. - 15.) Mohácsi Emlékkönyv 1526. Szerk.: Lukinich Imre. Egyetemi Nyomda Bp. 1926.
(E. kötetben Gyalókay Jenli: a mohácsi csata. 246. o.) - 16.) Uo. 246. o. - 17.) Uo. 246. 0.
IB.) Szerémi György Lajos király haláláról (Ford. Bartoniek Emma) A 12. jegyzetben em
lített Brodarics leírással egy kötetben. 142. o. - 19.) L. 18. jegyzet 142. o. - 20.) Csele
község Mohácstól 3 km-re :I1:-i irányban feküdt. A török alatt elpusztult. A mellette folyó'
és a Dunába torkolló patak máig is őrzi a nevét. Dunaszekcsli ma is viruló község, a
török alatt szándzsák székhely is volt. Szerémi (Bartoniek) 142-143. o. - 21.) Bartoniek
Emma jegyzete. - 22.) Szerémi (Bartoniek) 143. o. --' 23-29. Uo. 143-144. o. - 30.) A 12.
jegyzetben említett leírással egy kötetben jelent meg szintén Bartoniek Emma, forditásában
Sárffy Ferenc győri várparancsnok jelentése II. Lajos holtteste megtalálásáról Brodarics
István kancellárhoz és Szerémi püspökhöz. 145-147. o. - 31.) Gyalókay: 248. o. - 32-33.)
Uo. 250. 0.'- 34.) L. 30. jegyzet. - 35.) Sárffy (Bartoniek) 145. o. - 36.) Burgto (Bartoniek)
121-122. o. Burgío levele Bécsben 1526. szeptember 5-én kelt. - 37.) Sárffy (Bllirtonlek)
146-147. o. - 38.) Szerémi: Magyarország romlásáról. Magyar Helikon 1961. 113. o - 39.)
Istvánffy Miklós: A Magyarok Törtenetéből Monumenta Hungarica VI. Magyar Helikon
1962. 119. o. - 40.) "Fölker József: Mohács Története (1900.) 13. o. - 41.) Uo. 13. o. 
42.) A szóban forgó térképen megmutathatjuk egynek a helyét. - 43.) Pécsi Műszaki

Szemle. IV. évf. 1. sz. 1959. jan.-márc. Fehérvi\ry István: Mohács és a Duna, - 44.) L.
2. sz. térkép. - 45-47.) L. a térképek - 48.) GyaIókay: 275. o. 328. sz. jegyzete alatt. Ezt
a fontos oklevelet AEV. No. 1160/2. sz. alatt őrzI az EsztergomI l1:rseki Levéltár. - 49.)
Cisi jogi szokás volt a pecsétgvürü szétvágása, hogy ne használhassák föl hamisitásra. 
50.) L. 48. sz. jegyzet. Az oklevél tartalmából következtethetünk arra, hogy kik temet
hették el II. Lajost. Közli ezt az oklevelet Prokop Gyula: II. Lajos király pecsétgyűrűje c.
dolgozatá is. Vigilia XXXII. évf. 8. sz. 1967. augusztus. A római katolikus egyház Keresz
telő Szentjános születését június 4-én ünnepli. - 51.) Az 50. sz. jegyzetben említett Prokop
Gyula munkája az aranvszívröí ls ír. - 52.) Uo. - 53-56.) Gyalókal: 253. o. (Gyalókay,
Sárffy levele nyomán) - 57.) Nemeskürty István: Ez történt Mohács után. 1966. SzépIrodalmi
Könyvkiadó Bp. 29-30. o. - 58.) Uo. 95-96. o.
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BALINT SANDOR

MOHÁCS HITÉLETI MÉRLEGE A
PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN

Alig van a magyar népnek nagyobb történelmi élménye mint Mohács és
nyomában a török hódoltság. A nemzet nagy megpróbáltatásai a népemlékezetben
íratlanul is mély nyomokat hagytak.

-A török hatalom terjeszkedését Hunyadi János és Mátyás király hátráltatta.
Ennek egykorú folklór-tükröződéseit a délszláv hősi epika tartotta fönn. A nán
dorfehérvári győzelem emlékezetét - mint ismeretes - az újabban vitaitott ere
detű déli harangszó és Urunk színeváltozásának ünnepe (augusztus 6), továbbá
Jézus nevének obszerváns eredetű tisztelete, így a dicsértessék a Jézus Krisztus
köszöntés máig őrzi. Laskai Ozsvát elmondja, hogy amikor a magyar vitézek
csatába mennek Krisztus keresztjének ellenségei, a törökök ellen, ezt mondogat
ják: Hálát adunk az Úristennek, hogy az igaz hitben vagyunk és ezért harcolunk.
Akár győzünk, akár meghalunk, megdícsőülünk, Kiáltsuk tehát háromszor erősen

a mi nagy királyunknak, Krísztusnak nevét! Alleluja. Temesvári Pelbárt az
Urunk színeváltozásának ünnepén elmondott egyik beszédében említi, hogy ami
kor a keresztény sereg Nándorfehérvárnál a csata kezdetén Jézus nevét kiáltotta,
a töröknek úgy tetszett, mintha az égből tüzes gerelyele irányulnának ellenük,
ezért meghátráltak. Úgy tűnt nekik, mintha Isten angyalai vették volna őket
üldözőbe.

A XV. század folyamán a Szeplőtelen Fogantatásnak dogmai méltóságra emelé
séért küzdő franciskánus obszervancia Szűz Máriának Napbaöltözött Asszonyként
való ábrázolását hazánkban is kezdi terjeszteni. Mária fején tizenkét csillagú
korona, kezében kormánypálca. a másile karján a kis Jézus, körülötte sugárzó
nap, lába alatt a félhold, a holdban pedig egy emberi fej, amely egykorú bíb-

"líkus magyarázatok szerínt a török pogányt jelképezi. Ebben a Jelenések Könyvé
ből vett ábrázolásban és a hozzáfűzött népszerű magyarázatokban a Mária jel
képezte kereszténység arat diadalt. a pogány. félholdon. eltaposván lábával az
ellenséget. Mária tisztelete a török veszedelem fokozódásával folyton növeke
dett. Ilyen ábrázolással találkozunk sokfelé, így Szegeden, Csíksomlyón, Budán
és sok más régi templomunkban.

Nem késnek azonban a szorongások sem. A szegedi béke (1444) megkötése
kor földrengés pusztított a városban. A törökkel való egyezség Isten haragját
hívta ki, amely a várnai csatavesztésben le is sújtott a magyarságra. Nándor
fehérvár ostroma alkalmával üstököst láttak, amely ősi hagyomány szerint min
dig a pusztulás, csapás előjele, bár ezt Kapisztrán úgy magyarázta, hogy az üs
tökös a török vereségét, vagyis a keresztények győzelmét hirdeti. Sokat em
legették a pusztulás idején Kapisztránnak halálos ágyán tett jóslatát: Jaj a
magyar királyságnak!

Jórészt a mohácsi vész után támadt pánikhangulat szülte ezeket az intő

jeleket, jóslatokat, amelyek a török csapást előre jelentették' és mintegy magya
rázhatóvá tették a közvélemény számára: Isten égi jelekkel, szentjeinek [öven
c1öléseivel figyelmeztetett a pusztulásra, de nem okultak belőle. El kell tehát vi
selni a törököt, mint az Úr sanyargató ostorát. Ez a felfogás már az obszervan
cia eszmevilágában, majd hangsúlyozottabban a protestáns teodiceában és je
remiádjainkban, azaz feddő költészetünkben jut kifejezésre. A magyarság csak
a hitben és lélekben való megígazultság révén szabadulhat meg apokaliptikus
ellenségétől.

Míseszöveg (míssa contra Turcas) is keletkezik. Könyörgések születnek a csa
pás elhárítására. A Czech-kódex imádsága: Törd meg, Uram, Isten, a Te szent
hazád ellenségeinek az erejét!... Mert nincsen egyéb ki miérettünk vias
kódjék ... Csak Te, a mi Istenünk ... A Gömöry-kódexben ezt olvassuk: Kér
lek, nemes asszonyom, Szűz Mária... Ne hagyj engemet semminemű szüksé
gemben ... És a Te szerelmes édességes szent Fiadért szabadíts meg minket a
gonosz törököktől, és tarts meg rnínket az igaz keresztyén hitben, és törd meg
a gonosz saándékokat! ... - Pásztor Lajos utal rá, hogy Brassóban jámbor tár-
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sulat alakult a keresztény hívek üdvösségéért, különösen azokért, akik a török
.elleni harcokban elestek, imádkoznak és misét mondatnak érettük.
, Természetes, hogy török indítékok szövődnek a búcsújárásokhoz. a zarán
doklatokhoz is. Egyik leghíresebb hajdani kegyhelyünk a szentvéi--ereklyet őr

ző Báta, éppen Mohács szomszédságában, a fenyegetett Délvidéken. 1415-ben
Garai János török fogságban tett fogadalmát beváltva, rabbilincseit felajánlva
zarándokolt Bátára. Báthori András, a naszádosok kapitánya a török ellen in
dulóban (1521) Szerémi György értesítése szerint -"a szentvér elé ment". Ka
nizsay Dorottya arannyal átszőtt, ezüst koronákkal ékes kamuka takarót aján
lott föl az ereklyének. Nyilván engesztelésül, hogy elhalt férje, Perényi Imre
nádor alighanem mágikus megfontolásból elrabolta az ereklyét és Siklós várába
vitette. Kényszerült azonban visszajuttatni Bátára.

A török távoltartására a középkori népszokásole dús televényéből különös ha
gyomány sarjadt ki. A Jagellók korában az úrnapi körmeneten furcsa látvá
nyosságot adtak elő. Egy népies jóslat szerint ugyanis a mohamedán hitnek
akkor lesz vége, amikor a próféta koporsóját sikerül szétrombolni. Ezért a kör
menet útján Mohamed mecsetjét is fölállították. Koporsó függött benne. ame
lyet a szultán és számos basa alakja vett körül. Amikor a király és a körmenet
a mecset elé ért, óriási tűzsugar sújtott le a koporsóra és ezt, valamint a kö
rülálló török bábokat lángba borította. Ami el nem égett, azt a tömeg mearo
hanta, botokkal, kövekkel Izzé-porrá zúzta, sőt fogaival is szaggatta. A szokás
elh:1~ft.:1 célzata. :r..yil"~".'ÍnvaI6. p.... lebeg trdnt 1':fcham2d l~oporséja szólásunlcnak
szemléleti alapját nyilván még itt kell keresnünk.

Különös, de szimbolikus véletlen, hogya mohácsi gyásznap éppen Nyakavágó
Szent János ünnepén szakadt a nemzetre. Közbevetőleg meg kell említenünk,
hogy a vértanú fejét a középkorban tálra fektetve kifaragták, vagy tál fene
kére festették. Ezt paraliturgikus szentelménynek tekintették, és érintését fejfá
jáskor tartották foganatosnak. Valamiképpen ezzel a kultusszal függhetett össze
a Perényi család ősi címerébe vésett János-fej.

Az ütközetre induló Lajos király seregével Bátán meggyónt, megáldozott. A
fiatal Perényi Ferenc erdélyi, később váradi püspök, Kanizsay Dorottya mos
tohafia, aki folyton készült, de már nem juthatott el Itáliába, Rómába, a király
hoz fordulva megjegyezte: Fölséged jól tenné, ha a kancellár urat már most
Rómába küldené és általa Öszentségét fölkérné, hogy a csata napját húszezer
magyar keresztény vértanú ünnepévé avassa.

Ki tudja már miért, de Ferenc püspök ifjú fejét a törökök levágták és Bu
dára vitték Szulejmán szultánnak. A család nyilvánvalóan a szomorú napra
és a püspökként elesett fiúra való emlékezéssel, drágakövekkel ékesített ezüst
tálcákat ajándékozott a gyulafehérvári székesegyháznak, a püspök első jegye
sének.

Mint ismeretes, a csatatér hősi halottjait Kanizsay Dorottva négyszáz fo
gadott emberével mentette meg a farkasoktól és halottrablóktól. Eltemettette őket
papi áldással. kezvúri templomaiban pedig mísét mondatott pr<>ttük.

Mohács Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelt temetőkáuolnájának hom
lokzatán ezt olvassuk: SIT VT PRAECO CLADIS MOH ACSIENSIS, vagyis: le
gyen a mohácsí csata hírmondója. A fölírásból az is kitűnik, hogya kápolna
alapításának ideie 1859, tehát az abszolutizmus hazafias kegyelete emelte.

Király József pécsi püspök kezdeményezésére Nyakavágó Szent János, soká
cul Sikovanje napját (augusztus 29.) Mohács népe fogadalmi ünneppé nyilvánítot
ta, amelyet máig, újabban a rákövetkező vasárnap meg is ül. Mint a helybeliek
mondogatíák: amint Heródes Jánosnak fejét vétette, úgy vette a török nemzetiink
fejét, a királyét is. Régebben a céhek, továbbá az' ünneplőbe öltözött qép fel
vonulása kiiJön látvánvosság volt.

A kápolna belsejében Dorffmeister István két olaiképe: az egyik a mohácsi
pusztulást. a másik pedig Lotharíngiaí Károly mohácsi. pontosabban nagyhar
sányi győzelmét (1687) örökítette meg. A képeket Eszterházy László pécsi püs
pök rendelte mohácsí nyaralója számára (1793). Innen kerül Girk György me
gvéspüsnök intézkedésére ide. az újonnan épűlt ernlékkápolnába. amely egvéb
ként művészíleg nem jelentős. Négy mennvezetfreskója Kereszielő János vér
tanúságát ábrázolja. A közbeeső cseselveken ott láttuk a Jelenések Könvvének
négy lovasát, a pusztítás biblikus [elkéoeít. amelyek itt Mohácsra is emlékez
tetni akarnak. Egy üvegfestményen Kanizsay Dorottyának fekete gyászba öl
tözött alakja egy árván röpködő hollóval.
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1926-ban, a négyszázadik évfordulón Mohács városa~Arkay Bertalan tervei
szerint, Kolbe Mihály későbbi mozaikjaival modern stílusú emléktemplomot
emelt, amely azonban a bizánci és török szakrális formavilágot is idézi. Most
a négyszázötvenedik évfordulón egyházunk részéről méltó megemlékezés vol
na a még hiányzó belső művészi feladatok, így mozaikmunkák folytatása, és
a templomi kultusz megélénkítése.

További mondanivalóinkkal nem lépjük át Mohács és Baranya, illetőleg a
pécsi egyházmegye határait.

Baranya a középkor végén hazánk legvirágzóbb tájai közé tartozott. Nem
véletlen, hogy Nagy Lajos éppen Pécsett alapított egyetemet. Ennek is lehet
hatása, hogy hazánkban annyi eszmeáramlat talán először itt bukkan elő leg
elevenebben, sőt többször országos jelentőségűvé válik: bogumil-huszita nyo
mok, Janus Pannonius humanizmusa, majd a Dráva-vidék és Sztárai Mihály
protestantízmusa, Pécsi Simon judaizrnusa, Válaszúti György unitarizmusa, mellet
tük azonban a katolikus helytállás, a latin tradíció őrzése, amelynek a pécsi
Mindszent-templom az éltető lelke.

A kálvinista Ormánságot .és Sárközt puritán hite mellett vizek is védelme
zik. A megmaradt katolikus magyar szígetek (Hosszúhetény, Püspökbogád, Sze
bény) gondozására vándormlsszionárlusok, licenciátusok vállalkoznak. A katoli
kus délszlávok: horvátok. sokácok, bosnyákok beszívárgása a hódoltság alatt
állandó. Nem maradnak el a pravoszláv szarbek sem. Az előbbieket bosnyák
franclskánusok irányítják, akik az idők során a Duna vonalán (Mohács, Baja,
Dunaföldvár, Ercsi) egészen Budáig, sőt Bécsig feljutnak. Más, horvát láncolatuk
a Dráva vidékén (Szigetvár, Pécs, Siklós, Gyűd) buzgólkodik. Az andocsi je
zsuita misszió szálai Baranyába is elvezetnek. Munkájuk a XVIII. században
érik gyümölccsé, amikor már az újjászülető pécsi egyházmegye világi papsága
is megosztozik velük. Ekkor indul meg a német bevándorlás is.

A túlnyomóan katolíkus németség új hazáját Schwiibische Türkei néven kez
di emlegetni, amelyben a törökségnek még sajgó emlékezete is kifejezésre jut.
Oltalmazó pajzsa, palladiurna a passaui Mariahi!f kegykép, amelynek török vo
natkozásaira néhány szóval utalnunk kell; és megértéséhez bele kell élnünk
magunkat a kor színes, képzeletdús lelkivilágába. A kegykép, Lucas Cranach
festményének Passauban őrzött változata a XVII. század folyamán csodatevő

hírbe került. Bécs ostroma idején (1683) az udvar Passauban tartózkodik, és
Lipót császár és király sokszor ájtatoskodik előtte. Fenyegetett birodalmát a
Szerit Szűz oltalmába ajánlja. A győzelmet, majd a török hatalom hanyatlását
az uralkodó éppen a passaui Keresztények segítsége közbenjárásának tulajdoní
totta. Ettől fogva a kegykép másolata villámgyorsan elterjedt az egész katolikus
Közép-Európában,

Bevándorló németjeink a passaui képben szemléltetett Szűzanya oltalmába
ajánlják magukat. Képét és Mária nevenapjának (szeptember 12) új barokk ün-

- népével is megszentelt tiszteletét hozzák magukkal. Szinte nincs egykorú temp
lom az egyházmegye területén. amelyben az ábrázolással ne találkoznánk. E
kép-másolatok, olykor átköltések körül is több német alapítású helységünkben.
így csak a pécsi egyházmegye területén (Turbék, Cikó, Bátaszék, Mucsi, Hő

gyész, Bozsok, Lúcs, Pécs, Irgalmasok) búcsújáró kultusz, devóció sarjad.
Másfelől azonban a bevándorló német nép új lakóhelyén fogódzót, tradící

ót, vagyis lelki otthonosságot keresvén, fölfedezi a magyar középkor megcson
kult emlékjeleit, maradványait, amelyeket búcsújáró helyként kezd tisztelni.

Különösen sokat mond a táj németségétől máig éppen Mariahilf néven
emlegetett T1trbék, Szígetvár szomszédságában, Amint ez sokak előtt ismeretes,
Szulejmán szultánt a vár hosszadalmas ostroma (1566) annyira megviselte. hogy
meghalt, mielőtt Zrínyi a kirohanásra szánta volna magát. Legszűkebb környe
zete ezt a csüggedés elkerülése végett titokban tartotta, csak utána adták meg
nekí a végtisztességet. Holttestét elvitték Konstantinápolyba, belső részeit pedig
helyben emelt díszes mauzóleumban (türbé) helyezték el, amely :a melléie épült
mecsettel török zarándokhellyé vált. Később a hazánk ellen indított török se
regek első útja ide vezetett, és itt imádkoztak fegyvereik győzelméért. A fel
szabadulás után a sírt lerontották és köveit széthordták. Jámbor törökök a he
lyet még a következő évszázadokban is fölkeresték. A türbé helyén épült ka
tolíkus búcsújáró kápolna oltárára a Maríahílf-kegykép került.

A török mecsetre épült sztgetvári plébániatemnlomnak a Zrínviász s7elle
mében fogant, Dorffmeister Istvántól festett hatalmas kupolafreskója (1788) a
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városka magasztos történelmi sorsában, Zrínyi Miklós áldozati halálában meta
fizikai távlatokat és elégtételt villant meg.

A Völgység nemcsak Vörösmartytól megénekelt irodalmi tárgy, hanem Cikó
(Altkerich) révén kisebb szakrális táj egység is. Középkorí, talán még johanniták
tól emelt tempiomának csak a szentélye maradt meg. A rom meghökkentő pa
naszfalként tekint az ég felé, mintha a Mohács okozta pusztulást siratná. A
jövevényeket biztatta azonban az újrakezdésre, a helytállásra is. A rom nagyon
messzíről és nagyon mélyről szól az emberhez: szinte napjainkig egyaránt szín
helye a magándevóció és közösségí kultusz kötetlenebb, laikus formáinak.

A pravoszláv szerbeknek is voltak kultuszhelyeík. így hosszú ideig a szent
ként tisztelt Stepán Stíljanovics despota siklósi, göntérhegyí sírja, továbbá a
tolnai Grábóc kalugyer kolostora.

A sokrétű tájat: magyarok, németek, délszlávok közös szülőföldjét a közép
kori gyökérzetű Máriagyűd foglalja szakrális népi szintézisbe.

Az idő így sok mindent kiengesztel és megorvosol. A megbékélt "tájat uj
népközösségének hite és dolgos két keze ismét fölépítette. Ennek mondaí ki
csendülése, szinte intelme a számos változatban emlegetett török átka, Szapáry
átka. Amikor a török kénytelen volt hazánkat elhagyni, dühében meg akarta az
országot átkozni. Erre a fogságában levő Szapáry Pétert kényszerítette. A sely
lyeíek emlékezete szerint Szapáry letérdelt a földre, fölnézett az égre, majd ma
gyarul szólalt meg, amit a török nem értett: verje meg az Isten a magyarokat
húsvéti esővel, szentgyörgyí harmattal, pünkösdi záporral. Ha ugyanis ilyenkor
esik az aranyat érő tavaszi eső, akkor beteljesül a török átka: jó termést, bol
dogulást, békességet remélhet a Mohács megszentelt fájdalmán merengő ma
gyar haza minden fia.

T/MÁR Gy(jRGY

BARANYAI CSAPATOK A MOHÁCSI
CSATÁBAN

A mohácsi csatában részt vett egyházi seregekhez egyházmegyérikből több
csapat csatlakozott. Ezek az egyházi zászló alatt vonuló seregek a középkori
(feudális birtokos) egyház szervezetének szükségszerű kísérői voltak. Hazánkban
a XI. századi oklevelekben már megjelentek az egyház (püspökök, káptalanok.
apátok) kíséretét alkotó harcos jobbágyok, lovas szolgák - equítes ministri,
bellatores. Ezek később, mint egyházi nemesek, majd predialista néven tűnnek

fel. Egy 1290 körüli oklevélben például a pécsi káptalannak egy, az esztergomlak
kal folytatott perében 1000 nemes tanú között kb. 100, jobbára comes címmel
megnevezett egyházi nemes tanút soroltak föl. Ezek mind a pécsi káptalan, illet
ve a pécsi püspök falvaiból valók voltak. A Pécsett fölsorakoztatott tanúk 31
helységből gyűltek össze. Tizenhat jött a Pécs melletti Kővágószőlősről, kilenc
a ma már Pécshez tartozó Cserkútról (jelenleg Kővágószőlős filiája). Ugyan
csak Pécs közvetlen szomszédságából, Keszüból és a ma Pécs területét alkotó
Megyerról öt-öt, a többi helységből ennél kevesebben érkeztek. (Itt jegyezzük
meg, hogy. a cserkúti predialisták temploma ma is áll tüneményesen restaurált
középkorí freskóival. A bakonyai, a málomí és a kővágószőlősí predialisták temp
lomainak középkorí emlékei részben föltárás alatt, részben már föltártan, ugyan
csak tanúi ezeknek a századoknak.)

Az egyházi nemesekból kiállított csapatok helyét idővel a már bizonyos
értelemben jobban szervezett bandéríumok vették át. Ez már elsősorban nem
a predialisták hadbavonult alakulata, hanem az országgyűlések törvényei által
szabályozott zsoldossereg. Amikor Mátyás halála után a nemesség hosszadalmas
és alapos "tanácskozások és egyéb intézkedések közt végre ez ország törvényei-
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böl, dekrétumaiból, szokásaiból kiválasztott és. • • egybegyűjtött" cikkelyekkel
igyekezett a Mátyás által létrehozott rend helyébe visszaállítani a néki meg
felelőbb régit, a hadbaszállás Mátyás előtti rendjét is újra kodifikálták. Az 1492.
évi országgyűlés. cikkelyei között találjuk meg a püspökök, az egyes apátok, a
káptalanok saját zászlaja alatt vitt bandériumokról szóló törvényeket, Egy ban
dérium 400 főből, felerészben fegyveresekből. felerészben könnyű fegyverze
tűekből állott (1492:20 tc.). A diétán később arról is intézkedtek, hogy az egyes
püspökök, apátok stb. "miféle megszabás szerint tartozzanak csapataikat az or
szág védelmében fenntartani és ellátni". Igy állít ki a pécsi püspök egy ban
déríumot, a pécsi káptalan 200 lovast, a pécsváradi apát ugyancsak 200 lovast,
a szekszárdi apát pedig 100 lovast (1492:15,20). Ugyanez az országgyűlés úgy
határoz, hogy a főpapok és bárók bandériumaikban a (könnyű fegyverzetű) hu
szárok helyett nehéz fegyverzetű lovasokat alkalmazzanak (1492:16).

Ezek a bandériumok - úgy látszik - nem valami nagy ütőerőt képvisel
hettek. Az 1518. évi diétán az országlakók meglehetős önkritikával döbbentek
rá, hogy a hozott "rendelkezéseket sehol sem hajtották végre, ezért minden
dugába dőlt, a legtöbb végvár elesett". Ekkor úgy határoztak a karok és ren
dek, hogy a "főpap urak úgy dézsmáiknál, mint jobbágyaiknál fogva is tartoz
zanak mindig csapataik fele részét a végvidéken tartani", szükség idején. pedig
a másik felét is oda küldeni, "nehogy különben csapataikat, amelyeknek eddig
elég tudvalevőleg kevés hasznuk volt, hiában és ltasztalanul látszassanak tar
tani és ellátni" (1518/11 :1.).

A mohácsí csatamezőre főpapságunk végül is (úgy tűnik) nem a megadott
bandériumi létszámmal vonult fel. Az 1526. évi Szent György napi rákosi or
szággyűlés mindenesetre úgy határozott, hogy a főpapok, bárók közül a tehető

sebbek "mentől nagyobb készülettel törekedjenek a háború terhét magukra ven
ni" (9. tc.).

A Mohács alatt elesett pécsi püspök, Moré Fülöp bandériumáról kevés biztosat
tudunk. Lehet, hogy csak a törvényesen előírt 400 fős, nehéz fegyverzetű lo
vas bandérium élén érkezett a seregek gyülekezőhelyére. Mégis valószínű, hogy
ennél nagyobb csapata volt. (Németh Béla alaposan túloz, amikor 1500-as lét
számot ír a pécsi püspök csapatánál. Ld. Várady: Baranya múltja és jelene
II. 373.).

A pécsi káptalan bandériumáról sem valami sokat tudunk. A pécsi prépost
ekkor Macedóniai Llíszló, aki 1526 elején a történetíró Brodarícs pécsi prépost
javára lemond a szerémi püspökségről, és ugyanakkor elnyeri a pécsi prépost
ságot. A hadba gyülekezéskor ott találjuk őt a király mellett, de júliusban Tol
náról Budára küldte a király, hogy a királynő közbenjárásával megsürgesse Fer
dinánd beígért segítségét. Igy ő a csatában nem vett részt. A káptalani bandé
rium viszont biztosan ott küzdött. Macedóniai Lászlóról még csak annyit; hogy
1526 novemberében már váradi püspök. Megjegyzendő még, hogy a Macedóniai
családnak Mohács vidékén volt birtoka. Lajos király a csata előtt (augusztus
21-én) kelt levelét az Újfalu melletti táborból, tehát macedóniai birtokáról irat
ta Batthyán bánhoz.

Koller (V. 55) megemlíti a Szerecsen János által vezetett 2000-nél nagyobb
gyalogos hadat. Ennek katonái a Dráva vidékéről való jeles nyíllövők voltak.
A sereget Szerecsen részben a saját, részben a káptalan birtokairól gyűjtötte

össze. Ez a sereg nem lehet azonos a káptalani lovas bandériummal. Ugyan
csak Kollernél találjuk említve (V. 73) a pécsi akadémia 300 tanulóját, akik
színtén részt vettek a csatában.

Egy korabeli beszámoló különféle rendek számos szerzeteséről emlékezik meg,
akik bátran mentek neki az ellenségnek (bizonyára gyalog voltak ezek is). Jól
harcoltak és a töröknek sok kárt okoztak. Saját lobogójuk is volt. Mindnyájan
elestek, mert páncélt nem viseltek. Hogy mennyí volt közöttük baranyai vagy
Pécs-egyházmegyei, nem tudjuk.

Campeggio bíboros legátus az 1525. június 24-re kitűzött, de a király által
letiltott diétáról írt jelentésében megjegyzi: "A pécsi püspök beszéli nékem, hogy
az ő megyéjében, amely egyike a legnagyobbaknak, a nemesek elhatározták,
hogy ők igenis felmennek a diétára. .Baranyában már több mint 1500 nemes
fegyverben van ..." Vajon ez a tekintélyes sereg egy év múlva, amikor már nem
diétai csatározásokra került sor, ugyanilyen egy akaraton volt-e? Nem tudjuk.
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Mégis feltételezhető, hogy számottévő részük ott lehetett Mohácson. Nagyvátyon
-még századunkban is élt a néphagyomány. hogy az "egész Nagyváty ott volt a
mohácsi ütközetben" (Mohácsí Emlékkönyv, 1926. 347.). .

Kik voltak a hadra kelt baranyai nemesek? Részben nyilván az egykori
prediálísok megyei nemessé emelkedett utódai, és számos további kisnemes a
megye egész területéről. Mégis zömmel a Baranya nyugati részén élő nagyszá-
mú ún. egytelkes nemes adta ki többségüket. .

Ezek az egytelkesek egyenes leszármazottai voltak a kora Árpád-kori ki
váltsagos székely lövőknek (Györffy; I. 403). Várispánságuk, amely egyben fő

esperesi székhely is, Nagyvátyori volt. A tatárjárás igen megtizedelte a székely
lövők sorait. IV. Béla új alkotmányt adott nekik. Királyi serviensekké, neme
sekké emelte őket. Időközben a vátyi főesperes Pécsre helyezte át székhelyét.
A dignitárius kanonokok között míndmáíg megvan a székesegyházi főesperes.

A Váty-vidéki nemesek száma a XVI. században már igen jelentős. Az
1542-43. évi rovásadó összeírás alkalmával 63 nyugat-baranyai, és velük köz
vetlen szomszédos 18 délkelet-somogyi, valamint öt délnyugat-tolnai falujukban
kb. 800 ilyen egytelkest vettek számba. (Az időközben történt megyehatár ki
ígazítások folyamán ezek a falvak ma szinte kivétel nélkül Baranyához, és leg
nagyobb részt Pécs-egyházmegyéhez tartoznak.)

Ezeknek a nemeseknek nincsenek [obbágyaík, és személyesen kötelesek had
ba szállni. Ezenkívül az 1492. évi diéta dekrétuma szerint (20.3. §.) minden tíz
ház, illetve kúria után egy lovas katonát is köteles kiállítani. A későbbi dié
tákon ezek a nemesek is rendre igyekeztek terheiket könnyíteni. 149B-ban már
csak 36 portánként kötelesek egy fegyveres lovast adni (l6. tc.), 1518-ra már
csak a fp.jenkénti fölkelés a kötelességük, katonák eltartásával már nem adóz
tatják őket (1518/I1. 36. 1. §.), A régi korok harci szelleme is alábbhagyott kö
rükben. A diéta ezért elrendeli, hogy a fejenként fölkelő és kivonuló egy tel
kesek "ne kocsin jöjjenek, mint többen szekták; hanem, hogy harcolhassanak,
táborozók módjára, lóháton vagy gyalog" (1523:20.1). A fejenkénti hadbaszállás
terén is enyhítést szerzett ez a nemesség a diétán. Ahol ugyanis egy kenyéren
és háztartásban éltek, ott csak egynek kellett közülük elmenni (1523:20.2. §.).

'I'ermészetesen nem szabad itt kizárólagosan az ősi "szittya" erkölcs és hadi
erények végzetes romlására és a nemesi réteg elpuhulására gondolnunk. Ezeknek
az egytelkeseknek a sorában a XVI. századra már feltűnően nagy a vagyoni
differenciálódása, és jelentős elszegényedett réteg alakult ki soraikban. A ma
guk körében jelentősnek mondható vagyoni különbségek mind a súlyosan elap
rózódó fölrlterületben, mind az ingó vagyonban jelentkeznek. 1542-ben a bara
nyai egytelkesek 9%-a íngóságal alapján nem adóztatható, koldusszegény. Egy
harmad részük ingóságának becsértéke 10,- Ft alatt volt. (Egy jobágyporta
örökbecse ekkor 40,- Ft.) A nemesi telkek elaprózódása is számottevő. Az egy
telkeseknek talán lo-15%-a rendelkezhetett egész, esetleg több telekkel. A több
ség csak töredék telkeken gazdálkodott. A somogyi egytelkesek 1543. évi össze
írásában találunk még 1/10 teleknyi birtokra utaló adóösszeget is. Az általános
kép tehát az elszegényedést rnutatja. Ez pedig nyilvánvaló demilitarizálódással
jár. Ez a nemesi sereg Mohácsra inkább csak lelkesedését, mint hadi felkészült
ségét és fegyverzete erejét vitte.

Irodalom: A Moháccsal foglalkozó és felhasznált szakirodalmat Itt nem sorolom föl.
Használt egyéb források: Magyar Törvénytár 1899. - KolJer: Historia Episcopatus Quln
queecclesiarum. 1801, V. kötet. - Györffy György: Az Arpád-korr Magyarország Történel
mi Földrajza, 1963. - Brüsztle J.: Recensio Uriiversí Cleri Diocesis Quinque-Ecelesiensis,
1874, I. kötet. - Tanulmányok Tolna megye történetéből In. 1972. - Dr, Csizmadia: A szek
szárdí predtálisok és utódaik a feudális korban. Baranyai Helytörténetirás. 1972. - Horváth
Tímár : XVI. századi dikális konskripciók Baranya megyéröí. Baranyai Helytörténetírás,

1974. .- Tímár Gy.: Rovásadó összeírások a mal Baranya XVI. századi területéről.
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DOKUMENTUM
A MOHÁCSI VÉSZ KIHATÁSA PÉCS VÁROSÁRA

Pécs városa 1543-ban került. a török végleges uralma alá. Várallyi Szaniszló
püspök kb. háromszáz pappal és szerzetessel elhagyta a várost. 1581. augusztus
18-án kelt levelében István pécsi plébános azt írja XIII. Gergely pápának. hogy
ő az egyetlen szolgája Pécsett a fogoly keresztényeknek; szegény, nélkülöz, ke
nyérrel is alig tud jóllakni, üldözik és életére törnek. Hatvan évvel később, azaz
a város eleste után száz évvel, két jezsuita misszionárius működött itt. Egyi
küktől, Horváth Jánostól származik az alább közölt levél, amely - szemben
egy másikkal, egy évvel később keltezett levelével - eddig nem jelent meg.
A level latin nyelvű eredetije az OL. Kamarai lt. Acta jes. irreg, B 414 fasc. 4.
fol. 111-19. alatt található.

A levél írója, Horváth János horvát származású volt, a partvidéki Melnicén
született, Tizenhat évet töltött a török misszióban, majd a győri kollégium rektora
volt három évig. Meghalt Zágrábban 1656. január 18-án. A levélben szereplő Pécsi
Bálint pécsi származású magyar, született 1597-ben. Nyolc évet töltött a török
misszióban Pécsett, ahol 1639. december 16-án meg is halt. A horvát származású
Blaskovich Miklós a Zágráb melletti Oborovón született. Tizenhat évet töltött
a török misszióban. Meghalt Zágrábban 1656. január 15-én. Beőky Paczoth Ferenc
159B-ban született, három évet töltött a török misszióban.

A levél közlését azért tartjuk indokoltnak, mert írója rávilágít a török mísz
szió összes problémáira. Püspök nincs a területen. Két-három jezsuita és ugyan
annyi "szláv" világi pap képviseli az egyházat. A pécsi házfőnök a veszprémi
és pécsi püspök vikáriusa, de a Propaganda fide kongregáció - a püspököktől

függetlenül - szintén gyakorol itt joghatóságot az általa küldött vizitátorok
révén. Mivel ezeknek a török előtt nagyobb becsületük volt, kihasználták ezt a
tekintélyt a püspöki helynökökkel szemben. A lícenciátusí intézményt nem ked
vel ték, a jezsuiták viszont iskolájukban állandóan képeztek ki utánpótlást és
velük tartották össze a katolikusokat. A naptár-vita lassan elcsendesedett A ka
tolikus vallás a már meggyökeresedett reformációval szemben új hitnek számított
a török szemében. Bővebben volt utánpótlásuk és azonnal elfoglalták a megürült
Iícenciátusí plébániákat. Az egyik hithirdetőről adott gyászjelentés részletesen
szemlélteti az itt működő papok hősi életmódját.

I.

K1'isztusban tisztelendő Atyám! Krisztus békéje legyen velünk! Még nem ér
kezett meg hozzánk a megigért P. Blaskovich Miklós. A napokban, 1640. január
15-én hallottam róla, hogy Gyöngyösön az iskolában tanít. Már írtam neki és
főnökének, hogy az Isten szerelmére, minél előbb jöjjön Pécsre, mert egyedül
vagyok. P. Pécsi Bálint ugyanis a lelkipásztorkodásban szerzett hosszú betegség
után házunkban 1639. december 16-án d. e: 11 óra tájban imádság és "Commen'
datib animae" közben meghalt, miután áhítattal erősítést nyert a bűnbánat, az
ultáriszentség és a betegek kenete által. Halála a legtöbb emberben nagy sajnál
kozást keltett. Mindig a magyar köznép 'iránti buzgóság hevítette. Fáradhatatlanul
szolgálatunkra volt. Járta az egymástól 6-8 mérföldre (egy magyar mérföld 8,354
km) levő falvakat, oktatta a népet, hittanra tanította őket, prédikált, gyóntatott,
imádkozott a betegek mellett. Imájával gyakran meg is gyógyította őket s a meg
szállottakbó! kiűzte az ördögöket. A gonosz lelkek néhányszor, elhagyva a meg
szállottakat) belekiabáltak szentbeszédeibe, hogy ne beszéljen ilyen doJgokról a
népnek. Bálint atya türelmesen viselte el az étkezésben való hiányosságokat a
falvakban, ahol bizony alig van valami a kenyéren, vízen, vöröshagymán, fok
hagymán és káposztán kívül. Ilyenkor a föld volt az ágya, a nappal hordott ruha
az ágyneműje. Útjaiban a török és a trák szakadár gyakran kifosztotta, rémítette,
megverte. Néhányszor egész csodálatos módon maradt épségben kardok és golyók
közepette. Volt, hogy rablók közé keveredett, de nem ismerték fel. Itthon szívesen
foglalta el magát megalázó szolgálatokkal és konyhai munkákkal. Amikor huza
mosabb ideig volt itthon, mindig ő volt a szakácsunk, Vasárnap a templomi lelki
munkákból hazatérve, ő készítette az ebédet. Ezen a vidéken bizony nem juthatni

519



ilyen szolgához vagy szakácshoz. Most ugyan kaptunk egyet Gyöngyösről, de hogy
meddig marad, nem tudom, mert a törökök gyakran betörnek házunkba.

A magyar keresztények nagyon kérik főtisztelendőségedet, küldjön nekik ma
gyar atyát. Velük együtt én is kérem ezt és könyörgök, hivatkozva Isten és a
sokezer magyar iránti szeretetére, akik itt II pécsi és veszprémi püspökségben
laIcnak. Ha elhanyagoljuk őket, könnyen áttérnek a kálvinizmusra vagy ariániz
musra. Én ugyan tudok egy kicsit magyarul, és az idén és tavaly is szükségből

helyettesitettem P. Bálintot betegeskedése alatt, nagyobbrészt én tartottam helyette
is a szentbeszédeket és szolgáltattam ki a szentségeket, de egymagam nem vagyok
képes helyét teljesen betölteni. Ha főtisztelendőséged küld valakit, tegye meg egy
ben a misszió főnökévé is. Ha nem tudna magyar szónokot küldeni, írjon Ró
mába és kérje rendfőnök atyánkat, hogy azok közül a raguzai dalmaták közül,
akik az ottani rendház feloszlatása után visszatértek Itáliába, küldjön egyet Pécsre
az olaszok, dalmaták és a boszniai szlát'ok részére, mert ezeknek a nyelve majd
nem egy. O legyen egyúttal a missziók főnöke is. A dalmatáknak ugyanis tekinté
lyük van a törökök előtt, őket a törökök mondhatni bekebelezték maguk közé.
Nekik kiváltságaik és a raguzai köztársasággal való szövetség miatt sok mindent
szabad, amit nem szabad másoknak. a szlávoknak, sokácoknak, magyaroknak.
Akkor aztán én és P. Blaskovich teljesen a magyaroknak szentelnénk magunkat.
tou sok magyar falunak és városnak lehetnénk a szolgálatára, és Isten kegyel
mével több kálvinistát és ariánust is bevezethetnénk a katolikus hitre. Ha ez nem
történik meg, .a mostani katolikusok közül is sokan elhagyják hitüket és elvesz
nek, hiszen nincs errefelé egyetlen magyar pap sem. Van ugyan három szláv
világi pap, akik jól is tudnak magyarul, de nem akarnak a magyarok szolgálatára
lenni, mert nem fizetnek nekik, vagy csak keveset adnak. A szlávok pedig jól
és bőkezúen fizetnek és egyben tisztelik is őket, míg a magyarok csak keveset
vagy semmit sem adnak.

A két püspökségnek, a pécsinek és veszpréminek helynöki hivataláról még nem
hallottam semmi biztosat főtisztelendőségedtől. De tudom, nincs tetszésére az,
hogy ezt a püspökök a Pécsett tartózkodó atyákra bízzák. Én is úgy látom, hogy II
mieinknek nagy megnyugvására szolgálna, ha nem parancsolnák ránk. Ugyanis
sok szerzetes és világi pap jön pápai bullákkal a Szerémségből, Boszniából, Szend
"őről és Bulgáriából a Propaganda fide kongregáció küldetésében, akik aztán
csak zavart okoznak nekünk. Azt mondják, hogy egész Törökországban, ahol a
püspökök nem tartózkodnak székhelyükön, ők az apostoli helynökök; viszályokat
szítanak a papok és licentiátusok között. És mivel magyarul nem tudnak, semmi
hasznára nincsenek ennek a népnek, amely nem is fogadja be őket. Ezért aztán
ők azzal fenyegetik a mi atu.áinkat, hogy' a törökök által kiűzetik őket, bebörtö
nöztetik és kiszolgáltatják őket nekik.

Bármit határoz főtisztelendőséged ebben a dologban, jelezze nekünk, és a
pécsi meg veszprémi püspökkel is intézze el. Ha a mi missziósaink megmaradná
nak a helynökségben, akkor kell, hogy a püspök urak tegyenek lépéseket a szent
széknél, hogy ne küldjenek annyiszor ilyen apostoli helynököket, legalábbis ne
ebbe a két püspökségbe, ahol csak megzavarják a népet. Ezenkivül kérem, hogy
nagyon köriiltekint6en írjanak nekünk, éspedig biztonságos és megbízható kül
döncök útján, amilyen most nagyon kevés van. Végül kérjük, hogy egyáltalán
semmit se írjanak vagy üzenjenek világi dolgokról, adóról, behajtásokról, az alatt
valók ajándékairól vagy büntetésekről. Vannak hadnagyaik és katonáik, akikkel
ilyen dolgokat nélkülünk is elintézhetnek. Ha pedig nem maradnak meg a mieink
a helynöki tisztségben, vajon kell-e akkor kijárnunk a két püspökség falvaiba
vagy nem, és kell-e gondoskodnunk licentiátusokról és azok elhelyezéséről?

Gyakran nagy kellemetlenségünk van itt az iskolamester hiánya miatt. Nehe
zen tudunk szerezni és még nehezebben tudjuk őket házunkban és asztalunknál
megtartani, ők világiak, szabadok és függetlenek akarnak lenni. Miután rövid
ideig nálunk voltak és valami kis pénzt és ruhát szereztek maguknak, elbízzák
magukat és elmennek. Azért az Istenre kérem, gondoskodjék számunkra j6 iskola
mesterekről, akik a gyermekeket tanítják, meg a híveket is tudják szolgálni
énekkel a templomban és a temetéseknél. Főleg azért, hogy az ariánusok ne kér
kedjenek annyira a katolikusok előtt a maguk iskolájával. Amikor még több
atya volt ebben a misszi6ban, könnyű volt p6tolni a tanít6 hiányát. Mivel azon
ban most csak ketten szoktak lenni (s az utols6 hat évben csak ketten voltunk,
s az egyik rendesen betegeskedett), csak nehezen tudtuk az iskola terhét viselni.
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Pedig ez nagyon hasznos lenne a jövőt tekintve is, mert a mi pécsi iskolánkból
kerülnek ki a licentiátusok és ennek a területnek a leendő papjai, ha nem is na
gyon tudósok. Ha ezek nem volnának, kétségkívül több teljes plébánia és falu el
szakadna az egyháztól. Mert nagy számmal van kálvinista és ariánus diák meg
prédikátor, akik önként ajánIkoznak a katolikus plébániákra és falvakra. És
mivel a falusiak katolikus licentiátust nem tudnak kapni, örömmel fogadják
ezeket, hogy ne legyenek egészen magukra hagyatva és hogy legyen, aki gyer
mekeiket megkereszteli és halottaikat eltemeti.

Eddig a magyar híveinket a 1'égi naptár szerint szolgáltuk kí, a szlávokat
és dalmátokat pedig az új naptár szerint. Ez elég nehéz volt számunkra. Úgy gon
doltam, hogy a régi naptárt már egészen elhagyhatnánk, mert városi magyarjaink
is már az újat tartják velünk együtt és reméljük, hogy napról napra többen fog
ják ezt tartani. P. Paczót Ferenc idejében meg 1.10lt tiltva a mieinknek ebben a
misszióban, mégped!g a római elöljáróktól is, hogy sokat hadakozzunk a régi nap
tár ellen s azért nem is tettek semmit e téren. De mivel úgy látom, hogy most már
a köznép is eléggé hajlik az új naptár elfogadására, és a veszprémi püspök is
ilyen értelmű utasítást adott nekünk, úgy vélem, elhagyhatnánk a régi naptár
használatát teljesen. De szeretném tudni ebben is főtisztelendőséged véleményét.

Ez alkalommal küldöm missziónknak 1639-ik évi beszámolóját. Szívesen küld-'
tem volna ezt már előbb, akárcsak P. Bálint halálhírét is, de nem találtam a kül
désre alkalmat. Küldök P. Blaskovich Miklós. számára a jelenlegi pécsi bégtől út
levelet, amely biztosítja Pécsre való szabad és biztonságos bejöveJeiét. Gyöngyö
sig küldök kocsit és olyanfajta ruhákat, amilyeneket a törökök közt viselni szok
tunk.

Egyébként jelenleg jól vagyok és képességem szerint szolgálatára állok híve
inknek - a töröktől 1)aló állandó félelem és rettegés közepette. A töröktől való
szenvedésekről, amelyeket egyébként mindennapi kenyerünket képezik, nekem és
híveinknek is, nem írok mást, mint amit az évi jelentésben írtam. Híveink, akik
mindannyian a: török iga alatt nyögnek, azt mondják, ,hogy emberemlékezet óta
nem kellett annyi sanyargatást, büntetést és adót elviselniök, mint ebben az év
ben. Kerületünkből magyarok és szlávok is többen elköltöztek, de még többnek
ugyanez a szándéka. Ha még sokan járnak el így, akkor mi sem maradhatunk
Pécsett. Adjon az isteni jóság jobb körülményeket, de ezt már alig merjük remélni.

Kelt Pécsett, 1640. január 22-én. '
Főtisztelendőségednek és minden Atyának és Testvérnek imáiba ajánljuk ma

gunkat és a sanyargatott keresztényeket, és kérjük imáikat. Fótisztelendőségednek

szolgája és fia Krisztusban: P. Horváth János S. J.

II.

A török távozása után a tömegek visszanyerték ugyan szabadságukat, de sokan
maradtak a török fogságban. Az Országos Levéltárban találtunk egy kis kísérő

levelet, rnelyet a konstantinápolyi katolikus lelkész adott egy kiváltott magyar
fogoly kezébe hazautazásának biztosabbá tételére (OL R 302. Egyházi gyűjtemény.

J. r. 1603-1784.). Magyar fordításban így hangzik: Steffan Mihály magyar legio
narius Budiani tábornok lovasainak élén, Titelnél a hitért harcolva, fogságba esett
és a gályákon 30 és egynéhány évet töltött Konstantinápolyban. 1,{égül is jámbor
hil)ek bőkezűségétől kiváltva, hazájába tér 1)issza, hogy tanúja legyen annak, mi
lyen kemény a török fogság. És mivel katolikus hite szerint kitartóan keresztény
életet élt, méltó arra, hogy őt mindenkinek melegen ajánljam, aki ezt a levelet
olvassa. Erről tanúságot teszek saját aláírásommal és szokott pecsétemmel. Kons
tantinápoly, 1722. szeptember 20. Caschod Jakab, a fogoly hívek lelkésze. Urs.

III.

Fonyó Sándor, Berényi Zsigmond pecsi püspök általános .helynöke az alábbi
ajánló sorokat adta a török fogságból szökött férfi kezébe ~ '1747-ben (Pécsi Pk
Lt. II. 49/747.). Becsületes Pulburi Márton, feleségével és gyermekeivel együtt
több évvel ezelőtt, mikor Belgrád vára elesett, a törökök fogságába került; ebből

sok testi szenvedés és a börtön sanyargatása után .megszökött. Pécs püspöki vá
rosban elhagyta a szakadárságot és a római szentegyházba tért vissza. Most fele
ségét és négy gyermekét készül kiszabadítani., akik jelenleg is még a török kezén



t'annak. Hogy útja minél biztonságosabb legyen, azzal a kéréssel fordult hozzánk,
hogy látnánk el ót ajánló útlevéHel. Jogos kérésének hivatalból eleget teszünk.
Mindenkit felkérünk és sürgetünk, hogy az említett Pulburi Mártont, már csak azért
is, mivel új 'a hitben, ne csak szabadon és biztonságosan engedjék, illetve enged
tessék továbbjutni, hanem keresztény nagylelkűséggel adományokkal is támogassák,
melyekért Isten meg fogja óket jutalmuzni. Pécs, 1747. augusztus 3. (Aláírás, pecsét.)

Az eléggé elnyűtt írás szélén egészen más írással ez áll: Már kiváltotta fele
ségét. - Talán ekkor került az útlevél vissza a kibocsátóhoz, és onnét a pécsi
püspöki Levéltárba.

Fordította és közli HOLOVICS FLÖRIAN

MAGYAR KERESZTÉNYEK A TÖRÖK ALATT

A források többsége a hódoltság első ötven esztendejéből a katolicizmus elleni
kíméletlen török harcról vall, mert ezt a hitet a félhold katonái mindig egynek
vették az osztrák császárhoz való hűséggel. Az egyre jobban terjedő. reformáció
híveit és papjait a török viszont általában támogatta. Ebből érthető többek között,
hogy a Szigetvár szomszédságában fekvő Kálmáncsehi (ma Kálmáncsa) iskolája a
reformáció egyik központjaként működhetett nemcsak a mohácsi csata, hanem
Szigetvár eleste után is. A reformáció terjedését a vidék nagybirtokosai (enyingi
Török Bálint stb.), ezek családi kapcsolatai, a katolikus egyház helyi szervezeté
nek szétbomlása, a tanult -református papok stb. segítették elő.

Több adat igazolja azonban, hogy a katolikusok nem nyugszanak bele könnyen
új körülményeikbe, de bizonyítja azt is, hogy a törökkel folytatott kűzdelern nem
némította el végleg a magyárok között a vallási harcot. Közel negyven évvel Mo
hács után - talán éppen azért, mert Szigetvár még tartja magát - a katolikusok
ügyük valamilyen rendezését remélik. Az új pécsi püspök, Dudics András 1563.
december 28-án átiratot intézett a pécsi káptalannak Pozsonyban székelő tagj aihoz,
amelyben megparancsolta nekik, hogy ,,1564. január 20-áig Pozsonyból Szígetvárra
tegyék át lakásukat, mert - úgymond - az a méltányos és helyes dolog, hogy a
papság saját hívei közt lakjék, kiktől jövedelmét húzza, s miután Szíget városa
és vára II káptalan ott lakhatására nézve teljes biztosítékot nyújt, de egyúttal a
püspökség összes ott lakó nemesei megyegyűlésekre Szígetvárra szoktak jönni, így
a káptalannak bő alkalma nyílik híveivel könnyű módon lelki érintkezésbe lépni,
s ha a káptalan a püspök e parancsának engedelmeskedni vonakodnék, úgy el
vonja tőlük fizetésüket." A püspöknek ebben az utasításában áll az is, hogy miután
maga is Szigetvárott akar lakni, elkezdette ott egy püspöki ház megépítését. A
költözés azonban elmaradt.

A katolikusok hitélete egyre inkább hanyatlik, hiszen körükben évtizedekig
nem fordul meg pap, még hitbuzgóbb világi is ritkán. Hetven esztendő múlik el
Dudics András Szlgetvárra tervezett letelepedése után, amikor a zágrábi püspök
kü1döttjeként 1633-ban egy Vidacs István nevű katolíkus pap érkezik a Szigetvár
ral szomszédos Turbékba. 1640-ben Vaskán Petrovics György licentiátus és az ott
tartózkodó Fülöp nevű barát kálvinista hitre tértek, és követték őket Vaska és
Szem Márton községek-népei is. Ezt az ügyet ment Vidacs megvízsgální, A község

. lakói azzal jelentették föl a szigetvárí török hatóságnak, hogya török állam ellen
dolgozik. A vádlott börtönbe- is került, lakását földúlták, és csak úgy menekült
meg a karóba húzástól, hogy Bislin aga (aki előbb keresztény volt) kegyelemre
ajánlotta őt a szigetvári kajmakámnál, "mert már hét évig közöttük lakván eddig
semmi rosszat nem tett. így a szígetvári keresztények között gyűjtést rendezve,
100 márka lefizetése mellett szabadon bocsátották."1-2.

A hódoltsági területen mintegy száz esztendővel Sztgetvár eleste u-tán kezd
enyhülni a török nyomás, vannak bizonyítékaink arra, hogy a török - feltehetően

a neki juttatott anyagiakért - a keresztények érdekeit tekintetbe veszi, őket segíti.
Alljon itt erre példaként Kis-Zelló NÓgrád megyeí, egykor tót-magyar falu

urainak írása.
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tn Muharin és Murtazin Spajj()k, adjuk tudtára mindeneknek, a kiknek illik,
h,ogi, megh alkudtunk Bene Andrással esztendőriiI esztendőre, két ezüst tal
lérban, egi Jao Puska tokban, két korsóban, Egi nadrágnak valo posztoban,
és egi ha eö kme esztendőrül esztendőre meg adja azért eö kme bizvast Kis
Zellőben, másut is bizvast, maga cselédestől lakhatik, azért mijs rea feleltunk,
az mi Török Partunkról, nem lészen bántása ne felien senkitul csak az Istenth,
Datum Secin Varaban die Anno 1667.

Mi Kis Zellei Földes urak
Muharin 'Spajja

Murtazin Spajja3

Még meggyőzőbb bizonyítéka a török szándékainak Achmed simontornyai bég
utasítása 1669-bő1.4 Simontornya ősidők óta a pécsi egyházmegye plébániája. A
hódoltság végén kelt levél nyilván nem pusztán ennek az egy településnek keresz
tényeit utasította, hanem szólt ez az írás az egész közigazgatási tekintetben alá
rendelt területnek," Még a hódoltság elmúltával is hatottak a Itiadott rendelkezé
sek, hiszen azokat megfelelő módon átvették, belevésték a, köztudatba," A keresz
tény magyar népi életforma igen sok régi jelenségére talál itt magyarázatot a
pap, a lelk~sz és a néprajzkutató egyaránt.

I. Az Eskütt Ember Istenfélő légyen, az Isten Templomába járjon otthon
létében Prédikátziót és könyörgést el-ne mulasson, hogy így mint magának'
s mint alatta-valónak jó Példaadásával Lelkeket-Istennek megnyerhesse, HQ,
pedig a:' kivül cselekszik, az Esküttségre sem méHó, sem illendő.

II. Azon igyekezzék, hogya' hazugságot el-távoztassa, józan és tiszta életű,

igaz mondó és tökéletes álhatatos Beszédű légyen.
III. Az Innep-törést, Lopást, Tolvajlást, Arnlást, Vérontást, SzitkoZódást, Lélek
mondást, Ördög teremtette, Ördög adta, Ördög lelkű és Hitű &c. Undok Szit
kozódást, Személy válogatást, Paráznaságot, Latroknak Pártfogását, Barátsá
gos Attyafiuságot, Hizelkedést, Ajándékra-való nézést, Törvényekhez-való en
gedetlenséget, el-ne kövessen. Az ki pedig e' meg-nevezett Bünök közül vala
melyiket tselekszi azonkivül, mellynek az Isten könyvében nyilvánvaló Bün
tetések le-irattatott (melyek szerént ő is büntetődjék) az Pellengérben tétessék,
és ott egy kevéssé tartassék akd,1' Férfiú, akár AssZonyi-állat, akár Gazdag
akár Szolga légyen, és azután üssenek hatot a Farán. Ha otsmány és trágár
beszédű, a' gyülekezetben erőssen meg-pirongattassék, ha pedig az gonoszság
ban még átalkodván, még-is azokat szüntelenül tselekszi, az fölül megírt Go
noszságokban tapasztaltatik, állandó és erős Bizonyságokkal reá bizonyodván
a' dolog nagy gyalázatossan az közönséges Hellyen az Eklesiábul ki-üzettessék
mint arra nem méltó személy.

- IV. Minden Szombaton (ha lehet) az Esküttek öszve gyűljenek a' Fő-Biró aka
Tatyábul és akkor mindenekről tehetségek szerint Igazságot szolgáHassanak.
Ha kár-tételre kimenetel kivántatik, minden magok vonyogatása nélkül, an
nak megbötsülésére ki-mennyenek; kitsinynek, nagynak, szegénynek, gazdag
nak. Vasárnap pedig semminémü külső dolgokrul való gyülés ne légyen, ha
nem azon a' napon mindjájon az Isten szolgálattyában legyenek foglalatossak.
V. A' Panaszt mindenektül igazán meg-halgassák, a' kinek mi Büntetése követ
kezik a' Fejére, azt közönségessen egya1'ánt szolgáltassák ki vagy külső bün
tetést érdemel, 1,agy Belsőt Templombélit.
VI. Az Esküttek magok között egymásnak 's mind alattok valóknak érdemlett
Tisztességet tegyenek; hogy egyesek lévén egymás között minden Jóban nevel
kedhessenek, Tanítójoknak pedig mint Lelki-Pásztorok fejet hajtsanak,. annak
jó Gondviselőj, Bötsülöj legyenek, és minden jóban néki engedjenek.
VII. Ha valaki az Prédikátziót elmulattya és vasárnap tsak othon hever, más
Vasárnap Prédikátzió előtt az Pellengérben tétessék és mind a' végeiglen benne
tartassék, annakutánna üssenek négyet a' Farán és botsássák békével. Hason
lóképpen valaki dolgai végben vitelére ki-mégyen ha nem kéntelen véle
avagy Szombaton mégyen-el, és Vasárnap kortsouiz, azzal-is úgy tselekedjenek,
mint a' Prédikátzió el-mulatójával. ts a' ki tsak azon a' Mezzőn, Teleken,
Szólló-Hegyen konsoláz, és nyulászni, madarászni mégyen Prédikátzió előtt,

azt-is el-ne szenvedjék az Eskütt Birák büntetettlen, mint iif/éle Isten nap
jának meg-rontóját meg-büntessék.
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VIII. Aki a' kórságossát, Düh6ttét el-mondja, tg-ütöttét, Kó-ütöttét szinte
mint a' Lélek monókat 'Úgy meg-büntessék, ha pedig valaki másra gonoszságot
költ és kiált, mellyet meg-nem bizonyíthat, a' minémú büntetést érdemlett
volna a' meggyalázott személy, azt a' meg-gyalázó személy szenvedje.
IX. Aki az Eskütt Birákat meg-hamissitya, és végezéseket semminek tartya,
és meg-káromolya, az ollyatén Vasárnapon jó regvel a Pellengé·rbe tétessék,
és Uzsona korig ott tartassék, azután pedig ütögessék-meg jól és botsássák
békével, Amellll Eskütt Ember pedig a' büntetést nem javallya szívesen,
erőssen .afféle büntetésének nem fogván és hátra mászván a' dologban, a' kit
így büntetnének a' Bünért a' Bünüs mellé szólván, a' Bünöst botsássák-el és
az Bünös mellett szólót, annak pártfogóját akár ki légyen azt büntessék-meg,
hogy így az Lator mellé senki ne merészellyen szóllani és támadni.
X. A' Gyülésbéli valami olly titkos dolgoknak El-igazíttásának idejénaz Es
kütt.ek közibe senki ne-mennyen hivatlan, még az Prédikátor-is, hanem ha
hivattatik, 'Úgy illik jelen lenni.
XI; Aszszonyok a' Gyülésben magokat ne avassák, kik pedig ez ellen cselek
szenek a' Pellingérbe légyen hellyek.
XII. Ha az Aszszonyok egy mást meg-kurvázzák, szidalmazzák, rutittyák, egy
mást gyalázzák, Férjfinak Tisztességet nem tésznek, előttök felnem kelnek,
avagy nékik tiszteletlenül szólnak, efféle tseleketieiékért, a' Pellingérben meg
oerettessenek.
XIII. Ha valaki meg-átolkodik a' gonoszságban a' Templomban nem jár, sem
Prédikátzió halgatására, sem hetedszaki könyörgésekre, és a'ki a' Sz. Sakra
mentommal nem él, akár Férjfiu akár Aszszony, és akár mi Rendben légyen,
a/ Prédikátor és még az Istenes Hivek-is, az ollyan Emberre szorgalmatossan
reá vigyázzannak, és ollyanténnak a' Tanító semmiben ne szolgállyon: ótt
ha meghal-is, az ollyatén Halálának emlékezetére ne harangozzanak, a' kös
ség közül senki feléje ne mennyen, se sirató, se kopors6-tsinálló, se Sírás6.
hánemtemesse-el a' maga Háza,.Népe a' mint tudja, de nem a' közönséges
Temetó-hellyben, hanem egyéb magányos hellyen 's még pedig távul a' kö
zönséges Temetóhellytül a maga gyalázattyára.
XIV. Ha a' Tanító mind ezekre és ezeknek végbevitelére nem vigyázz, és sem
az Eskütteket sem a községet a' jóra nem kényszeríti, hanem minden Lator
ságban élnek a' Polgárok, a' Prédikátort vastag büntetéssel meg-büntettyük,
az Eskütteket meg-pálcázzuk és megbirságoljuk, hogy így minden Latorság
megszünjék; minden Jámborság és tíszta 1J:let meg-maradhasson, A' Prédikátor
e' Parantsolattainkat és kiadatott Törvényeinket a' Templomban a' kösség előtt

gyakorta el-olvassa, hogy ezután valami gonoszság ne essék, és senki azt ne
mondhassa, hogy nem volt Hirével, és előbb meg-nem mondották néki. Ha
valaki pedig ezek szerént valami esik, és nehéz lészen néki, jöjjön panaszolni,
és ha onnan hazulfél terhel jött, Isten úgy segélyen! bizonyossan el-hidje
hogy egész Terhel botsájttyuk.
Irtuk Simon-Tornyán 1669. Achmed Olay Bég

Érdemes gondosan elemezni ennek a szlgorú regulának előírásait, elvárásait.
A falu és az egyházi közösség elöljáróitól megkivánt jellemvonások egész sorát ol
vashatjuk bennük. Kiviláglanak a sorokból a főbíró kötelességei, a tanítónak
adandó tisztelet, a nép fiainak kötelességei és jogai, az esküdt birák, a gyűlés

tekintélyének tisztelete. A bűnök különböző nemeit és az elkövetésükért járó bün
tetést hosszan sorolja a levél. A nevelés. központi személye a prédikátor, aki a
törvény ismerője és oktatója, de mindenkinek önmagának is törekedni kell az
előírások megtartására.

VARNAGY ANTAL

Forrásmunkák: 1. Németh BéLa: Szigetvár története, 1903. Pécs. - .2. Uo.: 303. 1. - 3,
Fényes Elek: ,J\iagyarország geographíaí szótára. Pesten, 1851. IV. 325. 1. - 4. J. M, Kora
binsky: Geographisch-Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg, 1786.
705-708. l. - 5. Dr. Kiss István: Simontornya kröníkája, stmontomvén. 1938. 87-89. I, 
6. J. M. Korabinsky: i. m. a 724. L-on azt közli, hogy Achmed bég említett utasítását
Somorja község levéltárában őrzik.
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Kolbe I\li hály : "Ott vergőde Lajos" (Dombormű a moh ácst b el vá r os! t em pl om homlokzatán)

SZÁMUNK tROI. - A m ohácsi csatavesztés 450 éves fordulój ára emlékez
tető cikkeinknek t öbbs éget a P écsi Egyházmegyei Történelmi Munkaközösség
tagjai írtálc A munkaközösség a m egv ésp üspök kezd eményezésére foglalkozik
az egyházmegye időszerű történ et i stb. kérdéseinek kutat ásával.

A többségében papokból alakult munkak özöss ég elnöke K ersá k Pál segéd
lelkész, levéltáros, egyházmegyei k önyvtáros.

Timár György két nagyobb tanulmányt ad ot t k özre a "Baranyai Helytörté
net ír ás't-ban : "P rofán és templomtitulusokból eredő falunevek találkozása a XVI.
századi Baranya ÉNy -i sz ögleté n" és a "XVI. századi rovásadó összeírások a mai
Baranya területéről" címmel;

V árnagy A ntal liturgiatörténeti kutató, Liturgika című tankönyvét a hittudo-
m ányi hallgatók h asznál ják.

A munkaközöss ég tagjain kívüli munkatársak:
Kiss B éla tanár, a Mohácsi Honismereti Szakkör vezetője;

Holovics Flórián az Országos Levéltárban tudományos kutató .
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VANY6 LAsZL6

A HERMENEVTIKVS SZEMLÉLET KIALAKVLÁSA
ÉS JEL1:NTÓSÉCjE A MAI CjONDOLKODAsBAN
Hermeneutikán ma nem csak a biblikus hermeneutikát értjük és nem is csak

irodalmi művek magyarázatát, kommentálását, hanem lényegében ismeretelméletet.
Ez nem merül ki az emberi megismerés kategóriájának egyszeru vagy kritikus
analízisében, mint Kant- műve, A tiszta ész kritikája, melyben a "tiszta jelző az
előítéletmentességet jelenti. A hermeneutika az emberi megismerést magából az
emberi megismerésből mint folyamatból vezeti le, mely három mozzanatot foglal
magában: a megértést, a megértés kifejezését és annak alkalmazását. A herme
neutika így li megismerés egészéből indul ki, amíkor a fenti három mozzanat
alapján reflektál magára a megismerésre. E három mozzanat a megismerés idő

beli folyamatát alkotja, így a hermeneutika tárgyát képe~ő megismerés egésze
időbeli folyamat is. A hermeneutika tehát a megismerés egészének és időbeliségé

nek dialektikájábanfolytatja vizsgálódásalt. Ebből ered azonban problémája is,
mert a megismerés folyamatában mindig csalt saját történeti, részleges formájával
találja szemben magát.

A ..hermeneia" a görögöknél

A görög "hermeneia" szó szakrális értelemben az egyes szentélyekben adott
jóslatok magyarázatát jelenti. Elsősorban Apolló szentélyei jöttek számításba, hisz
ő ismerte Zeusz gondolatait. Hermész, altinek neve is ugyanazon szótőből ered,
megirigyli Apolló dicsőségét és elhatározza, hogy kifosztja szentélyét, megszerzí az
ott felhalmozott aranyat. Hermész "chtonikus", "evilági" istenség, aki elsősorban

nem az Olymposzori tartózkodik, hanem inkább az emberek között. A homéroszi
himnusz a "halhatatlanok küldöttének", "cselesnek", "éjszaka is látónak", "álom
hozónak" nevezi, de ugyanebben a himnuszban Apolló "a sötét éjszaka barátjá
nak'" is hívja. A lant, amely Apolló jelképévé vált, Hermész találmánya (1). A
homéroszi himnuszban a két istenség kifejezi a .hermeneutika kettős arcát: Apolló
az értő, tudó, Hermész a feltaláló, alkalmazó, hasznosító. A görög mítológía ezért
Hermésznek tulajdonította a kommunikációs eszközök - például a nyelv és az
írás - feltalálását (2). Hermész közel áll .a "daimon"-okhoz, akik közvetítő isten
ségek az Olymposz és az emberek között. A "hermeneia" mitológiai értelemben az
isteni és az emberi között közvetít. Ez a közvetítés nemcsak egyszerűen "fordítást"
jelent, hanem megjelenítést ésrmegformálást. Isteni-emberi közvetítőként a her
meneia az isteni dolgok emberi formában való előadását jelenti. Az eredet isteni,
a sugallat, az indítás, a kifejezés azonban emberi beszéd, emberi fantázia. A gö
rögség szellemi fejlődésében lassan áttolódik a súlypont azokra a kifejezési esz
közökre, amelyek az emberhez tartoznak, és a "hermeneia" kritikus tartalmúvá
válik. -

Apolló és Hermész vitája tulajdonképpen soha nem ért véget a görög szellem
történetben, minduntalan visszatér, egyre humanizáltabb formában. A tolmácsis
tenek - daimonok - szerepét átveszik a költők, a "halhatatlanok küldöttei",
"tolmácsai", akik mítoszokban beszélik el az istenek születését, a világ kelet
kezését. Nemcsak az Olymposz és a föld szülöttei között közvetítenek, hanem 
mivel a világ keletkezéséről is beszélnek - a múlt és a jelen között is, azaz a
hagyomány tolmácsai is. A költő szava azonban elenyészik, de kimenti a feledés
ből, megjeleníti, felidézi !iz előadó, a szavaló, a "hrapszodosz". A platóni rövid,
dialógus, az Ion, ezt a fent vázolt hermeneutíkus sort - istenek, költők, hrapszo
doszok - bírálja, és felveti a filozófus hermeneutikus szerepének, jelentőségé

nek kérdését. A költő és a hrapszodosz sugallatra hivatkozó alkotásával, illetve
annak előadásával, megjelenítésével szembeállítja a filozófus szakszerű, "techni
kus" értelmezését. Szokratész nem hivatkozik "inspirációra", hanem arra, "ami
igaz", és ennek alapján bírál. "A szavalónak a költő gondolatát kell megjeleníte
nie a hallgaták előtt. Ezt azonban nem teljesítheti, ha nem tudja, mít mond a
költő." Mivel a szavaló az ösztönösen érzett szellemi rokonság alapján vállal
kozik egy-egy kedvenc költője, illetve annak egy műve előadására, lehetséges,
hogy egy költőt sem ismer teljes egészében, s egyáltalán nem ismer egyformán
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minden költőt. Márpedig mindazt ismernie kellene, ami a költészethez tartozik,
ahhoz, hogy tudása "techné"; "episztémé" lehesen (3). A hrapszodosznál nemcsak
a tudás, a hozzáértés hiányzik, hanem a tudatosság is. A "techné" a rnűvesség,

és az "episztémé" a tudomány éppen arra szolgál, hogy a tolmacsot bármikor,
bárminek a magyarázatára képesítse. Ezeknek hiányában a hrapszodosz öntudat
lan előadója a költőnek, tevékenysége nem az értelem műve,: (ekfron, "ho nusz
mékéti en auto én"). "így hát nem hozzáértésből beszélnek a dolgokról sokat és
jól, mint te is (Ion) Homéroszról, hanem isteni végzésből..., nem hozzáértésből

mondják, hanem isteni erőből ... maga az isten az, aki beszél, szól hozzánk ál
taluk. .. eme szépséges költeménynek nem emberekéi és nem emberiek, hanem
istenekéi és isteniek, a költők pedig nem mások, mint az istenek interpretálói" (4).
A szavalóban isteni indító erő van, olyan, mint a kőben, melyet Euripidész mág
nesnek nevezett. A szavaló egyébként is a költők magyarázója,. azaz a magya
rázók magyarázója. Szokratész azzal fejezi be beszélgetését lonnal: "Részünkről

marad hát .számodra Ion a legszebb rész, isteni és nem szakszerű dicsérője vagy
te Homérosznak".

Ebből a kritikából két szempont fontos, ami míndvégig megmarad a herme
neutika számára: az egész ismeretének szükségessége, és a tudatosság, amit Szok
ratész a "techné" és "episztérné" fogalmakkal fejez ki. Arisztotelész még tovább
halad ezen az úton. Poetikájának vezérfonala lesz a módszer (methodosz), mely
mindenre alkalmazható és mindahhoz megfelelő, ami a költészethez tartozik,
mert ez a tudományos, azaz egyetemes magyarázat lehetőségének föltétele. E
módszer azon alapul, ami a költészetben közös, és általános érvényét is ez teszi
lehetővé (5). A tolmácsolás másik pillére, Arisztotelész szerint a nyelv, a költé
szet "anyaga", mely nemcsak a költészet "eszköze", hanem a filozófiái reflexió
tárgya is. Az arisztotelészi interpretáció a nyelvanalízisen alapul. A nyelv és a
beszéd azonban nem Hermész találmánya. A szavak; a mondatok a lélekben le
vő hatások, érzelmek, indulatok, gondolatok szóbeli vagy írásos kifejezései (6).
Az arisztotelészi hermeneutika harmadik alappillére az ész (nusz, froneszisz).
Ennek a "hermeneia"-nak egzisztenciális jellege van, mert különleges helyzetek
ben az értelem közvetítése az általános törvény és az egyedi eset között. Alt ész
e hermeneutikus funkciója már az ön reflexió mozzanatát is magában foglalja,
például a törvénymagyarázatban nemcsak az általános és egyedi, de az -"objek
tív" és a "szubjektív" között is közvetít (7).

Az egész görög filozófiát úgy jelölhetjük, mínt léthermeneutikát, mert alap
vető tárgya az a kérdés, hogyan viszonyul a minden meghatározottság nélküli
lét a többi létezőhöz (to einai-ta onta). A metafizikában a létanalógia szintén
hermeneutikai kérdés. A császárkori római filozófiában a "hermeneia" az "elo
cutio"-t, a megértés közlését, kifejezését, megértését jelenti. Szent Ágoston egye
síti elsőként a lét-létező-gondolkodás szempontjaít, azaz a görög szellem-metafi
zikát a gondolkodó alany szempontjából elemzi újra.

A "hermeneia" jelentősége a korai keresztény misszióban

A korai kereszténység szóhasználatában úgy látszik, hogy a "hermeneia" csak
fcrdítást jelent (8), a hermeneutész pedig "tolmácsot" (9). Amint azonban e "for
dítások" nyomán kibontakozó történelmi vita mutatja, az "egyszerii fordítások"
egyúttal színte sorsdöntő interpretációk is. A fordítás az érthetővé tevés első fel
tétele, s különösen az, ha az ószövetségi Szentírásról van szó, mely egy nép tu
lajdona volt, és megközelíthetetlen a többi számára, s később mégis mennyi nép
tradíciója lett! Nemcsak a fordítás, de az elfogadás is, interpretáció ebben a
vonatkozásban. A fordítás már Krisztus korában, Palesztinában szükséges, a
héber nyelvű szent könyveket az "am haarec", "a föld tudatlan népe" nem ér
ti; a számára készülő fordítás-átdolgozás arámul a targum, A diaszpóra-zsidóság
igényeinek tesz eleget a Hetvenes görög nyelvű fordítás. Hogy ezt hogyan ér
tékelte a zsidóság, mutatja az a tény, hogy Alexandriában megiinnepelték, mint
Isten míndíg megújuló jótéteményeinek jeIét, míg Palesztinában a fordítás ale
xandriai ünnepe gyásznap volt, mely csak ahhoz a naphoz volt hasonlítható,
amikor a nép a pusztában az aranyborjút imádta. A Hetvenes fordítás való
ban új értelmezést indított el, melynek fő képviselője éppen az alexandriai zsi
dő filozófus, Filan. Irásai voltaképpen a zsinagógában elmondott homiliák, de
nem a héber szöveg sajátságait fejtegeti, hanem a görög fordítást értelmezi a
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hellén filozófia fogalmi eszközeivel. :Értékelhetjük bárhogyan, attól nem lehet
eltekinteni, hogy tevékenysége korszakalkotó és a kereszténység' számára készí
tette elő a talajt. Hasonló hatású a zsidó apokaliptikus irodalom, mely az ószö
vetségi .jirófétaí irodalom folytatásának tekinti magát. A kereszténység mind
ezeket alkalmazza, átveszi, de egyúttal tovább is értelmezi. A kereszténység sa
ját értelmezése új szempont, mert a teljesség igényével lép fel, ezért szükség
szerűvé válik az Ószövetség úiraértelmezése. Ezt a krisztológiai egzegézíst vagy
tipelőgiát Szent Pál alakította ki a pogány misszíő kibontakoztatásával. Míg a
görög nyelvű újszövetségi Szeritírás mögött pluralista teológia tradíció áll, addig
a Szeritírás latin fordításának alapja egységesebb teológiai összlátás, s ezért még
inkább az interpretáció jegyét viseli magán. Ez természetesen a fejlődés sema
tikus vázolása, hisz a korai latin kódexek is követik még a II. századi helyi
keleti tradíciókat, és olyan részleteket is találunk bennük, melyek a későbbi

kéziratokba nem kerülnek bele.
A keresztény hagyomány hermeneutikus körét a következők határozzák meg:

az apostoli igehirdetés, ennek áthagyományozása, leírása és az egyház tekintélye
révén apostoli tekintélyűvé nyilvánítása. A szentírásí hermeneutikában ez al
kotja a hermeneutikus kört, amit azért vázoltunk. hogy bemutassuk a "her
meneia"-nak a keresztény hagyomány történetében betöltött. s ma is elfoglalt
helyét.

Az új hermeneutika kialakulása, előzményei

Az "új" jelző a "hermeneutika" szó előtt egyrészt az újkorra utaló kronoló
gíaí megjelölés, ennek a hermeneutikának az újdonságát fejezi ki. A régi her
meneutika két értelemben értendő: ókori és romantikus hermeneutika, ez utóbbi
elsősorban műalkotás-értelmezés, és noha az újkor elején jött létre, mégis a XX.
századi hermeneutikus szemlélet előkészítője. Mi az "új hermeneutika" meg
különböztető jegye a régivel szemben? A görög léthermeneutika végső szem
pontját a változatlan, örök "lét" képezte, ennek szempontjából. vagyis "sub spe
cie aeternitatis" értelmezték a konkrét létezőket. Az új hermeneutika - még
ha léthermeneutika is, mint Heideggeré __ a konkrét, időben létező és idő ál
tal határolt létezőből indul ki, azaz a létet "sub specie temporalítatís" szemlélí.
A "Sein und Zeit" utolsó mondatában Heidegger ezt kérdés formájában így fo
galmazza meg: "Maga az idő rnutatkozík úgy, mint a lét horizontja?" (10).

Az újat előkészítő romantikus hermeneutika' a felvilágosodással folytatott
küzdelemben formálódott ki. A romantika a történelem és hagyomány jogait
védte a felvilágosodás racionalizmusával szemben, mely elvetette a hagyományt
és tekintélyt mint az ész használatát, a gondolatszabadságot korlátozó ténye
zőket, és mint a tévedés forrását. Jelszavát Kant fogalmazta meg: "Legyen
bátorságod az eszedet használni" (11). A felvilágosodás elfordul a hagyománytól
és a történelemtől, teljesen a természettudományos kutatás felé irányul. Ennek
eredményeitől reméli, hogy sikerül felépíteni egy új, ésszerű világot. Ezért kö
ti össze az új, természettudományosnak nevezett tapasztalat pátoszát a felvilá
gosodás történelmi korától kezdve egyetemessé váló hagyomány-megvetéssel,
Pontosabban a természettudományos tapasztalat pátosza megmaradt, a történe
lem lebecsülése azonban nem maradt egyetemes, mert a felvilágosodás reakció
jaként fellép a romantika, amely vallja, hogy a történelemnek és a hagyomány
nak is van értelme, s ezért a múlt felé fordul. A romantikus szemléletben mín
dig jelen volt a múlt nosztalgíája, de sohasem tudta megoldani a felvilágoso
dás által felvetett ész és mítosz, ész és hagyományellentétét; csak elmélyí-

.tette s megörökítette volna. Miért fordult el a romantika a felvilágosodás esz
ményeitől? Mert a felvilágosodás által hirdetett abszolút ész és annak abszolút
lehetősége, az emberi egzisztencia végességének felismerésében végső soron zá
tonyra futott. A felvilágosodás azonban nem vonta le ebből a következtetést:
a véges egzisztenctából felmerülő lehetőségek az ész számára is végesek lehet
nek, s az abszolút ész eszméje és kultusza a saját nem reflex-előítélete. A ro
mantika ezért a történelmi tudat radíkalízálását jelentette, és a felvilágosodás
által létrehívott természettudományos kutatás mellett létrehozta a történelem
kutatást, s e kettő együtt jellemzi az újkori ember szellemi arculatát. A roman
tika döntő felismerése tehát az új hermeneutika előkészítésében az volt, hogy
a véges, történelmi egzísztencíának nem lehet reális lehetősége az abszolút ész,
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mert ahogyan az egzisztenciát, úgy az emberi értelmet is korlátozza az idő. Az
így kialakult hermeneutika a történelem-kutatás eszköze és az emberi kultúra
alkotásainak magyarázata lett. Alapvető fontosságú részét alkotta a filológiai
hermeneutika; óriási léptekkel indul meg az ókori művek nemzeti nyelvre való
fordítása. Ekkor fordítja le Schleiermacher Platón műveit, s tán éppen e tevé
kenysége készteti, hogy megfogalmazza a modern hermeneutika néhány tételét
és problémáját.

Schleiermacher a XIX. század elején rámutatott, hogy a sokféle, történeti,
nyelvtani, műfaji hermeneutika nem felel meg a megértésnek, mely önmagába.
záródó folyamat (12). A kérdés: hogyan jut el a magyarázó saját gondolataitól
a szerző gondolatainak megértéséig. figyelembe véve a hermeneutika klasszi
kus axiómáját, miszerint "sensus non est inferendus, sed efferendus". A magya
rázó és a kifejteni kívánt mű közötti kapcsolatot a nyelv szolgálja mint a meg
értés lehetőségének biztosítója, és mert a nyelv a gondolat közösségi közveti
tője. Spinoza és Schlegel nyomán ismét felhívja a figyelmet a hermeneutikus
kör problémájára. A hermeneutikus kör az egész és a részek kölcsönös felté
telezettségét jelenti, egy művet csak részein keresztül tudok megközelíteni, ér
telmezésénél azonban egészéből kell kiindulnom. Schleiermacher hermeneutikai
elmélete nem volt mentes az ellentmondásoktól, mert az értelmezésben nélkü
lözhetetlennek tartotta a beleélést, mely nélkül helyes magyarázatot nem tu
dott elképzelni, másrészt kimondta a tételt: a művet jól,'sőt jobban kell meg
érteni, mint írója értette (13).

Ugyanebben a hermeneutikus körben mozog az ember-nyelv, a nyelv-beszéd,
a beszéd és egyes elemeinek problémája. Az ember átalakítja a nyelvet, de az
ember csak a nyelv segítségével érthető. A mindenkori ember beszéde, meg
nyilatkozása sohasem fogja át a nyelv egészét, beszéde mégis a nyelv egészé
ből érthető csak. Ugyanígy jellemzi a rész-egész hermeneutikus köre az embert
és megértését. Az ember folyton fejlődő szellem, de a nyelvi kifejezés míndíg
lemarad e folyamat mögött, vagyis a gondolat beszédben való kifejezése a meg
értés adott időben történő kifejezése, s ez mindig véges a gondolkodás szün
telen folyamatával szemben. A teológiai hermeneutika problematikáját Schleier
macher abban foglalja össze, hogy a filológiai-történeti hermeneutika minden
szentírási könyvet önálló műnek tekint, míg a dogmatikai hermeneutika egy
szerző egységes művének tekinti az egész Szentírást (14).

Schleiermacher tanítványának, A. Boeckhnek a filológiai hermeneutika rend
szerezése volt a célja. A filológiai megértés és értelmezés problémáiból kelet
kezik a megértés és értelmezés általános problémája. Már Nietzsche vallotta -,
Senecát idézve - "philologus fLt phílosophus", s úgy látszik, a, XIX. század
gondolkodóít mind érintette a hermeneutikai probléma. Boeckh így fogalmazza
meg: "... a hermeneutikában nem annyira magyarázatról van szó, ,hanem ma
gáról a megértésről, a magyarázatban a megértés csak kifejezetté válik. Ez a
megértés a hermeneia rekonstrukciója, ha a hermeneiat elocutiokénrt fogjuk fel."
(l5) A filológiai hermeneutika objektív akart maradni és egyes módszereit: a
történelmi, nyelvtani, műfají egzegézist a szerző adott művének megértéséhez
vonultatta fel. Eszméje az "individuális" egzegézis, azaz amikor nemcsak a tör
ténelem ismeretéből, nemcsak a korabeli irodalmi műfajokból, általános nyelvi
sajátságokból. hanem bizonyos szerző egyéni sajátságaiból válik érthetővé a szö
veg. Ez később oly mértékben lett az individuális egzegézis eszméjévé, hogy
megfordult: a magyarázó individuum vált az értelmezés kiindulópontjává. Az
objektív hermeneutikák különböző fajai az interpretáló tevékenysége által szer
veződnek egységbe. " ... az értelmezés valódi fajlagos különbségel mégiscsak
a hermeneutikus tevékenység lényegéből vezethetők le. Az értelmezés és az ér
telmezés kifejezése szempontjából fontos tudni, hogy mi az, ami a közölf vagy
hagyományozott dolog értelmét és jelentését meghatározza, feltételezi" (16). Az
interpretálandó szöveg problémája egyre határozottabban az interpretáló prob
lémájává válik.

A századfordulón W. Dilthey - akI A. Boeckh tanítványa is volt - a her
meneutika filozófiai módszerré való kiépítésén fáradozik. A hermeneutfkaegye
temes szellemtudományi "organon", mely a történelem megismerését szolgálja
az emberi szellern objektivációiban : irodalomban, vallásban, művészetben, filo
zófiában, egyszóval mindabban, amit közös néven kultúrának nevezünk. DiIthey
érdeklődése azonban lassan a nyelvi emlékekre korlátozódik, mível az, amit



"emberi"-nek nevezünk, "benső, teljes, kimerítő kifejezését a nyelvben kapja"
(17). Altalános érvényű magyarázat így - szerinte - csak nyelvi emlékek ese
tében lehetséges. Az interpretációnak erre az új módszerére azért van szükség,
mert a természettudományok egzakt módszere nem vihető át- a szellemtudomá
nyok területére, először, mert az emberi szellem objektivációiban mindig van
irracionális mozzanat, másodszor, mert -az élet állandóan változik és nehezen
szorítható a gondolkodás statikus kategóriáiba, ugyanakkor - harmadszor 
az emberi szellem képtelen mindig az egész és rész dialektikájában folytatni
vizsgálódásait. Mindezek következtében a megismerés a legnehezebb, a legna
gyobb erőfeszítést igénylő intellektuális folyamat, és soha nem realizálódik tel
jesen (18). A hermeneutika értelme Diltheynél: az ember történelmi lényként
érti és értelmezi magát, azaz radikálisan véges lényként. "Minden jelenség, min
den emberi vagy társadalmi állás, minden hit relativitásának történelmi tudata
az utolsó lépés az ember felszabadítása felé" (19).

M. Heidegger és H. G. Gadamer hermeneutikája

A hermeneutika M. Heideggernél a logikus létező, az ember létének herme
neutikája. E léthermeneutika alapkérdése: az embernek mint "itt-létnek" a vi
szonya a "lét1'!ez" (Dasein-Sein). Az ember létmódja nem más, mint ennek a
viszonynak a megértése (20). Heideggernél felbukkan ismét a hermeneutikus kör
problémája. Mi.ben áll ez a kör? Abban, hogy a Tét eszméje az értelmes létező,

az ember léteszméje. Az értelmes létező esetében annak létéhez tartozik az ér
telmezés. A létező a léteszme által fejezi ki magát, de a lét eszméjét csak saját
létezésével tudja végrehajtani. Ez valóban tökéletes kör, vallja be Heidegger.
De előfeltevés és előfeltevés között különbség van. A logika általános szabályai
nak ez a kör ellentmond, mivel két ismeretlennel magyarázunk meg egy har
madikat. Itt azonban az igazi kérdés Heidegger szerint az, hogya "vázlat" (Ent
wurf) , amely tartalmilag a fent vázolt "körrel" azonos, olyan feltevés-e, ami
ből további következtetéseket vezethetünk le, vagy pedig [ellernzője a "megér
tő" vázolás, a létező önértelmezése, mely nélkül egyáltalán szóhoz sem juthat?
Ha e kör nélkül a léthez való alapvető viszonyát nem tudja vázolni, akkor e
kör nélkül megértés sem jöhet létre? Ezek a kérdések arra a belátáara veze
tik Heídeggert, hogy ez esetben a kört strukturálisnak tekintse, mivel egyrészt
a létező mint létező enélkül nem tudna megnyilatkozni, azaz a léthez való vi
szonya kifejezhetetlen lenne, másrészt ha ez így volna, akkor a kutatás számára
éppen a létező önértelmezése volna elzárva, amelyben az egzísztenciájához tar
tozó létértelmezést bontakoztatja ki, és éppen autentikus létmódjában lenne
megközelíthetetlen a kutatásnak. Ha minden más kutatás a létező lényegéhez
tartozik, akkor ez, míndegyík közül a legalapvetőbb,' hogyan ne tartozna hozzá?
(21) A heídeggerí léthermeneutika tehát nem egyszerűen létértelmezés. nem is
csak ember-értelmezés, hanem szígorúan szó szerinti értelemben a létező lété
nek értelmezése, és mert az ember mint létező struktúrája következtében onto
logikus lény, így lényegéhez tartozik az értelmezés, ezért értelmezése önértel
mezés,

Az újkori hermeneutika kialakulásának folyamatában világosan kirajzolódik
a főirány: az emberi szellem objektivációinak megismeréséből indul ki, majd
a hangsúly eltolódik a műalkotás értelmezéséről az értelmező alany megértésé
re: Heideggernél e kettő, a "mú" és az "értelmező", a "vázlat" és a "felvázoló"
szoros kapcsolatba lép. Az új hermeneutika legjelentősebb képviselője H. G.
Gadamer, aki a romantikus hermeneutika lélektani és a heideggerí hermeneu
tika ontológiai korlátait eltávolítja, a hermeneutikus- vizsgálódások körét kitágít
ja, belevonva a megismerés történeti előzményeit is. A heídeggerí létanalízisben
ugyanis a megismerés kiindulási pontja, terminus a quo-ja az "itt" (lét) és a
"most" (lét), mely a jövő felé nyitott, azaz határa, terminus ad quem-je a jövő.

A "vázlatban" az ember a jövőbe veti magát. Gadamer ezt kiegészíti azzal,
hogy az ember itt-létét előzmények determinálják, melyek ebben az itt-létben
jelen vannak, és ennek következtében belekerülnek ajövő-vázlatba is. Igy Gada
mer a megértést a megismerés történeti folyamataként fogja fel: a. hermeneu
tika ft megértés előzetes struktúráiénak megértése (22). Ezzel elfogadja a meg
értés történeti determínáltságát és tudomásul veszi előzményeit. A megértés fel
tétele így történeti és nem lélektani, mint a beleélés a romantikus- hermeneutíká-
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ban és nem is csak ontológiai, mínt Heideggernél. Ez nem jelenti a romantikus
vagy a heideggerí hermeneutika tagadását, hanem azok továbbfejlesztését és
kiegészítését a megismerés történetiségének, a hagyománynak és a tekintélynek
a szempontjaival.

Gadamer átveszi Heideggertől a "kör" fogalmát, melynek szükségszerüségét
az utóbbi igazolta. A megértés folyamatát Gadamer a szövegrnegértéssel illuszt
rálja. Használja a heideggeri "vázlat" fogalmát is, de rnódosítja értelmét. A heí
déggeri hermeneutikus kör a következőképpen alakul: a kör két elemét a "szö
veg" és a "vázlat" alkotja. A "vázlat", a felvetés jelenti azt az elképzelést
elvárást, elővételezett értelmet, amellyel az adott szöveg . olvasásának nekilá~
tok. Teljesen mindegy, hogy a "vázlatomban" tartalmazott elővételezett értelem
megfelel-e, vagy nem a szöveg tényleges értelmének - az majd az olvasás köz
ben derül ki. A lényeg az, amit mindenkí saját tapasztalatából ismer, hogy va
lamilyen előzetes elképzeléssel kezdek hozzá egy-egy könyv olvasásához. Mi a
tartalma ennek az előzetes elképzelésnek? Tágabb értelemben egész' tudatom,
melyből már a könyv látványa előhív valamilyen képzetet, címe valamilyen
sejtést, várakozást sugall és kelt a művel szemben. Ezt jelenti az elővételezett

értelem, mely nem a "szöveg" értelme, hanem az az értelem, amelyet én a
könyvnek tulajdonítok, mielőtt olvastam volna.

A hermeneutíkus kör akkor lenne circulus vitiosus, ha olvasás közben és
utána is érintetlen maradna az elővételezett értelmezést tartalmazó vázlatom.
Azaz: az elővételezett értelem mínt előítélet ítéletté szilárdulna annak ellené
re, hogyaszöveget elolvastam. Igy a megértés nem jelentene mást, mínt az
előítélet módosítás nélküli rávetítését a szövegre, A megértés és interpretáció nem
volna két történetileg, időben különböző mozzanat, hanem egybeolvadna: a meg
értés és interpretáció helyett interpretáció és alkalmazás alkotná a megértést.
Az ilyen értelemben felfogott megértés mögött azonban vagy az objektum és
szubjektum lényegi egységét. kellene feltételeznünk, vagy azt, hogy a megértés
az "ego cogito", a gondolkodó szubjektum meghatározottságtól mentes, szuverén
kifejeződése, vagyis, hogy a megértés önmaga megértése és külső feltételektól
nem függ, sót, hogy a megértés és interpretáció az időbeliség mellözésével
azért alkothat lényegében egyetlen mozzanatot, mert az interpretációban a gon
dolkodó alany míndíg önmagát fejezi ki. Avagy: a megértő alany és a meg
értendő tárgy között nincs közvetítés. s ebben a kényszerhelyzetben interpretá
ciója önértelmezés, noha nem .zárja ki, hogy köze lehet e tárgyhoz, melyet
magyarázni akar. Ezek azok a lehetőségek, melyekkel szemben Heidegger a
hermeneutikus kört megszílárdította, és amelyek éppen a hermeneutikus kör
szükségességét igazolják, melyben a lét és a létező, szubjektum és objektum nem
mosódik össze. De ugyanezeket az alternatívákat küszőböli ki Gadamer a meg
ismerés időbeliségével, azzal, hogy a gondolkodó alany gondolkodását történel
mi függőségében szemlélí, Hogy a megértés és interpretáció mozzanataí külön
böznek és hogy a kettő időben alkot egy folyamatot, azt Gadamer éppen a
szövegolvasáson mutatja be, melynek során a "vázlat", a megismerés feltétele,
az előítélet módosul. A megértés során létrejövő, ítélet formájában kifejeződő

megismerésem az elő-ítélet módosulásából jön létre. A szöveg rnódosítja vázla
tunkat, és ezért nem circulus vitiosus a hermeneutikus kör. Olvasás közben
új. vázlatot készítünk, melybe beleépítjük a szövegből nyert eddigi ismeretein
ket. A megértés folyamatát a felvetés és újrafelvetés dialektikája mindvégíg
jellemzi. A gadamerí hermeneutika nem ismer előítéletmentességet, ezért előítélet

fogalma más, mint a felvtlágosodásé volt. Az előítélet nem a helyes megértés
akadálya, hanem ellenkezőleg, az elő-ítélet az emberi egzisztencia történelmi kö
vetkezményeként a megértés előzetes struktúráját alkotja, .olyan valamit jelent,
ami minden megismerésben jelen van. Ennek megfelelőerr az elő-ítélet előzetes

ítéletet jelent, alapozó ítéletet, mely nélkül semmilyen megismerés nem jöhet
létre. A megértés és megismerés az előítélet és az ítélet összevetéséből származik.
Szövegolvasáskor rájövünk, hogy a "vázlat" nem felel meg a szöveg tartalmá
nak, mert a mí kifejezéseink és a szöveg kifejezései közott különbség van, a
"felvetés" helytelennek bizonyult, azaz elő-ítéletünket módosítjuk, de ez befo
lyásolja minden újabb ítéletünket (23). Az új hermeneutika . elismeri az előíté

letek jogosságát, fenntartva azonban a megalapozott és a megalapozatlan elő
ítéletek köztí megkülönböztetés jogát, és vallja, hogy az egyes ember előítéletei

jobban tükrözik történeti valóságát, mint előítéletei (24).
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Az előítélet újraértékelésével a hermeneutika a hagyomány és tekintély sze
repét is újraértékeli. Felteszi a kérdést: a tekintély és a hagyomány elfogadása
valóban az ész használatáról való lemondást jelenti-e? A megalapozott ítélet,
az ész ítélete a tekintély és a hagyomány elutasítását jelenti-e? Semmiképpen,
mert az elöítéletmentes észhasználat. mely a hagyományt és a tekintélyt elve
tette, a felvilágosodás nem tudatos elő-ítélete volt. Sőt, a tekintély és az ész
(előítélet és ítélet) együtt óv meg a tévedéstől. A felvilágosodás abban tévedett,
hogy a tekintélY elismerését nem tekintette az értelem tevékenységének, és nem
észítéletként mérlegelte, Mind a hagyomány elfogadása, mind a tekintély elis
merése beletartozik azonban a megértés folyamatába. A tekintélynek, keletke
zése pillanatában, még nincs köze az engedelmességhez, vagyis a tekintély el
ismerése nem az engedelmesség következménye, hanem az engedelmesség a
tekintély elismerésének következménye (25). A megértés tehát nem az újkori
ész-metafizika míntáíára gondolandó el, az "ego cogtto" módján, az alanyiság te
vékenységekénrt, hanem a hagyomány-történetbe való behatolásként (26).

Idótáv, horizont, teológia

Hermeneutikán a megértés általános elméletét értjük még akkor is, ha a
szövegmegértést vettük míntának, A "szöveg" az objektív adottság, a megis
merendő tárgy vagy a történelem, vagy a világ stb. A "vázlat" a megismerő

alanyi adottsága, mely lehet különleges eszme, elképzelés, de jelentheti tág ér
telemben az alany egész tudattartalmát. előítéleteinek összességét. Mivel a tör
ténelemnek és a történetiségnek nagy szerepe van a hermeneutikában, ezért
felmerül a kérdés, hogy az időbeliséget hogyan értékeli a hermeneutika? A "szö
veg" kifejezésformáinak és a mi kifejezésformáinknak a különbözősége mindig
az értelmezét az értelmezendő szövegtől elválasztó adott történelmi időtávnak

felel meg. Az értelmezést, mint utólagos megértést nem színezik olyan mozza
natok ....... személyes kapcsolat, élőbeszéd - pl. egy retorikai művet tekintve -,
amelyek a kortársak esetében megvoltak. ami azt jelenti, hogy külön munkát
kell végeznünk ezeknek a kapcsolatoknak a rekonstruálása, a szöveg, a mű meg
értése érdekében. Nyílvánvaló és természetes, hogy egy történelmi szöveg, me
lyet meg akarok érteni, első olvasáskor, a kortörténeti szövegösszefüggés és szí
tuáció ismerete nélkül idegen környezetben, hamis kontextusban áll, előítéle

teim világába kerül. A kortörténeti kontextus felderíthetó, de az adott korban
kiváltott élmények, melyek egy-egy alkotás, szöveg megértéséhez hozzátartozhat
nak, már sokkal nehezebben-. Ezt a nehézséget a romantikus hermeneutika úgy
kísérelte meg áthidalni, hogy a "beleélés" mozzanatát hangsúlyozta. Az új her
meneutika nem tartja ezt annyira szükségesnek, mert a "szöveget" nem a szer
ző önkifejezésének tekinti, hanem olyan műnek, melynek igazság-tartalma van.
Ennek a hermeneutikának krítíkus kérdése az ídőtáv, mely a megértő alany
megértése szempontjából jelentős. Már Dilthey felismerte a tényt, hogy az utó
lagos megértés és az egyidejű (kortárs) megértés különböző, hogy az utólagos
megértés a kortárs megértésnél közrejátsző élményeket nem tudja reprodukální.
Ha a megértés tárgya történelem, akkor ez azt jelenti, hogy az utólagos meg
értés rekonstrukció· és megközelítés. Az időtáv, mely a történelmi szövegtől el
választ, gátolja-e avagy segítí-e a megértést? Az utólagos megértés előnyösebb

vagy hátrányosabb helyzetben van-e, mint az egyidejű megértés? A gadameri
hermeneutika az utólagos megértést előnyösebb helyzetűnek és jobb megértés
nek (Besserverstehen) tartja, azért, mert az időtávot, mely a történelmi "szö
végtől" elválasztja, gyümölcsöztetní tudja. Az időtáv lehetővé teszi akiszűrést,

az igaz és hamis előítéletek" megkülönböztetését, mely előítéletek a megértés
vagy félreértés feltételei lehetnek (27). Az időtáv a kíszűrésnek köszönheti a
"hermeneutikai produktivitást", ezért ezt a kérdést Gadamer a hermeneutika
"kritikus kérdésének" nevezi, melynek megválaszolása oldhatja meg egyedül
a hermeneutika problémáit (28).

Felmerül a másik kérdés, hogy ha az időtáv akiszúrés terét adja, akkor
minél nagyobb az időtáv, annál jobb megértés lehetséges. A legjobb megértés
a leghosszabb időtávot tételezi föl. Gadamer is elismeri a kérdés jogosságát, ez
azonban ugyanabba a zsákutcába vezetne, mint a felvilágosodás által hirdetett
abszolút ész, mert ugyanúgy nem a történelmi ember egzísztencíáiának reális
lehetősége. Noha Gadamer az időtávban jelöli meg, hermeneutikájának kritíkus
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kérdése nem az ídőtáv, hanem az igaz és hamis előítéletek kiszűrése, szétvá
lasztása, mert az időtáv ettől a tevékenységtől lesz gyümölcsöztethető a herme
neutikában. A kérdés itt válik igazán kritikussá. Mi az igaz és hamis előítéletek

megkülönböztetésének kritériuma? Gadamer nem különbözteti meg azt aZ idéítá
vot, melyengem a történelmi szöveg idejétől elválaszt alttól az időtávtól, mely
ben a történelmi időtávban felhalmozódott ítéleteket a saját egzisztenciámban a
szövegre vonatkozóan feldolgozom. Véleményünk szerint ez alkotja az időtáv és
a hermeneutika igazi kritíkus kérdését. Miért? Mert a történelmi időtávleheW

ségét tekintve az ember szellemi objektivációinak végtelen tere lehet. Az adott
szöveg magyarázatai, elemzései ís. ilyen objektivációknak tekintendők, melyek
megísrnerésem, megértésem történelmi feltételeit képezik. A hosszabbodó időtáv

val objektíve nő ugyan a jobb megértés eshetősége, de egyre nehezebb a meg
ismerő alany helyzete, mert ezzel az időtávval nem növekszik arányosan eg
zísztencíájának ídőtávja. A megértő és interpretáló mindig újrakezd, újravázol,
de egyre bonyolultabb feltételek között. A probléma marad tehát: hogyan lép
be a "szöveg" "vázlatomba" - összes történelmileg rárakódott kifejezéseivel
együtt, amelyek mínd a jobb megértést tennék lehetővé, mert mutatnák a szö
veg történelmileg kiváltott hatását - és hogyan különböztethetem meg az' igaz
és a .hamís interpretációkat? Utólagos jobb megértés csak úgy lehetséges, ha
saját értelmezési területemet Iehatárolom, szűkítem, azaz specializálódom, ez
azonban a hermeneutika alapszabályát sérti, míszerínt a megértés az egész és
a .rész dialektikájában mozog.

Ezen a ponton meg kell elégednünk annyival, hogy megértésünknek reális,
valós alapja van. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy a növekvő idótáv isme
reteinket - azon az alapon, hogy a fejlődés egyértelműen jobbá válást jelent 
szükségszerűen jobbakká teszi. Az ember szellemi szférájában fennáll a para
doxon, hogy alkotásai túlmUJtatnak egzísztencíájának határain, értelmezései a
következő korok eIóítéleteivé válnak, de minden egyednek újra kell kezdenie a
munkát. A gadamerí tétel az utólagos megértés jobb helyzetéről modernizált
változata a schleíermacherí tételnek, annak, hogy az interpretálónak jól, sőt job
ban kell értenie a szerzőt, mint az magát értette. Dilthey így írt erról: "A her
meneutikus eljárás végső célja az, hogy a szerzőt jobban megértsük, mint aho
gyan ő saját magát megértette. Ez az a tétel, mely a nem tudatos alkotás ta
nának szükségszerű konzekvenciája." (29) Ez a feltevés azére jogtalan, mert egy
egy alkotás maga is interpretáció, és úgy fogandó fel, mint kifejezett megér
tés. Ugyancsak nehézségek jelentkeznek a "klasszikus" fogalmánál. "Klasszikus"
műveken Gadamer olyan műveket ért, melyek megőrizték egyidejűségüket a
jelennel és a tudat történelmi hovatartozandóságának kifejezői (30).' Soha nem

. vesztették el tehát időszerűségüket, márpedig ha megőrizték egyídejűségüket a
jelennel, hogyan értelmezzük az "időtáv" produktivitását? A klasszikusok eseté
ben a kortárs megértés van-e előnyösebb helyzetben, vagy az utólagos? Vi
lúgos, hogy ezek a művek rníndíg tudatformáló tényezők, nemcsak mint a her
meneutikus tevékenység tárgyai, de úgy is, mint amelyek bennünket, olvasó
kat is értelmeznek. Ezeken a kritikus pontokon a gadamerí hermeneutika el
mélyítésére van szükség.

A történelem megismerése a romantika és Dilthey filozófiája óta a her
meneutika nagy kérdéseihez tartozik. Az a kérdés, hogy egyáltalában megismer
hető-e a történelem. A tudatot, mely saját történetiségét, időbeli korlátozott
ságát reflektálja, Gadamer; hatástörténeti tudatnak nevezi. A hermeneutikus tu
dat hatástörténeti tudat, ami azt jelenti, hogy ez a tudat tudatában van annak,
hogy történelme alakította, és hogy megismerése történeti folyamat eredménye.
Ez különbözteti meg ahistorizmustól, mely pozitivista szemléletű, és megfeled
kezik saját történetiségéről. A történeti függés tudata a hatástörténeti tudat lé
nyeges álláspontja, amellyel együtt jára látáslehetőség. a horizont korlátozása,
A horizont az a látóhatár, mely alatt bármit észreveszünk és észrevételeink
míndig a horizontban, azon belül történnek (31). Hogyan terjeszkedik ki hori-o
zontunk a történelemre? Ha ismereteinket horizontunk határozza meg a kor-

.Iátozás értelmében, akkor ez azt is jelenti, hogy a történelem, mínt a meg
'ismerés tárgya számunkra mindig a jelen horizontban jelenik meg. A törté
nelem hiánytalan ismeretét az biztosítaná, ha horizontunk és a történelem ho
rízontja megegyezne. Lehetséges-e olyan álláspont, melynek horizontja a törté
nelemnek mint egésznek részleteivel együttes összlátását teszi lehetővé? Ha igen,
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akkor a történelem megismerése tekintetében eleget tehetne megértésünk a
hermeneutíkus axiómának: az egészet a részböl, a részt az egészből magyaráz
ná. ilyen, a történelem összlátását lehetövé tevő álláspont nem lehetséges, kö
vetkezésképpen a hozzá tartozó horizont sem, mert ez nem a történelmi egzisz
tencia sajátja. Ha nem így van, és ha nincs is erre remény, akkor a megértő

és a történelem két külön horizontban jelenik meg? Egyáltalán van-e köze egy
máshoz a történelemnek és az én horizontomnak? Ha nincsenek egymással
kapcsolatban, akkor mind az enyém, mínd a történelem horizontja zárt hori
zont, ami a megértés lehetőségét kizárja, mert zárt horizontomban sohasem je
lenhet meg a történelem, és nincs kapcsolat, mely az értelmezést lehetövé ten
né. Ez azonban lehetetlen, mert a zárt horizont absztrakció, hisz az ember ma
ga is része a történelemnek, sőt, aktív tényezője, alakítója, amíből az következik,
hogy mind a történelem, mind a megismerő ember horizontja nyitott, sőt a
megismerő ember maga is a történelem horizontjában él, mert időbeli, történel
mi lényként értelmezi magát. A megismerő alany jelen horizoritja elválasztha
tatlan a múlt horizontjátóL Az időbeli egzisztencia jellegzetessége a helyhez nem
kötött folytonos mozgás, és ez is kizárja a zárt horizontot, mely ha lenne, meg
akadályozná, hogyahagyománytörténetbe behatolhassunk. Ahogyan a horizont
nincs helyhez kötve, ugyanúgy a hozzá tartozó álláspont sincs, hisz a horizont
az álláspont függvénye, ezért sajátsága, hogy velünk vándorol. Ilyen értelem
ben függ össze a jelen horizont és a történelem horizontja. A megértés abban
áll, hogy a jelen horizont és a múlt horizont, melyek eredetileg különállók,
összeolvadnak (32).

Miután Gadamer a hermeneutíkus tudatot hatástörténetinek tartja, funkcióját
'az általános és az egyedi közötti közvetítésben látja. A közvetítés itt alkalma
zás. Már a romantika felismerte a gondolkodás és az alkalmazás közti össze
függést, de elhanyagolta az alkalmazást. A teológiai és a jogi hermeneutika e
tekintetben míntaszerű, mert míndíg megtartotta szolgáló funkcióját. Az általá
nos törvényt vagy az isteni parancsot alkalmazta mindég az adott helyzetekre.
A teológiának az alkalmazás a legfontosabb kérdése, és ha a hermeneutika
szellemtudományi organon, akkor elsősorban a teológiai tudományok termetén
az, hisz közvetítő funkcióját lehetetlen félreismerni a szentírástudomány és a
dogmatika, a dogmatika és a morálís, a morálís és az egyházjog között, A teo
lógiai hermeneutika alapproblémája, hogy ugyanazt a krisztusi hagyományt min
dig másként, mert mások a körűlmények, de tartalmilag sértetlenül kell meg
őriznie és továbbadnia. Nagyon fontos annak belátása, hogy az új kifejezési
eszközök igénybevétele nem jelenti szükségképpen a tartalmí változtatást: sőt, a
hagyomány betű szerinti azonossága fenyegethet azzal a veszéllyel, hogy elveszik
a tartalmi azonosság, mert a hagyomány hermeneutikája nélkül nem történik meg
a követítés a múlt és' a jelen között. Példaképpen anagy tekintélyű Szent Vazulra
hivatkozom, aki megállapítja, hogy az ortodoxia kérdése míndig az egyház ak
tuális hitének igenlését jelenti, és lehet valaki eretnek archaikus teológia sáncai
mögé húzodva is (33). A hittartalom éppen az állandó hermeneutikus tevékeny
ségnek köszönheti azonosságát az idők változásaiban.

A szentírási hermeneutikában kiváló értelemben szövegértelmezéssel van dol
gunk. Versenyképessége a modern történelemtudományokkal azon múlik, hogya
Szeritírást ugyanolyan módszerrel értelmezzük-e és ugyanazon szabályok szerint,
mínt bármely más ..hagyományt. Ha viszont a biblikus hermeneutika feladja dog
matikus elkötelezettségét, feloldódik a .filológiai és a történeti módszerben. Ez
azonban Gadamer szerint lehetetlen, mert a Biblia megértésének feltétele, hogy
ezzel a szemponttal közeledjünk hozzá: "A Szeritírás Isten Szava és ez azt jelenti,
hogy az Irás megelőzi azok tekintélyét, akik értelmezik". (34) A Szentírást tekin
télyi alapon magyarázó egyház viszonya az Íráshoz - véleménye szerint - olyan
eset, amit az általános hermeneutika nem ismer: az eredeti címzett a magyarázó
helyére lép. Kissé érthetetlen és ,következetlennek tűnik, hogy Gadamer az általá
nos hermeneutika termetén elképzelhetetlennek tart előítéletmentes megértést és
értelmezést, rehabilitálja a tekintély szerepét, míg a biblikus hermeneutikában
ezt megkérdőjelezi. Tétele, hogy a Biblia Isten szava, és ettől, mint előítélettől,

még a tudományos magyarázat sem tekinthet el, nem a Biblia értelmezését télele
zi-e fel? Nem' olyan előfeltétel-e, melyet a Bibliából közvetlenül nem mindenki
olvas ki? Természetesen ez az "előítélet", mely kívánatos a Biblia hermeneuti
kájánál, szintén magyarázat függvénye, nevezetesen a sugalmazottság tanáé. Dog-
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matika-mentes szentírásmagyarázat sohasem létezett, azt mind a reformáció előtti,
mind a reformáció utáni hagyománytörténet, mind az ellen-intézkedések bizonyít
[ák, A "szószerinti", "történeti", "tudományos" értelmezés ilyen szempontból ab
sztrakció. A szentírási hermeneutika alapját képező rendszer, "dogmatika" azonban
tekintélyre támaszkodik, mely a magyarázátet hitelesíti. A modern biblikus kuta
tások eredményeinek felméréséig itt látták a kánontörténet által feltárható "kört":
a Szentírást magyarázó tekintély a Szentírás magyarázatának szükségességét a
Szentírásból vezette le, ezzel igazolta saját ténykedését, és egyúttal kölcsönözte
a magyarázatnak saját tekintélyét. Ez a kör azonban feloldódott, mert nyilván
valóvá vált, hogy az evangélium mint 'Szentírás csak egyik, valóban normatív for':'
mája az apostoli igehirdetésnek. Megelőzte azoriban a szóbeli evangélium, mely
nek ugyancsak tekintéllyel felruházott hírdetőí voltak. Az evangélium írott for
májában valóban az egyház tanúsítása által nyerte tekintélyét, amikor a sokféle
írott evangélium közül azokat tekintette a hiteles apostoli igehirdetésösszefogla
lásának, melyeket ma Szentírásként ismerünk. .Az a Szentírás-fogalom, mely Ga
damer számára megnehezíti a kérdést, szintén következménye egy jól meghatá
rozható sugalmazottság-elképzelésnek, melyben elsősorban és egyedül az írásnak
mint írásnak van tekintélye, sugalmazottságánál fogva. Ahhoz, hogya Szentírás
tekintélyi magyarázatát elfogadja valaki, fel kell adni az írásnak mint írásnak
az elsőbbséget az egyházzal szemben, és állítani kell az egyház elsőbbségét az
evangélium leírt formájával szemben. A kánontörténet igazolja, mennyi célzatos
írás pályázott hol magára Krisztusra, hol pedig egyes apostolokra hivatkozva
arra a helyre, melyet a kánoni Szentírás kapott az egyház életében. Szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy a korai kereszténység hittudatában a "sugalma
zottság" nem elsősorban az "írással" állt kapcsolatban, hanem magával az egy
házzal. A Szentírásnak mint írásnak a sugalmazottsagát az apostolok küldetés
tudatából vezették le. Chryszosztomosz például az írás sugalmazottsagát az apos
toli igehirdetés sugalmazott voltára vezeti vissza, az apostoli igehirdetés megin
dulása pedig pünkösddel, az egyház "születésével" egy mozzanatot alkot. Sőt,

az írásba-f'oglalást az emberi gyöngeség és az eltorzítás elkerülése végett tartja
szükségesnek, Az írás azonban nem helyettesíti a missziót, csak részét alkotja. (35)
A Szentírás tekintélyi magyarázata a katolikus egyházban ezt az: ekklesziológiai
struktúrát tükrözi egyetértésben a szentpálí megállapítással: "a betű öl, a lélek az,
ami éltet", val1va a .betű relativitását az élőszóval szemben.

A protestantizmus vitatta ezt, s ez vezetett a Gadamer által feltételként ki
mondott tételhez. hogy az írás Isten - szava, vagyis az "írás" abszolutizálásához.
A protestáns biblikus hermeneutika minduntalan kimondta függetlenséget a dog
matikával szemben a Szentírás szabad kutatása javára, beleértve természetesen
a fent említett tételt is. Ennek ellenére egyre inkább arra a belátásra jutott,
hogy a teológia és a szeritírási hermeneutika, a teológia és a hitvallás, a hitvallás
és az egyház között olyan összefüggés tapasztalható, hogy a hermeneutika teológiai
elméletében a biztosíték mégiscsak a Szeritírás és az egyház egyedülálló kapcso
latában van (36).

Mi a jelentősége a herrneneutikának a teológiában? Milyen lehetőségei van
nak a biblikus hermeneutikán kívül? Nemcsak lehetőségei, de kötelességei is
vannak. A II. vatikáni zsinat a teológiai oktatás megújításakor tulajdonképpen
ezt a követelményt állította a teológiai tárgyak újra-értelmezése elé. A szentírás
tudomány hatékonysága az igehirdetésben egyértelműen a helyes hermeneutikai
szemlélet függvénye. De a történelmi tudományágakat is meg kell szabadítaní
pozitivista [ellegüktől és magyarázó jelleget kell nyerniök. Ezzel jelentőségük

csak növekedik, mert általuk juthatunk el jelen megértésünk és értelmezésünk
feltételeihez, melyekből teológiai következtetéseink kialakulnak (37).

Irodalom: 1. Homéroszi himnuszok, "Hermészhez" - 2. A. Boeck,h: Encyklopadle und
Methodologie der phífologíschcn Wissenschaften, 1881, Leipzig, 79-80. o. - 3. Platón, Ion
530 c. 532 C. - 4. U. o. 533 d, 534 b-d - 5. Arisztotelész, Poetika, 1446 a. - 6. Arisztotelész,
de interpretatione I, 16 a. - 7. Arisztotelész, Nikomakhoszi Etika, I, 4 II. 8 1141 b 33 Eud.
Etika, 9, 2, 1246 b 36 - 8. I. Kor. 12, 10 14, 26 Jn l, 42 9,7 Zsid. lev. 7, 2 - 9. Papia;<lz
töredékei Euszebiosz egyháztörténetében, III. 39. - 10. "Offenbart síeh die Zeit, als Horizont
des Seins?" Sein und Zeit, § 83 438. o. - ll. Kant: Was ist Aufkliirung? - 12-14. Schleier
macher. Ausg, Kimmerle, 79, 96, 101, 106. o. - 15-16. A Boeckh, I m.'"80, 82. o. -!. 17-19.
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W. Dilthey: Gesammelte Schliften, v. 319., VII. 227. O., 290. o. - 20. Sein und Zeit § 31.
143 o. Ein Blief Uber den Humanismus, Francke VerI. 2. Aufl. Bem, 100. o. - 21. Sein und
Zeit § 63 311. o. - 22. H. G. Gedamer: Wahrheit und Methode, J. C. B. Mol1r/P. Siebeck,
Tübingen, 1972. 3. AufL - 23. W. M. 255-256. o. - 24. W. M. 261. o. - 25. W. M. 264.
D. - 26. W. 'M. 274-75. o. - 27. W. M. 280. o. - 28. W. M. 282, o, -29, W, Dilthey: A
történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. A hermeneutika története, Gondolat,
Budapest, 493. o. - 30. W (ahrheit) und M(ethode) 274. o. - 31. W. M. 288. o. - 32. W. M.
288. o. - 33. Baslllus, ep. 188, l PG 32;665 - 34. W. M. ;J13. o. - 35. Chryszosztomosz,
Comm. in Mtth. Prooim, BAC. Madrid. - 36. J. Wach: Das Verstehen II. Bd. Grundzüge
eíner Geschichte der herrneneutischen .Theolie im 19. Jahrhundert, J. C. B. 'Mohr/P. Síebeck,
Tübingen, 1929. 91. o. - - 37. M. Schmaus, L. Scheffzyk, A. Glillmeier, Handbuch der
Dogmengeschíehte, I. Bd. Fasc. 3c (2. Teil) Geschichte der Herrneneutik vom semeter
macher bis zur Gegenwart, Herder, 1970. 2. o.

Birkás Endréröl

SIK CSABA
BUCSÚ BIRKÁS ENDRÉTOL"

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla
teste David cum Sibylla

Mily irtózat fog az lenni
ha a bíró-el fog jönni
mindent híven számbave'nní'-

azonban bízhatunk-e oly kétely nélkül az irodalmi igazságszolgáltatásban, mint
Celanói Tamás az isteniben ?

Birkás Endre volt az első író, akit megismertem. Igaz, hogy a figyelmes könyv
kereskedő, aki gyakorta adott a kezembe szeretetreméltó tapintattal s az egyetem
ismeretlen-nézőpontról tanúskodó megjegyzéssel egy-egy sosemlátott könyvet 
író, csak később tudtam meg. Akkortájt; amikor a polgári megkülönböztető [elzőt

aprimus - inter pares kitüntető címmel ellensúlyozó Thomas Mannak sem kölcsö
nözték ki minden könyvét a könyvtárak, jóvoltából Giraudoux-t, Hemingway-t
olvashattam; akkortájt volt ez, amikor inkognit6ban jám a fél magyar irodalom.
Ű nem tüntetően viselte, mint Krúdy dán királya a titokzatos lovag köpenyeget,
de hogy mégsem egészen az, aminek a poroskék színű kabát mutatja, a figyelme
árulta el. Nem mint vevőre nézett a boltban sürgölődő emberekre, nem kereske
dőként, íróként figyelt rájuk.

Sokszor ácsorogtam kültagként az íróasztala mellett, amelynél olyan ritkán
láttam ülni, vitává terebélyesedő beszélgetések tanújaként. Egy ízben a harmincas
évek második felében indult nemzedék pályájáról esett sz6, amit szinte menet
rendszerűen tört derékba a történelem. Valaki példákat kezdett idézni, bizonyít
ván, hogy ez a szabályszerű s nem a kivételes. A tellforgaték feje felett gyakran
kigyulladt a tető, s míndig az "itt állok" és "nem tehetek másként" pózában
éltek-haltak egyeszményért, néha csak egy sz6ért, aminek val6s értékét nem is
igen értheti más, csak a kortárs, Birkás figyelt, a póz szóra kissé elmosolyodott,
s mint szokta, elszaladt váratlanul a raktar felé.

Mikor évek múlva az Elfelejtett emberek kéziratát olvastam, visszaemlékez
,tem a mosolyára. Bándy zászlós megundorodva az ügyeskedöktől. a biztonság
menedékéból másokat a frontra biztatóktól, felmentéssel a zsebében- visszamegy

• Birklls Endre 1975. november 29-én, 62 éves korllban halt meg; december ts-én te
mették el ft Farkasrétl temetőben, Plllyatársai és barátai nevében Sík Csaba búcsúztatta.
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a harctérre, mert két zsidó. bajtársa veszélyben forog, mert meghatározásokba
nem foglalt erkölcse azt parancsolja, ne hagyja' cserben azokat élete árán sem,
akikkel egyszer közösséget vállalt. Póz nélkül, olyan egyszeruen, ahogy a könyv
írója magára húzta reggel a boltban a köpenyt, nem önmagát írva persze, mert
igazi író volt s tudta, hogy a regény csak ibseni értelemben írója története.

Regényeiben. novellátban pontosan értelmezett emberi helyzeteket, általános
érvénnyel bíró sorsokat, jellegzetes magatartásokat. Kevesen vannak a kortársi
magyar irodalomban, akiknek írói és emberi egyénisége ilyen. természetesen azo
nos, s akik annyival többet adtak, mint kaptak. De panaszkodni sosem hallottam.
Elete legnehezebb éveiben is nemes, kissé századeleji módon volt író, amikor ez
a szó még nem 'igényelt jelzőt, hogy jelentsen is valamit, mert erkölcsöt, értelmet,
emberi példát jelez anélkül is.

így, jelenidőben, hiszen a tisztelet és a szerétet nem ismer múltat. Mind
nyájan. akik itt állunk nehéz fájdalommal a szívünkben, adósai vagyunk. Azért
lettünk szegényebbek, mert utoljára mondjuk, "szervusz Bandi", s nem adósságunk
nagysága míatt.

RÓNA Y LÁSZLÓ

AI" ELFELE]TETT" IRO
Egy íróra a címei is jellemzőek. Birkás Endre legismertebb köteteinek címei

így következnek egymásután: Kelepce, Elfelejtett emberek, Kő és homok, Vak
vágány, Kopár Ég, Öltnos eső, Almatlan nappalok és az utolsó, világérzését talán
legjobban kifejező: "Mondd,' még meddilg kell élni?" Sehol egy' világosabb pont,
céltudatos figura. Hősei hányódó, céltalan emberek, akiket minha kielégítenének
a hétköznapok, sotthonosabban mozognának .a gyarlóságok között, semhogy meg
próbálnának kitörni a "kelepcé"-bő1. Birkás .Endre míndenestől vállalta az életet.
Nem akart többet elmondani, mint amit látott, s úgy is mondta el, ahogy tudata
falán megjelentek a dolgok: puritán egyszerűséggel, koppanó, olykor sután hangzó
szavakkal. Talán író sem akart lenni, vagy nem akarta, nem tudta vállalni az
íróság minden következményét. Ezért talált élete során míndíg más foglalkozást
is. Bizonyára sokan emlékeznek még rá, amint a KöZI10nti Antikvárium veze
tőjeként kicsit reménytelen tekintettel üldögélt íróasztala mellett, s ha valaki kér

'déssel, kéréssel fordult hozzá, mintha nem is hallotta volna. A könyvet azonban
megszerezte, Remekül ismerte a könyveket. Kicsit fájt a szíve, hogy nem lehelt
az öyé valamennyi. Nemcsak a tartalmukért kedvelte őket, hanem a megjelenési
formájukért is, Talán ezért is maradt a szakma' sűrűjében, amikor elment a Köz
ponti Antikváriumból a Széchényí Könyvtár Beszerzési Osztályának élére. ,,01
vastad ?" - kérdezte némelyik újdonságról. melynek akkor még hírét sem hallot
tuk. S ha azt is hozzátette: "Érdemes" - biztosak lehettünk, jó könyvről' van szó.
ízlése és ítélete sosem hagyta cserben, olvasás közben sem.

Nem lehet véletlen, hogy visszatérő témája a félbenmaradt egzisztencia, aki
nem tudja vagy egyszeruen nem akarja kiteljesíterti tehetségét. Ilyen már Takács
a Kelepcében, s ez a típus, a tétován, céltalanul ődöngő, önmaga korlátaival tisz
tában levő, azokat áthágní nem tudó művész típusa végigkíséri egész életében.
Lehet: ilyennek látta önmagát. Lehet, hogy magát jelenítette meg a Lemikben,
a Vakvágány Adámjában. a Kő és homok zátonyra futott életű, névtelen férfi
alakjában, aki magas láztól gyötrötten mondja el a lánynak élete történetét.

Reménytelen arcok, beteljesületlen, kisiklott sorsok - ez Birkás Endre világa.
"Ismert egy társadalmi réteget - írta nekrológjában Thurzó Gábor -, annyira
belülről, a tartózkodóan résztvevő élményével és véleményével, ahogy kevesen. O
így nevezte:. a Krisztinaváros. Város a városban, külön kaszt az úriemberség
kasztjában, Villák, teniszpályák. borozók, a Tabán lankái - és akik ott élnek
múltjuk maradványain rágódva, hajdani, de ma már messze tűnt sérelmeiktől

szabadulni nem akarva. Elmúlt világ ez, de aki felmutat belőle valamit - mínt
ahogy ő fanyar, hűvös, míndíg nagyon pontosan szerkesztett novelláíban -, az
mintegy történetírója is ennek az el nem hanyagolható, egykor oly veszélyes
rétegnek." Valóban sokszor a történetíró szenvtelen pontossága munkál benne.
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Egyes írásai e történeti mű újabb kötetei voltak,' s köteteinek egymásutánjából
az érdeklődő kihámozhatja a kispolgári erkölcs finom és hiteles lélekrajzát.

Alighanem leszűkítenénk azonban Birkás Endre írói világát, művének jelen-.
tőségét, ha vesak krónikásnak tekintenénk. Tudott, nagyon szenvedélyes is lenni,
s legsikerültebb alkotásaiban míndig azonosult hőseivel, levetve a hűvös objek
tivitás önként vállalt álarcát, együtt szenvedett, vérzett, sebződött velük. Az Elfe
lejtett emberek ilyen jellegű müveí közül a legteljesebb. A számvetésnek. a lel
kiismeretvízsgálatnak, a kései igazságtevésnek, a nyilvános gyónásnak ugyanaz a
gesztusa munkál benne, mint a kor többi jelentős morális índíttatású regényeiben,
Ottlik Géza Iskola a határonjában, Rónay György Esti gyorsában, Thurzó Gábor
A szentjében és kicsit talán ellronizálva, a )3irkás Endréhez hasonló élménytket
szerzett Bóka László Alázatosan jelentemjében. Nem leszámolni akart a' múlttal.
Nem volt leszámoló alkat. Egyszeruen fel akart mutatni egy, a hábőrú idején
természetes 'helyzetet. Azt akarta megmutatni, hogy az egyszerű emberek milyen
leleményesen, magától értetődő természetességgel őrizték a humánum eszményét.
De ebben sincs semmi fogcsikorgató tudatosság. Egyszerűen ilyenek voltak. Mint
Bándy, aki kezében tartotta felmentését; mégis visszautazott a frontra, mert meg
tudta, hogy Budapestről elrendelték a századában harcoló két zsidó származású
katona "likvidálását". Előbb ért vissza, mint a parancs, amit aztán összegyűrve

a kályha mellé hajított.
Érdemes volt? - ez a kérdés feltétlenül felvetődik olvasójában, hisz a gép

kocsi, mely Bándyt és néhány társát a hadbíróságtól visszafelé viszi, aknára fut.
Bándy életben marad, de ekkor már megkezdődik a' fejvesztett menekülés, s a
sebesülteket sorsukra hagyják, kiszolgáltatva az orosz tél metsző hidegének. a
biztos fagyhalálnak. "Bándy nézte a szürke eget. Nem gondolt semmire." - így
fejeződik be a regény. Ö már tudja, hogy arra az állomásra, ahová hordágyukkal
fektették őket, nem fut be vonat. .
, Birkás Endrében azonban sosem vetődött föl ilyen kérdés. Kötelességének
érezte, hogy azt írja meg, amit látott. Bándyval és a hozzá hasonló hétköznapi
hősökkel frontszolgálatai idején találkozott. Nyilván nem akart regényt írni róluk,
bár tárcáiban, melyeket a Don mellől küldözgetett, s amelyek csak alaposan meg
csonkítva jelenhettek meg, fel-felvillantja az Elfelejtett emberek típusait, Még
maga a regény sem regénynek készült eredetileg - ezt is Thurzó Gábor írásából
tudjuk -, hanem filmtörténetnek. Nem lett belőle film. Birkás Endre legjobb
regénye lett. A mai magyar irodalom egyik legjobb regénye, mely sok hasonló
kísérletnek szolgál mintájául. Ezek a kései társai utóbb maguk alá temették. Azok,
ból film is lett, színdarab is. Az alapművet, Birkás Elfelejtett emberekjét szép
lassan elfeledték. Még szerencse. hogy épp most jelent meg a Magvetőnél má
sodik kiadása, s így sokan megismerhetik majd e regénytípus első és míndrnáig
legigazibb darabját.

_ Sosem érezte magát írói biztonságban. Kicsit megkeseredett ember volt, nem
csak" azért, mert műveiről alig-alig vettek tudomást, s ha tudomást vettek is,
inkább negatívumait elemezték epikus szélességgel. Nem volt biztos magában.
Néhol valóban "kisiklott", mint hőseinek sorsa- a Vakvágányban. De ez termé
szetes. Csak a legendákban léteznek olyan írói pályák, rnelyek szüntelen fölfelé
ívelnek. Ö azonban nehezen viselte a fiaskót. Talán azért, mert, remekléseit se
nagyon vették észre. Úgy érezte, hogy az irodalom valaha szerit ügyét devalválják
a másod- és harmadrendű tehetségek. Képtelen torzképüket írta meg Kopár ég
.című kötetének bevezető elbeszélésében, A kalapban, mely a könyvtolvaj író,
Fülöp tragédiáját mondja el, s hogy mínt bűnhődött leleplezőie, Pólya, a lektor,
aki "bedilizett", s értelmetlen fölöslegességérzésére úgy akarta fölhívni az em
berek figyelrnét, hogy a férfiak fejéről leverte a kalapot, mígnem elvitték a
mentők.

Ez a "fölöslegesség", az élet értelmetlenségének és kiismerhetetlenségének tu
data legtöbb regényében és elbeszélésében ott kísért. Hősei többnyire ugyanúgy a
"pálya széléről".nézik és kommentálják az eseményeket, önmagukat, tetteiket
és gondolataikat, mint Mándy Iván regényében Csempe-Pempe. Igaz, Birkás hősei

nem a focipálya, nem a grundole szélén köröznek, hanem a teniszpályakon. Nem
a hajdani legendás fedezetsórokat vemlegetik, hanem a húszas évek nagy teni
szezőit. Nem Slózi bombálról mondanak legendákat, hanem Asbóth ütéseiről. Bir
kás hőseiből hiányzik Csempe-Pernpének és a hozzá hasonlóknak az a csodálatos
tulajdonsága is, hogy míndig talpra esnek. Mert lám, a kapust, akit Csempe
Pernpe meg akart szerezni a Titániának, jóvátehetetlen sérülés érte, de ő máris
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új szerzeményt fedez föl a csapatnak, újra erőt vesz rajta a játékosügynökter
mészetes vadászszenvedélye, Birkás hősei azonban j6vátehetetlenülösszetömek.
Meghajol derekuk az élet nyomása alatt, s egy pillanatban végzetes, helyrehoz
hatatlan roppanással bekövetkezik a tragédia. Még azok a pillanátok is a tragé
diát sejtetik, amelyek a nevetés felhőtlen derűjével ajándékoznak. meg. Birkás
Endre hőseinek nevetséges, esendő vonásaiban is van valami leleplező, fájdalmas,
valami, ami karcolja a torkot, csiklandozza a szemet. Tulajdonképpen egyértelmű

írói telitalálat például az a történet, melyben elmondja, hogyan ment le hőse az
eszpresszóba egy üveg pezsgőért, mint veszett el ismerősei között. Lihegve rohan
órák múlfán haza, riadtan hazudozik összevissza. Az asszony pedig csak ennyit
tud mondani, míközben mázsás fáradtság - az élete fáradt reménytelenSége ~
taglózza le: "Iszonyú alak vagy te, Kristóf". S itt fontos vallomás követkeZik,
mely alighanem az író legszemélyesebb mondanivalója.

,,- Lehet - jegyezte meg a férfi rövid hallgatás után, s hangja megint azzal
a drámaisággal volt telítve, ami, ugye, szerínte a hivatali felszólalásai sikerének
titka -. Lehet, de azt azért ne feledd, hogy éjszakánkint én, igenis, én kúszok
az ablakpárkányokon .. , S mi lesz, ha egyszer elhagy az erő, ha nem bírom már,
ha egyszer lezuhanok a mélységbe ... a megsemmisítő mélységbe, Erre is gondolj
néha," ,

Hősei valóban majdnem míndíg a mélység peremén egyensúlyoznak. s érez
zük, ha lezuhannak, jóvátehetetlen lesz katasztrófájuk. De bizonyos, hogy maga
az író is folyton szakadék fölött érezte magát; mindegyik műve szenvedélyes
egyensúlyozó műveletek eredménye volt. Az író egyensúlyozott benne. S ő nem
hitt abban, hogy épségben átjut a túloldalra. ,

. Pedig igazi író volt. Abból a fajtából, amelyik mindig vállalja a művészí ckí-,
sérletezés kockázatát. Ű például szenvedélyes izgalommal és mohósággal bontotta
föl, rakta össze elemeiből az időt. Mindegyik regénye síkok sorozatában játszódik"
rendelkezett azonban azzal a ritka képességgel iS,-hogy e síkból végül is új. dí
menzíőt teremtsen. (Ilyen szempontból legemlékezetesebb teljesítménye a Vak-o
t'ágány.) Mint ahogy ahhoz is bátorság kellett, hogy újra meg újra visszatérjen
ihletőihez, azokhoz az esett fígurákhoz, akiknek bukását sosem érezzük tragé
diának, noha érezni, hogy az író azért titokban szánja őket. Tenni azonban nem

_ tud értüls, hisz abban is igazi művész, hogy sosem akar beavatkozni a sors me
netébe, s nem lendíti ki pályájáról az íngát, Mintha azt akarná igazolni, hogy a
történelem szükségszerűen meghaladta már ezt a világot, ezeket a sorsokat és
problémáikat. A nyersanyag azonban, a téma lehetősége érintetlen maradt. Kiak
názta hát nem szűnő izgalommal, azzal a szenvedélyes hittel, hogy amit felmutat
belőle, azzal is gazdagabbak leszünk.

Életében elteleitették. A halál tragikus pillanata fájó .alkalom volt arra, hogy
ismét felfedezzük mélyen etikus és gazdag írói birodalmát.

KIRÁLY ILONA

SZENT ODILO LEVELE SZENT ISTVÁNHOZ
"Követei képében még a külföldi tartományok monostoraít is gyakran meg....

látogatta királyi adakozó kedvének számlálhatatlan ajándékával" - írta Szent
István királyunkról a Nagyobbik Legenda.! Szent Odilo, Cluny híres monosto
rának apátja (961-1048) is megtapasztalta bőkezűségét, ahogyan azt kortársa,
Iotsaldus Silvacensis feljegyezte: "Bár István, a magyarok királyá és Sanctus, II
spanyolok királya nem láthatták őt személyesen, . azonban' szentségének hírére
követeikkel és kölcsönös levélváltással kerültek vele összeköttetésbe, jótétemé
nyekkel, bőséges ajándékokkal magukat alázatosan imájába és megemlékezéseibe
aiánlották."? .

Cluny epistolariumban összegyűjtve őrizte Szent Odilo gazdag levelezését, de
a kolostor könytárat a XVI. és XVIII. században kétszer is feldúlták. így mínd
össze hét levélről tudunk: Ad Fulbertum (két levél) , Ad Paternum abbatem, Ad
Dominum Garseam, Ad Matronam R, Ad Stephanum régem, Ad Henricum írn-
perateremf -
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A Szent Istvánhoz írt levél a párizsi Bibliotheque Nationale 9376 számú latin
kódexének 60. lapján maradt fenn, Delisle L. katalógusa szerint: "Lettres de
St. Odilonetc. XI-e S."4 A pergament lap erősen megsárgult, néhány szó olvas
hatatlan. Először Ringholz O., majd Pfister Ch. és Sackur E. ismerte1Jték, de hazai
történetírásunk nem foglalkozott vele.5 Ezeket a munkákat, majd a kéziratot is
tanulmányoztam 1929-ben. A levél magyar fordítását közöltem, magyarázattal és
biblíográfíával." Balogh Albin tanulmányában - Szent István egyházi kapcso
latai Franciaországgal _7 innen vette át, helyenkint jobb fordítást adott. Elis
merte fontosságált:"Ez a levél önmagáért -beszél", de nem egészítette ki újabb
adatokkal, sem bibliográfiával.Ellenben közölt egy reprodukciót (460. 1.) ezzel a
felirattal: Szent Odilo levele Szent Istvánhoz. Ez a kézirat még a reprodukción
is jól olvasható, ellentétben az igazi levéllel, és. a következő két sorral kezdődik:
nos 'in amorem tuum sic amifnasti, ut / perennum tui memoriam in intimo cordis.

Márpedig ez nem Szent Odilo levelének részletét adja, hanem Fulbertus
Chartres püspökének a színtén francia származású Bonipertus pécsi püspökhöz
írt leveléből való, ahogy az ennek a levélnek a 462. oldalon kiadott teljes szöve
géből ellenőrizhető, sőt még. Szent Odilo levelének alább közölt fordításában sem
találunk rá megfelelő szöveget, - Balogh Albin kiadását azután szóról szóra át
vette az Árpád-kori és Anjou-kori levelek című gyiijtemény.8

Az értékes levél kissé átdolgozott magyar fordítása a következő:

Uramnak 'és Isten békeszerző szolgájának S (legdicsőbb?) .Királynak O testvér
uralkodást ésországlást a mennyben kíván.

Majdnem az egész világ hirdeti, hogy mennyire árad lelkedben az isteni
vaUás é$istentisztelet iránti szeretet, de főleg azok hoztak róla nekünk bőséges

tanúságot, akik az Úr sírjától visszatértek. Sőt mi magunk is túláradóan meg
tapasztaltuk, midőn arra méltattál, hogy királyi adományaidat és ajándékaidat
hozó követeidet fogadhattuk. Mindezért és a te igen áhított buzgóságodért hálát
és dicséretet zengünk, buzgó' imával állandóan azért könyörgünk, és azt kérjük,
hogy benned a megkezdett kegyelem múkődését teljessé tegye, életedet hiveid
oltalmára hosszú ideig megőrizze, és engedje meg, hogy majdan a mennyei hazá
ban uralkodjál. Minderről saját nevünkben és a velünk egységben élők nevében
már bőségesen biztosítottuk Fenségedet előző leveleinkben, amelyeket Marcellus
testvérünk~el és a te követéiddel küldtünk. Ami pedig a szentek ereklyéit illeti,
amelyekből megparallcsoltad, hogy valamit küldjünk Neked, legyen abban biztos
Fenséged, hogy az élők közül senki parancsainak se engedelmeskednénk szíve
sebben, ha azt csekélységünk tehetsége, vagy képessége valami módon megtehetné.
Azonban, ahogy tudhatod az értesültektől, a mi kolostorunk újabb időben kelet
kezett Vilmos gróf szegénységéből. Ezért nem juthattunk olyan mértékben a
szentek ereklyéihez, mint a régi kolostorok, kivéve Szent Marcel pápa ereklyéjéts
amelynek birtoklását Vilmos gróf igyekezete, éber gondoskodása és találékonysága
folytán a mi kolostorunk érdemelte meg. Ezt azonban mindenütt erős szegekkel
és veretekkel ellátott tartóba helyezték el, ezért nem mertünk hozzányúlni. Végre
igen elrejtett helyen találtunk az ő testéből való ereklyét, amelyet hálás szívvel
küldtün~ el Felségednek. Volt sok más ha'talmas és igen nemes férfi, akik meg
vetették ennek a kornak a pompáját, és rátapostak a világ szennyes. huHámaira.
Az ö1'őkélet vágya vezérelte őket, ezért kolostorunk kikötőjébe menekültek. Ök
1'alóban sok szent ereklyét hoztak nekünk, ezekből, amennyit csak tudtunk, küld
tünk Neked, és kérjük Fenségedet, hogy kegyes lélekket fogadd. Azonban csekély
mennyiségük miatt senkit se zavarjon meg valamilyen helytelen gondolat! Hiszen
nagyon gyakran tapasztaltuk, hogy nemcsak CI szentek ereklyéiből való részecs
kék, hanem még öltözetük darabjai ·is több csodával ékeskedtek, mint ahogyan
azon a helyen működnek, ahol testük láthatóan nyugszik. Gergely pápa történe
tében olvastuk, hogy mikor ereklyéket kértek tőle. a szenteT;c ereklyéi helyett csak
az azokat' takaró gyolcsot kapták. Midőn pedig hitelében . kétkedtek, és panasz
kodtak, hogy őket kijátszották, az említett pápa késével a gyolcs egy részét le
vágta, és - ahogyan elbeszélték - azonnal vér folyt belőle. Testvéreinket, akik
ezt a levelet· elviszik Hozzád, j6ságodba és kegyességedbe ajánljuk, és könyö
rögve kérünk, hogy Tőled mindenben tanácsot és segítséget kapjanak. Ha pedig
csekélységünk Istennek, a mindenség Teremtőjének valamit felajánlhat, mindig
azt kívánjuk,. ami neked kedves és üdvösségedre 1.?álik, .Isten veled.

A levél természetesen másolatban maradt meg, mint a Cluny cartularíum
szerencsésen megmenekült lapja. Bár a kor szokása szerint csak a kezdőbetűket

S. O. jelölték, az azonosítás S = Stephanus, O = Odilo nem lehet kétséges.
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Mindegyik ismertetője megegyezett ebben. Főleg azt a tényt kell alaposan meg
vizsgálnunk, hogy a király bőkezűségéről a Szentföldről visszatérő zarándokoktól
értesült. Már a IV. században a jól kiépített római utak mentén, Pannónián át
igyekeztek a zarándokok Jeruzsálembe, így írta le egy 333-ból való itinerarium.
A XI. század első feléből 12 nagy szentföldi zarándoklatról találunk említést,
és ezek inkább a sokkal veszélyesebb tengeri út helyett hazánkon vonultak ke
resatül,? 1026-ban is Vilmos Angouléme-í herceg és Richard, St. Vannes-i apát
szintén Magyarországon át zarándokoltak a Szentföldre, Szent István királyunk
pedig igen szívesen látta őket. Márpedig Richárd apátot igazi barátság fűzte Szent
Odilóhoz, távollétében rábízta kolostorát. "Midőn feltámadt lelkében a szent vágy,
hogy Isten sírját meglátogassa, elment Clunybe. Azután Szent Odilót vitte ma
gával Verdunbe, több napig ott tartotta, kolostora lakóinak rnínden szokását és
életmódját megmutatta neki."lO Szent Odilo kapcsolatban voít még II. Szilveszter
pápával is, aki Szent Istvánnak küldte a koronát, és hozzá intézett levelében ked
ves fiának és dicső apátnak nevezte. A már említett Fulbertusho~két levelet írt
Szent Odilo, barátságukat Iotsaldus is megörökítette életrajzában. .

A levél hitelességét Clunyről szóló adatai szintén igazolják. Eszerint az Vil
mos Auvergne grófjának és Angouléme hercegének alapítása, aki mint a kolostor
történetéből ismeretes, Bernon apát kérésére 910-ben alapította,' tehát a többi ben
cés kolostorhoz képest akkor újnak számított. Szent Marcel pápa és vértanú
<+304) ereklyéit kezdettől fogva Clunyben tisztelték, és a kolostor értékeinek 1399
ből való jegyzéke kiemelte, hogy ott "a főoltár fölött, egy nagyobb ereklyetartóban
őrzik Szem Marcelnak csaknem egész testét".11 Ez a levél válasz volt Szent István
kérésére, aki ereklyékért fordult Szent Odilóhoz. Minden tíz faluhoz, vagyis in
kább településhöz. templomot építtető királyunknak valóban szüksége lehetett
ereklyékre, és őszintén tisztelte azokat. A lotharingíai Leodvin püspök elbeszélése
szerint is a bulgáriai hadjáratban "midőn a konstantinápolyiak zsákmányoltak és
a várost kirabolták, az igazhivő István elfordult a fosztogatástól. Belépve Szent
György templomába, az itt talált ereklyéket elhozta, gondozta és egész életén át
megőrizte."12

A két szent többszörös levélváltása lelki kapcsolatra is enged következtetni.
Balogh Albin lehetőnek tartotta:, hogy esetleg confraternitas kapcsolatban is vol
tak. Mindenesetre lelkületük közös· vonása volt az egész kereszténységet átölelő

szeretet. Lehetne-e ezt szebben kifejezni, mint Szent István tette Intelmeiben:
"Parancsainkban a szerit hitet tesszük első helyre, mert az Egyház mindig hajt
új sarjat, ... a mi birodalmunkban eddig még az ifjú, új hajtást prédikálják ...
Ha ki a szeritegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krísz-:
tus testét csonkítsa," ~s Szent Odilo, amint életrajza hangsúlyozta, imájában
egyesítette az egész keresztény világot, a küzdő egyházat, sót még a diadalmas
egyházat is, mert elrendelte, hogy Clunyben különös fénnyel ünnepeljék meg Min
denszentek ünnepét., és. a szenvedő egyházat, hiszen ő kezdeményezte halottak
napjának bevezetését az egyházi kalendáriumba. De még sokkal 'jobban. kitűnik

lelki hasonlóságuk, ha spiritualitásukat részletesebben vizsgáljuk. Iotsaldus Vitá
jában leírja, hogy Szent Odilo éles tekintete félelmet és csodálatot parancsoLt.
Ellentétes vonások egyesültek jellemében: jóságos volt a törekvőkkel szemben,
de kemény a gőgösök és hanyagok iránt.' Alázatos volt és komoly; mert inkább
akart szolgální, mint uralkodni. Mint elöljáró többször említette,hogy ha nem
tudja .elkerülní a tévedést, inkább akar szelidségből hibázni, mint szigorúságból.
Bölcsessége, komoly tudása tiszteletet parancsolt, míg szeretetreméltó kedvessége,
sugárzó tisztasága vonzott. Ezért sokan keresték fel Clunyt. Szent Odilo számára
pedig öröm volt az a nap, amikor vendégeket fogadhatott és alamizsnát oszthatott.
Szeretetből akart segíteni a tiszítótűzben szenvedő lelkeken, hogy nekik is bőven

juthasson lelki ajándékaiból.
Szent István királyunk is a szeretet, az erő és a [óság egységét mutatta példa

képül fiának Intelmeiben (1013-1015). Most már "itt az idő, hogy ne puha ká
sával étessenek, az téged csak puhánnyá tehet, hanem itassanak meg olykor fa
nyar borral, mely értelmedet 'tanítésomra figyelmessé teszi". "Ha, becsületet
akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítélétet, ha hatalmadban akarod
tartani lelkedet, türelmes légy... Uralkodjál harag, gőg és gyűlölség nélkül,
békésen. alázatosan, szelíden. Az imádság megtartása a királyi üdvösség leg
nagyobb járuléka. Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítse, de a többi
erény is hassa át és ékesítse. A jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd, és becs
ben tartsd, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mínt másutt lakjanak ...
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Kérlek,. megparancsolom, hogy... mindenkihez légy kegyes, aki hozzád járul ..•
A szeretet gyakórlása vezet a legfőbb boldogsághoz,"

Szent István királyunk alakját legendát: a Nagyobbik legenda (1077), a Ki
sebbik legenda (1109) és Hartvik püspök legenda-szerkesztrnénye (1116) külön
bözö szempontból álUtják elénk: a kegyes király, a szígorú Szent István, Krísz
tus katonája ragyog fel előttünk-''. De mindezek a tulajdonságok kiegyenlítőd

nek egyetlen kifejezésben: szent volt, teljesítette Istentől kapott feladatát, meg
alapozta népének fennmaradását. A Mária-tisztelet volt lelkületük igen kiemelkedő

közös vonása. Szent István az ég királynőjének ajánlotta országát és ezen az
ünnepen óhajtött meghalni. "Közelgett éppen a jeles ünnep, ugyanazon örökszúz
Mária mennybemenetelének az angyalok és emberek előtt nevezetes napja; na-·
gyobb irgalom reményét remélte, ha e nap örömei között bomlana fel teste.
Ezt külön könyörgésekkel kérte; sóhajtozás. és könnyek árán el is nyerte." l'
Szent Odilo is a Boldogságos Szent Szűzről beszélt a legszívesebben. Fennma
radt 15 szónoklata közül hat· ünnepelte Máriát, a tenger csillagát, akitől szár
mazott az igazság Napja; a kiválasztottat, akinek testéből vette fel Isten fia meg
testesülését; Jézus anyját, aki törhetetlen reménnyel még a sírnál is az élőt

kereste, Legszebb két beszédét mégis la mennybevitetett Istenanya tiszteletére
mondta. Az egyiket pedig ritmikus prózaval fejezte be:

Adest dies laetitiae I Iocundus omni lumine
In quo Regina Virginum I Scandit iter astriferum.15

Itt van a vidámság .napja I Ragyog minden fényben
Mert a szúzek királynéja I Halad fel csillagos égen ...

Irodalom: 1.) GYőrffy GYörgy: István király emlékezete 50. l. - 2.) rctsatdus Silva
censis: Vita Odilonis PL. 142. k .. 899-911. col. - 3.) Hourlier J.: Saint Odilon, abbé de
Cluny. Paris 1964. 207. l . ....: 4.) Deslisle L.: Inventaire des mscrs de la Bibl. Nat. fonds
Cluny, Paris 1884. - 5.) Ringholz O.: Der hl. Abt Odilo von Cluny. (Studien und
Mitteilungen aus dem Benediktiner und Cisternienser Orden (1884-85.) Pfister Ch. : De
Fulberti carrttensi episcopi vita et operíbus 1885. Sacicur E. Die Cluniacenser. 1892. 
6.) Király nona: Szent István magyar király legendája. Bp. 1929. 7-9. l. - 7.) Szent
rsvan emtékkönyv. Bp. 1938. I. k; 468-470. l. - 8.) Makkai László-Mezey László: Arpád
kori és Anjoukori levelek Bp. 1960. 8i)~86. l. - 9.) úaLanne L.: Les pélerínages en Terre
Sainte•. Paris 1845. - 10.) De Vinerab1U Richardo. Acta ,SS. mensis Iunll II. k. 976. 
11.) Acta SS. mensis Ianuarli II. k.368-701. l. és A Cluny congrés scientifique (D. Her
bert) 82. l. - 12.) Gylkffy GYörgy: i. m. 15. 1. - 13.) Rónay György: Szent István ki
rály legendát Vigilia 1971. 8. sz. 527-534. lap. 14.) Hartvik legenda szerkesztménye.
Gy6rffY György i. m~ 80. 1. - 15.) PI.. CXLII. k, 205-210 és Dom Patrice Cousin Bibl.
cíun, 406. C. P. E..

Szent Odilo

Hirull"SS Ssűs Mária ruellll:rbe..,ite'éről

Itt a vigasság ünnepe,
ékes nap, fényekkel tele:
midih, (I Szüzek asszo'Uya
csillagúton 't'<mul haza.

Körülötte áz angyalok
tündöklő serege ragyog,
8 kí.séretében szent szüzek
csapatai ott fénylenek.

S .mint helyesen, mint hitünk tanít,
kOronáját, a mennyeit
hozva,dicsőn feJé siet
KriS~tu8, ki tőle született,

s őt, ki nagyobb, mint angyalok,
kit a bűn meg nem ronthatott,
Atyjának trónjához viszi,
oltalmunk nála hirdeti.

A mennyek minden szentjei,
nagy méltóságos rendjei
mint Urunk anyját tisztelik,
nagy hódolattal illetik,

Velük ujjong ma énekünk,
velük együtt ünnepelünk
Istennek könyörületét
esdve, zengjük dicséretét. Amen.

CSANAD RÉLA fordítása



TtJSKÉS TIBOR

"CSAK BELÜL ARANYLUNK"

Puszta Sándor költői útja

1937 őszén egy huszonhat éves fiatalembert neveznek ki Leányfalu plébá
nosává. 1911-ben született Somogyban. Nagyatád mellett, a Rinya partján :fekV6
faluban, Görgetegen. A középiskolát Budapesten végezte, megjárta OlaszországOt
és Svájcot, egy évet Rómában töltött, itthon bölcsészdoktori képesítést szerzett.
Pappá szentelésének évében, 1934-ben megjelenik első verseskötete Búzaszentelés
címmel. Ezután állomáshelyei Ráckeve, Róma, majd kilenc hónapig Ercsiben
káplán. Amikor a nagybirtokokkal körülvett, szegényparaszti faluból a főváros

környéki, Duna-parti "nagyvilági" nyaralóhelyre kerül, már három verseskötet
van a zsebében. (Az említetten kívül a Jegenyék, üzenek a Nyárnak és a Gyü
mölcsoltó.) -

Milyen irodalmi csillagzatállás alatt indult a költő pályája? A harmincas
évek közepén az Ady-imádat (és gyűlölet) heveny tüze már lelohadt, az Ady
utánzók és -epígonok divata lejárt, de a közelmúlt irodalmából az iránymutató,
a szerepvállalásban példaadó költő Ady maradt. Ugyanakkor egyre határozottabb
Iránnyá szerveződött a népi irodalom, részben a Nyugat költői forradalmának
párjaként, részben ellenhatásaként, . s a magyar lírában uralkodó formává az
Erdélyi József nevéhez kötött rímes-ütemező versrnodell vált. A fiatal Puszta
Sándor az Ady-örökségből mindenekelőtt a kései Adyt, az expresszionista költőt,
A halottak élén lírikusát s az istenes-verseket író poétát fogadta el. Másfelől

fejlett formaérzéke, könnyed verselési technikája jó ösztönzést kapott a ma
gyaros metrumot hangsúlyossá emelő és továbbfejlesztő népiek, elsősorban Erdé
lyi lírájától. Korai .verseiben Adys szófűzésekre, nyelvi fordulatokra ismerünk.
S a költői szerepvállalásban is az egész néphez szóló vátesz-költöt, próféta-kol
tőt tekinti példának. Ugyanakkor szívesen öltözteti mondanivalóját rímes-ma
gyaros mértékbe, kedveli a dalformát. a népies hangvételt. .

Puszta Sándor pályája kezdetén a lehető legnehezebbre vállalkozott: az Is
ten-élmény költői megfogalmazására. Ebben Ady Iírája éppúgy ösztönző lehetett
számára, mint az az élettény, hogy pap. Aligha csodálhatjuk, . hogy élményét
ekkor még inkább teológusként, mint költőként (és lelkipásztorként) fogalmazza
meg. Teljes őszinteséggel éli át hivatását, élete nagy elhatározását, az életpá
lya választását, és vallja meg hitét. Istenben Mindenhatót, mindenütt jelenlevő

Erőt lát. De ez a költészet még csak eszköz a hit kifejezésére, tiszta, nemes és
szép gondolatok kimondására; itt a vers még csak az Isten-dicséret egyik le
hetséges formája, nem a mélyen és belülről megélt élmény kifejezése.

. Az Isten-élménynél sokkal erőteljesebben szólal meg Puszta Sándor korai
köteteiben a szociális felelősség és elkötelezettség. 1937~bEmCikket ír Béresek
címmel. Kétségtelen, Illyés Gyula Puszták népének ösztönzése is az írás mögött
van, de még inkább a saját egyéni, ercsi tapasztalata. Javallatai talán elégte
lenek, szociális igazságosságot kívánó óhajának hitelességében azonban nem ké
telkedhetünk. Különösen megdöbbentő és pontos az írás dokumentáló, regisztráló
ereje. Szóvá teszi az embertelen lakáskörülményeket, az elégtelen konvenciót, az
ínséges orvosi ellátást,· a szűkös művelődési lehetőségeket, a szellemi elmara
dottságot. Ne feledjük, a harmincas évek közepén, a feudálkapítalísta Magyar
országon, a társadalmi és politikai hatalomban osztozó egyház papja írta eze
ket a sorokat: "Egy alkalommal egy Fejér megyei pusztára érve, az irodába
lépve, két urat s egy bérest találtam ott, aki éppen valamit jelentett.' Bemu
tatkozás után a béressel is kezet akartam {ogni, ahogy szoktam, s azkifogyha
tatlan ügyetlenséggel, szörnyű zavartan néz rám. - Adja már testvér a kezét
- szóltam, s erre úgy dadogott, mint egy ötéves gyerek: - Velünk nem szok
tak kezet fogni... ..:.... Add oda a mancsod, te állat - ordított rá az egyik úr,
nyilván, hogy leplezze zavarát, - csak a pulzusodat akarja megnézni, ver-e
még?!" Ugyanaz a szociális indulat, ami ezt a terjedelmesszociográflai látlele-
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tet áthatja, jellemzi Puszta Sándor korai verseit. A kezdeti közhelyeket (falu:
idilJ,i Pest: bűn) korán elhagyja, s a szociálís bajok ismeretében elégedetlenségé
nek . ad hangot. Látja a külvárosokra szitáló kormot, a "történelem kiszáradt
csatornáin át" érkező proletárokat, az útkanyarban ballagó bányászt, s Ady és
József Attila proletár-verseivel rokon hangon, indulattal, feszültséggel, gúnnyal
beszél a társadalmi ígazságtalanságról ; "Oh, bocsánat Nagyságosasszony, egy es
télyi ruhából / Megfoltozhatnánk hat Borís ruháját ..."

A versekből egyre haJtározottabban rajzolódik ki a "lírai én", a költő önarc
képe. Puszta Sándor mély önismerettel rendelkezik. Szélesen áradó indulatát
önuralommal fékezi. A csápító .bőbeszédűség ellen a rímek pántjával védekezik.
De kordába fogott heve ki-kicsap. Verset ekkor még úgy ír, rnínt más naplót:
évre; hóra, napra, helységre keltezi. Alapállása a világra csodálkozó költőé,·meg
látja, megfigyeli az élet apró tényeit, a látványt közvetlenül építi versbe. Di
namikus lélek, a cselekvés, a vagy-vagy embere, a folytonos változást érzéke
li, a nyugalom megbénítaná. Kedvelt képei - például a cikázó fecskera], az
égbenyúló nyárfa, a vihar képe - mínd a mozgás, a tett, az erő képzetét kel
tik. A versszerkezet magja leggyakrabban az ellentét (vihar - csend, jegenye
- hóvirág, pasztell - freskó, dagály - apály), s ez alkatából következik:
ugyanazt az ellentétet érzékeli a világban, ami benne megvan erő és nyugalom,
harsányság és csönd, életöröm és alázat között,

A harmincas évek végén és a negyvenes évek elején költé~~te- elmélyül,
lírájabensóségesebbé válik. 1938-ban megjelenik Pók a tükrön, 1940-ben Vadlu
dak c. verseskötete, 1940-ben kiadják verseinek gyűjteményes kötetét, továbbá
napvilágot lát két prózai munkája: Líra a művészetben c. doktori disszertációja
(1'940) és Levelek Anonymához c. tanulmánya (1941). Az ugyancsak 1941-ben
megjelent Rapszódiák könyve valójában két korábban, még Rómában, illetve Itá
liából való hazatérése után írt versciklusát tartalmazza. A versekben fölerő

södik a deru, az életkedv, a biztonság szólama, Jókedvű dalra fakad. Szinte
idilli életképet rajzolotthonáról, környezetéről. Assziszi Szent Ferenc Naphim.
nuszával rokon hangon szól a természetről, legkedvesebb évszaka a tavasz, alap
érzése az öröm, Ennek a felhőtlen derunek és nyugalomnak kitapintható forrása
a gyerekkor tisztán megőrzött emléke, ami most egyre több vers indítéka lesz.
Vörösmartys képekben idézi a szülőföld tájait, a Rinya folyó vidékét, a haj
dani tiszta emlékeket. Mintha a vihar előtti csönd állapotát tükröznék e ver
sek. Mert a szomszédos, velük csaknem azonos időben keletkezett darabokon
egyre jobban átüt egy másik érzés, a jövőért való aggódás. A költő érzékeli
az idők súlyosbodását, a "rohanó· kort", a "véres sebesült századot". Kérdések
és kétségek támadnak benne, egyre rosszabb a közérzete "e rémesen való vi
lágban", szorongás kínozza a "gáZitámadásos kor" miatt. A szociális gond is ér
lelődik benne: megrajzolja a külvárosok, a dokkok világát, részvéttel szól a
munkásokról, a bányászokról, a kubikosokról, testvérének mondja a proletár
lánykát.

A költő élete egyre mozgalmasabbá válik. Puszta Sándor nagy lendülettel
veti magát a rohanó életbe, a kor legaktuálisabb eseményeibe. A Magyar Rádió
riportere; ó ad helyszíni közvetítést Rómából a pápaválasztásról, a háború ide
jén tábori lelkész, a Nemzeti Újság emelkedett szavú publicistája, nem míndíg
egyértelmű és nemes ügy szolgálatában. Az alkatában rejlő dinamizmus né
ha 'a költőt is elragadja, oktalanul derűlátóvá teszi, máskor gondolatait díszes
girlandokba öltözteti, s verseit valamiféle neobarokk pátosz hatja át.

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy ugyanekkor Puszta Sándor papírra
vetette a kort elítélő szavait is, ezek azonban nem míndig juthattak nyilvános
sághoz, 1940-ben például a királyi ügyész nem engedélyezte Kel a Nap, fiúkl
c. versének ·megjelenését, melyben szírnbolikus eszközökkel - a nagybetűs Hol
nap, Pirkadat, Nap, Jövő stb. emlegetésével - fejezi ki a társadalmi változás
szükségességét, 1943-ban Adventi szél c. cikkét törli a cenzúra: az írásban a bé
ke .hiánya miatt panaszkodik s elítéli a háborút. Az 1944 nyarán írt A Sátán
balladája ugyancsak áldozatul esett az ügyészí szígornak : a költőben "lázadó
míértek" fogalmazódnak meg, a vers vád a kor növekvő borzalmai ellen: "A
Sátán itt jár, fenyeget és füstölög a mészpor, / Hogy gyógyítsuk a sebeket, ar
rá sincsen elég bor!" Pusztának a háború embertelenségét elítélő versei majd
csak jóval később, 1969-ben, a Hegyre menet ritkulnak a fák c. kötetében lát
nak napvilágot. Az események az Apokalipszis és a Vízözön képét idézik föl
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benne. Elborul az ég. A történelem. összezavarja a fogalmakat, "a fekete lát
szik fehérnek"; devalválódnak az értékek. Onkrítíkusan látja saját magát is:
"Férfi lettél, látod a kor / Bekormozott csúf rútul". A mélységből - egy egész
versciklus címe ez: De profundis - kiált, s a romokból, az összeomlásból, a,
tömegsírokból a helytállás, a hűség értékét akarja kimenteni :

lásd én nem menekültem
gyáván nem futottam
mint Jónásban félelem
mint Jónás a Halban

ittmaradtambeleid
mocskába merülten
sebeid tündökölnek
bennem dicsőülten

(Hazám)

A költőre, akit egy évtizedig a vezető lapok közöltek. aki Móricz Zsigmond
kollegiális barátságát élvezte, akit a Kelet Népe bemutatott, akinek tíz év alatt
tíz könyve jelent meg, akiről - többek között - Bartalis János, Rónay György,
Kállay Miklós, Móricz Zsigmond írt elemző-értékelő kritikát, a háború után több
mint húsz esztendő csendje borul. Nem hallgatott el, de egy egészen szűk pub
likációs lehetőséget leszámítva nem volt jelen a kortárs irodalomban. Hosszas
várakozás után 1969-ben jelent meg a régi és új verseket tartalmazó gyűjte

ménye, a Hegyre menet ritkulnak a fák, majd Iegújabb verseit a Bronzveretben
adta ki a Magvető (1974).

A visszhangtalanság nem éppen a legjobb ösztönzője a költőnek. A csönd
sokakat nem fölemel, hanem leejt. Puszta erejét, elhivatottságát mutatja, hogy
az egyház "konstantini korszakának" elmúlta után, a politikai változások és
társadalmi átrétegeződések közepette sem veszti el hitét a költői szó értelmé
ben és szükségességében. Anteuszként a honi táj, a szülőföld, Dunántúl erejé
től és szépségétől újul meg: "ez a te táiad, ez korod / hangod a hantok is értik
/ szíveden jegye jeIírás / lelkeden vízjegye fénylik". Zaklatott, tépett, harsány
versek, "rapszódiák" után "bukolikákat" ír. Körülveszik a gyerekkor tájai, -szí
nei, emlékei. Újra látja Ozorát és a folyót, a Siót, amibe hajdan 'fejest ugrott.
Megidézi molnár öregapjának, deres homlokú apjának emlékét. Féltő szeretettel
megrajzolja anyja alakját. Verset ír a dunántúli költő-elődökről, Berzsenyiről,

Batsányiról, akiktől bíztatást kap az újbóli szólásra. ,Fölismeri, nem "hősi tet
tek" kellenek, hanem helytállás a köznapokban; "emberi remény',' támad ben
ne, "mostani mai szavakat" formál az ajka, harmóniát keres, s már-már a hol
napra is gondol. Ismét bebizonyosodik, hogy akinek a gyerekkor nemcsak lak
helyet, de hazát, szülőföldet, bölcsőhelyet is adott, válságos éveiben oda vissza
térve megújulást, biztatást, erőt talál.

A múlt emlékeiről tekintetét 'a költő lassan korára, a rvílágra emeli. Mit
lát? Fogalmak kuszálódtak össze és értékelődtek át. Ami rendíthetetlennék és
változhatatlannak látszott, összeomlott. Ami elképzelhetetlennek számított, be
következett és megvalósult. Régi ideológiák elértéktelenedtek és új eszmék tá
madtak. .. A költő meg akarja érteni a történelmet és korát. Mérlegre- teszi,
és higgadtan újraértékeli a múltat és a századot, Az evangélíumot idézi: "meg
méretünk és megszámláltatunk". Lázas, látomásos képekben festi meg a hábo
rút, Hírosímát, az emberi értékek meggyalázását. Látja a dolgok színét és
visszáját. A múltjára büszke Európa az ellentmondások világrésze ,lett. A fehér
ember civilizációja az önpusztítás lehetőségét rejti: "Megfejtették a szanszkrit
s a világ valamennyi nyelvét / S' elfeledtük lelkünk anyanyelvét ami szeretet
/ Ideje lenne elkezdeni az alázat iskoláját".

Annyit ér a javallat, amennyi mögötte a vállalás. A költő tanácsát példája
hitelesíti. Puszta Sándor költészetében a megújulás legrokonszenvesebb iránya
a befelé mélyülés, Új versei közül azok a legmeggyözőbbek, amelyek a lélek
belső tájairól adnak hírt. A költőt elhagyja lassan az ifjúság. A férfíkör, a szám
vetés éveibe érkezik. Fogas szelek érlelik. Ámul és csodálkozik. A' kérdések be
lül karcolják föl. 'I'udja, a legfőbb morálís érték a helytállás, SI a legemberibb
szó: "egyenesedj föl". Nyugodt tájképekben idézi az elmúlást, az őszt, mikor
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"csak belül aranylunk", A belső ragyogás értékét csák növeli az önkritikus
számvetés: "az idő árad hűvös partként / kínálja benn az Osz magát / beléfo
g62:0m, elhajít-e / vagy az öröklétnek ad át". A költő megtanulta. megértette:
"kár úgy sietni'?, hiszen az "ég közelít"; fölösleges a kapkodás: "csukott szem
mel távolabb latok"-. Vége a rohanásnak, az élet senkiföldjére ért, "visszapil
lantó tükörben" látja a, tárgyakat Szárnyak helyett keresztet vesz a vállára ...
A fiatal Puszta Sándor robbanékony, "robusztus", "vérbő" verseinek ismerői

gondolták-e, remélték-e, hogy évek múltán olyan nyugodt és tiszta sugárzású
önarckép-versek születnek majd asztalán, mínt a Békésség felé?

Ezüst árnyat vet a nyír
a fenyér vakít

lágy krétával ír a hold
porba valamit

a t'ízbe kék jegenyék
mint vidám halak

fényes körmű csend ölén
úszkálnak hanyatt

benned is tükröz az ég
csendek éjszakák

ki partodról rádhajol
szívedig lelát

A tiszta fény, a belső aranylás a költő Isten-élményére is rávetül. A korai
barokkosan díszes és leíró vallomásokat a személyesen megélt hit kifejezése
váltja föl. Nem a szó a fontos, hanem a belső átadás, a felajánlás. Nem "pré
dikálni", hanem szolgálni akar, és. a szolgálat által tanúskodni. A Biblia pilla
natait, Józsue, Abrahám, Izsák, Absalon, az Üzenetet hozó. Angyal, Kéfás, Pi
látus arcát rajzolja meg, s egy-egy általános emberi magatartás jelképévé emeli:
a bibliai történetet egy-egy eredeti, néhol poentírozott gondolattal meghosszab
bítja, hozzánk szélóvá teszi; az evangéliumot beleállítja a mai világba. Szug
gesztív költői erővel mondja ki fölismerését: a szenvedés tovább folytatódik a
világban, a passió napról napra megismétlődik: "s akkor lelépsz az ikonról ...
/ így szenvedsz helyettünk s így / váltasz meg bennünket naponta".

Az elmélyülés, a belső aranylás ' Puszta költészetében a kifejezés, a meg
formálás megváltozésával-módosulásával párosult. Az 1969-ben megjelent Hegy
re menet ri~kulnak a fák c. kötetében közreadott régebbi verseit is új vers
felfogásának jegyében átírta, átdolgozta. Bár a változtatás mértéke nem nagy
(főként az interpunkció és a nagy kezdőbetű elhagyására terjed ki), mégis
jelzi a· kifejezésmód alakulásának-változásának irányát, Puszta már korábban is
az avaritgarde irányzatai közül - főként habitusa okán :- az expresszív lírá
hoz vonzódott. A modern költészet formai eredményeinek hatása most fölerősö

dik költészetében, s a dalszerű, rímes-magyaros metrumok helyett a szabad
vers törvényei jellemzik új verseit. .

Az egyik verstípust talán az expresszionista vers klasszicizálódott változatá
nak nevezhetnénk. Ahogy pályája végén Kassák, úgy Puszta is az ötvenes és a
hatvanas években eljutott a szabad. vers. egy leegyszerűsített, "tisl'l1;a", "puritán"
változatához. Ez a "klasszicizált expresszionizmus" Puszta Sándornál azonban
még míndíg sokkal szertelenebb, "barokkosabb", mint a párhuzamos példaként
említett Kassáknál. Puszténál a vers ma is a szív és a. könny szava; érzésből

fakad. Könnyen születik; benyomásaira a költő általában gyorsan reagál. Hangja
lázas, szárnyaló, képei merészek. E versek általában több részből álló kompozíciók.
Előadásmódjuk retorikus, az eszközök között a kitűnő szónok alakzataira isme
rünk. Gyakoriak a kérdések, kedveli a fölsorolást, szívesen él az Ismétléssei. A
gondolat kíbontásának, a vers fölépítésének legáltalánosabb módja az ellentét:
az állítást tagadásba, a tagadást állításba fordítja.

E verstípus főként a világról, a' korról szóló költeményeit jellemzi. Az emel
kedettség bennük míndíg őszinte, az indulat hiteles. Ami e versekkel szembe
állítható, illetve ami miatt ezt az előadásmódot némileg külsőségesnek, retorikus
nak érezzük, -talán nem is egy eltél'ő ízlés, hanem egy, magában Puszta Iíráiában
fölfedezhető másik verstípus. Ez pedig az epigrammatikus tömörségű, ún. emb
léma-vers. Mintha a költő maga is érezné az ellentmondás föloldásának szüksé
gességét: 'legt1jabb kötetében, a :B7'onzveretben már ezek a versek vannák túl
súlyban. Nem egyszerűen a vers-terjedelem megváltozásáról. a szakaszok és sarok
megrövidüléséről van sző. Mindez' csak következménye a versben érvényesülő

546



szemlélet megváltozásának. E versekben maga a vershelyzet, a költőalapállása,

reagálása, a versformálás más. Míg az expresszív-retorikus [ellegű verseiben álta
lában a kor kínálta ellentmondásokat leplezi le, a vílággal viaskodik, s a költő

közéletí . indulatai forrnak, addig ezekben a szentencía-szerű, poentírozott ver
sekben elmélkedéseinek esszenciáját szűrí le, az egyéni-emberi kapcsolatokat járja
körül, az élet spirituális területein kalandozik. Sommázatok, "rezümék" ezek a
versek; tömörele és tömények. Magas hőfokukat,tiszta sugárzásukat az adja, hogy
nem mondják el az előzményt, nem elbeszélnek, nem leírnak, hanem megvílá
gítanak, fölráznak, eszméltetnek. Nem információs tartalmuk gazdag,' hanem lí
raiságuk, szellemiségük, Itt a kép nem meghökkentő újszeruségével, látomásos
erejével fog meg, hanem, pontosságával. A mondandót nem retorikus eszkö
zök teszik hatásossá, hanem maga a lecsupaszított, pőrére vetkőztetett, az olvasót ön
magával szembesítő gondolat hat. Úgy látszik, Puszta Sándor ugyanúgy, mint
napjaink költészetében annyian mások, a "diszkurzív" költészettől eljutott az
ún. kihagyásos vershez, az elbeszélő-leíró költészettől a megnevező-ráolvasó Iíráíg,
Álljon itt e verstípusra példaként egyik szép költeménye, az, Aldozat című:

az eget elfújta a szél
minden kész az áldozatra
fa fa 'Virág gerle
az ádozathoz kell egy gyermek
Kristóf feltari nadrágját
belép a 'Vízbe s áthozza 'Vállain

A Bronzveret Puszta Sándornak már "szinkron" kötete: 1974-ben jelent meg,
s az elmúlt öt-hat év termését tartalmazza. A visszhang, a publikációs lehetőség

fölszabadította, lírája sokszínűvé' vált, kiteljesedett. Átéli a kor nagy kérdéseit,
ha csak felszínét, külső jeleit is. Egyszer ironikus, máskor harsány, harmadszor
váteszi hangon teszi szóvá gondjait. Szívére veszi a világ ügyeit, változandóságát,
a "kanyarokat", csak azt nem. tudni, miért csodálkozik, ha a világ nem míndíg
az általa óhajtott irányba fordul. Ennek a világ felé forduló lírai' magatartásnak
mintegy ellentéte a magány, a magára maradottság érzése. Egyszerii, lecsupa
szított versekben beszél önmagáról, osztja meg tapasztalatait, életbölcsességét.
Férfias komolysággal készül a végső elszámolásra, fölmutatja sebeit, mérlegre te
szi hajdani lázadásait, dühös harcait. Egy nagy indulatú, nagy álmú ember szám
vetése ez, akinek az élet valamikor talán mást, többet kínált, de most a belső

derűben, a harmóniában megtalálta az igazi értéket. Istenhite kipróbált tanúság
téteLA. gyermeki viszonyt keresi, a kegyelmet, a ráhagyatkozást. Kulcsszavai:
a szenvedés vállalása, Ábel az áldozat, a pőre irgalom. Újra és többféleképpen
megfogalmazza a fölismeréSIt: "levették a keresztről / s ottmaradtak a sebhelyek",
azaz a passió napról napra inkarnálódik a világban. Költészetében magasabb szín
ten, érettebb megfogalmazásban, történeti távlatba ágyazottan visszatér a népi
-szocíális elkötelezettség is. A történelem nagyrészt megoldotta azokat a kérdé
seket (pl. a pusztai cselédség helyzetét), amelyek hajdan indulatát fűtötték. Mi
maradt meg a "népi" költőnek? Az emlékezés, a példa-idézés. A szülőföldről,
Somogyról. Petőfiről, Dózsáról. Móricz Zsigmondról szóló verseiben az "itt élned,
halnod kell" igazságához jut el, számbaveszi a hagyományt, fölmutatja a tovább..
élő történeti értékeket, a teljessel azonosul, a közösség mellé áll.

Puszta Iírájában van valami, ami a spirálisan haladó, emelkedő és visszatérő

mozgásra, a .fejlődés és a változás dialektikájára emlékeztet. Régi témái míndíg
egy magasabb "fekvésben", egy emelkedettebb körben megismétlődnek. Igy tér
vissza Iegújabb kötetében is a nép (a táj), a világ (a kor), az én és az Isten.
E négy "dimenziója" költészetének míndíg ad annyi gondolati-érzelmi mondandót,
hogy folytonosan táplálja és megújítsa Iíráját. .

Kevesen mondhatják el, amit Puszta Sándor: élete éppoly nyitott könyv, mint
költészete. Ma is ott él és dolgozik, annak a közösségnek a papja, ahol negyven
éve a lelkipásztori munkát elkezdte. Akiket 1938-ban Leányfalun' esketett, azok
nak ma a dédunokáját kereszteli ugyanott. A mű értékét az életrajzi adatok
általában nem rnínősítík. De ha Puszta Sándor költészetének maradandó szép
ségeire gondolunk, nem feledhezhetünk meg arról, hogy a költő szavát itt az
élet is hitelesíti.
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PUSZTA SÁNDOR VERSEI

Fehet~ hét/ii
REKVIEM :J;:DESANYAM:J;:RT

Tulajdonképpen
Most már mindig
Tolmács kéne
Hogy csendbeborult
Osd szavaim
Letordltsa
l\'1áségövii zenére

FEKETE Hf:TFO
1973. július 16.

annyi se volt
vagy csak annyi tán
lehullt egy levél
hisz annyi maradt a fán

annyi se volt
vagy csak annyi még
az is lehullt
mi fönt volt az elébb

annyi se volt
vagy csak annyi mát'
elszállt a madár
elfutott a nyár

annyi se volt
vagy csak annyi még
előbb tündökölt
beborult az ég

annyi se volt
vagy csak annyi lett
beesteledett
besötétedett

BETLEHEM

tudtam. egyszer elmégy
itthagysz mindent
magaddal viszel mindent
de nem sejtettem
hogy nyitva marad
betehetetlen . az
ajtó utánad
tegnap 6ta
kisebb a hold az égen
kisebb a nap
s minden út elfordul
a temető lelé
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f:GSZ BENNEM

égsz bennem lángnál konokabban
bárha visszahozhatnám mosolyod
kék szemeid ibolyántúli enyhületét
bár csak körvonalakban
bár csak töredékben

lánggal koszor4zottan
jánosbogárnyi villanás
fényerejével

miért ne lehetne így
mi tegnap
pár napja
mi harminchat évig így volt

most benyitok Hozzád
szobádba· .
mosolyogsz
most mesélsz
most megköszönöd a virágot
most megáldasz
szent tiszta kezeddel

most megidézlek
kilencvenkilencedik reggel

oh jaj
azóta vagy a sírban
ennyiszer téptem le a naptár
egyegy lapját nélküled

az én Tr6jám ledűlt

Ilionom leomlott
beszakadt Pompejim Herkulánumom
a Nap elsötétült
komor fellegek csűngnek

konokul keményszik a láva

ki tett fehér botot kezembe
s ki veszi ki
ki szán jaj senki soha többé
születni egyetlenegyszer
meghalni minden percben lehet

örökké

SEMMI SEM

tuditam
semmi sem vihet el
semmi sem hozhat vissza
elmentél
semmi sem kezdődik el
semmi sem folytat6dik
semmi sem fejeződik be
sötétség térképe ez
léptékhossz egy a végtelenhez
tücskök fekete transistorán mérem
milyen mély az ősz .
milyen fekete az idő



SOHA FEKET2BB

ki akart engem szentképnek
ha nem Te
gyertyatartónak fényne1c
Grálnak
soha feketébb csendet
soha feketébb madarakat
feneketlenebb hallgatást
mi értelme tovább
csak érted tündököltem

MIT CSINALJAK

mit csináljak a szavakkal
ha meg se hallod
a betűkkel

ha el sem 'olvasod
'virágaimmal
ha meg se látod
mondogatom verseim becézlek
nem is mosolyogsz
még kezedet sem emeled fel
ők is némák
akár a szemed a szád
valamikor elfértem szíved alatt
mért vagyunk mindketten
oly tehetetlenek
mint letört lepkeszárny

TARGYAID

szívem megsza:kad
a cipőd

ahogy itt áll
az ágyad előtt

nyolcvannyolc évig
mit tett meg e láb
az egyenlítőt

s még felét legalább
kikísérte Ot
Apámat
három lányodat
s járta a temetőt

szívem megszakad
csak állnak
állnak örökké
az ágyad előtt

a világvége előtti

vonulásban
tiszteletedre ők

tísztelegve elvonulnak előtte

a többi cipők

NEM LEHET

nem lehet többé inkognitóm
fölismerhettek
a tegnapi sebhely mellett
mindennap új van

MAGUNKRA MARADTAN

élünk
Bátyámmal
a mindent szétszabdaló m/Íban
szobájában a sz o b á b a n
tűnódünk 'milyen volt'
'hogy szerette'
s kezdődik a kirakós
összerakós ,
nyúlunk a fehér botért
kezdéJdik az emlékezés

v a c tr r, Mli:GIS

összezsugorodott lekicsinyült világ
emlé!ce1c
képek szobád falán
földreszem ennyi küszöbtől asztalig
asztaltól ágyig szekrénytől ablakig
világcella '
világmagány
itt voltál itthon
ez volt a hazád
mosolyod tükre képernyője arcaidnak
sóhajod erdője szavaid tanúja
imáid antennája szobád
végső jelenlét
utols6 héjad oltalmad
utolsó lépésed végső szárnycsapás
lélegzeted

emberi éghajlatod
szelíd domesztikált
lakható vitrl.ned 'ekszerem
nyolcvannyolc évig kerülgette
a llalál
végül mégis rátalált

TE MINDEN

sorsod már emlék
Te Minden
megismételhetetlen
emberi létű
szakadatlan feledés
folyamatos föltámadás

SOHA TUBBli:

madarak mélabúja
virágok szomorúsága
gerlicecsontú idő

végetér
a tojáshéj lehull
a napok kitollasodnak
a fészekból kirepülnek
neked nincs
vissza '
soha többé

549



MINT VAGONLAKO

mint vagonlq,k6
mindennap kisöpröm sZÍ?}em
emlékeim
de már nem utazom
nem nő a sín s a kerekek
mozdulatlanok

INICIÁL:flK

kezdődő iniciálék
madárív
katedrálisok
földmélyi sugárzás
emléked golfáramai
ahogy ,
fölmelegítik a csendet

TIED

Tied bennem e csend
tieid a napok
kedd szerda csütörtök
péntek szombat
miket viszek cipelek
s tied reményem
hogy elérlek
icipici csillag
életem felett

ORVOSI LELET

hiányod
égetett
rajtam
égési sebet

FüVEKRE HAJLIK A DIlR

most már onnan bentről

örökké 'fúj a szél
most már' onnan bentről

örökké havazik
most már onnan bentről

örökké megy le a nap
nem törli le senki
a deret szivemről

J2efLke!~á{(nlJfJ-n
EMLÉKEZÉSEK (2)

Irta SZILI LEONTIN

Az alig harmincéves, érdekes arcélű, nyúlánk Laczk6 tanár úr érdekes je
lensége volt a Veres Pálné utcai felsőbb lányiskola tanári karának. Az osztály
többsége rajongott érte, sőt szerelmes volt belé, de voltak, akik néha kissé íro
nikus, de mindenkor igazságos bírálataiért nyeglének tartották, mert a tudás
ban nem ismert tréfát. Hiába nézett rá irgalmat könyörgő, legmegejtöbb tekin
tetével egyik legcsinosabb és leggazdagabb osztálytársnőnk, nem kegyelmezett:
a lesújtó osztályzatot összevont szemöldökkel kérlelhetetlenül bejegyezte a no
teszába. Akit érdekelt az irodalom, minden órán kapott tőle valami maradandó
felvilágosítást, egyéni és magasrendű véleményt, amin azután elrágódhattunk a
szünetben. Oráit mindenkor nagy lendülettel vitattuk meg padszomszédommal,
aki ugyan hegedűsnek készült, de szenvedélyesen érdekelte az irodalom, .s azt
hiszem Laczkó tanár úr is, mert bár egyike volt legjobban felkészült tanítvá
nyainak, látható zavarba jött, ahányszor csak feleletre szólította. (Imi - Ziper
novszky Mária ~ később tagja lett a külföldön nagy sikereket aratott első ma
gyar női vonósnégyesnek és mint pedagógus kiváló hegedúsöket nevelt a magyar
hegedűművészetnek, Könyvet is írt mestere, Hubay .Jenő pedagógiai módszeréről.

Hubay tanítványa volt a húga, Zipernovszky Fülöpke is, aki már egészen fiata
lon lett ünnepelt hegedűművész. Unokanővérük volt Geyer Stefi - szintén Hu
bay-tanítvány ~, akiben egykoron női ideálját látta Bartók Béla. Imi mesélte,
hogy Stefi idős korában - svájci Iátogatásakor - megmutatta neki a hozzá írt,
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nagy becsben megőrzött hegedűversenyt. (Geyer Stefi pár éve halt meg Svájc
ban, s azóta már a két "Zipi" is -mindkettő hűséges és értékes jóbarátom 
elköltözött a vílágból.)

Iskolás korunkban általában a jómódú családok leányai jártak a Veres Pál
né-ba, mi ketten azonban - Imi és én - úgyszólván mái; gyermekfejjel kény
telenek voltunk beállni a kenyérkeresők sorába. Rosszul értelmezett szégyen
érzettel még egymás előtt is igyekeztünk eltitkolni szegénységünket. Az iskolá
ból kimaradva, vagy két évtizedig nem láttuk egymást, míg egy könyvnapon
furcsa módon újból egymásra bukkantunk. Szabó Löríncéeí, Sárközi Györggyel
és Passuth Lászlóval beszélgettem az Athenaeum sátrában, - a1l1ikormegérkezett
a már akkor is eléggé idős Ráth-Végh István vagy harminc esztendővel fiata
labb feleségével. Passuth Laci bemutatott egymásnak bennünket, Báth-Végh Ist'
vánék és Szili Leontin néven. "De hiszen te a Bánhegyi Lili vagy!" - sikklÍntott
fel Báth-Véghné, mert ez volt .gyermékkorí hivatalos nevem. Mire én, nagy·
örvendezve: "Te pedig a Zipernovszky Imi!" ,

De ne vágtassunk a dolgok elébe. Hol volt még akkor - az első világhábo
rút megelőző években - Báth-Végh Istvánné és az én írói nevem! Két iroda
lomrajongó felsőbb iskolás növendék vitatkozott szenvedélyesen, süldőlányokhoz

aligha illő irodalmi témákról. Mondanom sem kell, hogy faltuk a Nyugat min
den egyes számát; engem nemcsak Laczkó Géza szuggesztív előadásmódja káp
ráztatott el, bámulattal néztem fel a nagyműveltségű, tudós stilisztára, aki soha
seni a megunt tankönyvek szövegét ismételgette, hanem mindenhez valami meg
Iepőt, gondolatokat erjesztő élesztőt adott hozzá. Imi ugyan szememre hányta,
hogy én Sík Sándorért is lelkesedem, aki a piaristák gimnáziumába járó fiúis
merőseinket oktatta irodalomra. (Az ő munkásságával akkori legjobb barátnőm,

a később görög-latin szakos és zongoratanári oklevelet szerzett sokoldalú dr.
Békési Mária ismertetett meg, aki orkesztikai tanulmányokat is folytatott a nagy
rabecsült és szeretett Vali néni - dr. Dienes Valéria - mozgásművészeti intéze
tében. Sík Sándor verseinek szeretetén felül az ókori irodalom iránti érdek
lődésemet is egyedül' neki köszönhetem.)

Laczkó tanár úr alakját származásának titokzatossága még vonzóbbá tette
csitri növendékeinek képzeletében. Bár akkor még nem jelentek meg önéletrajzi
regényei "Noémi" - a nagytehetségű kolozsvári színésznő, Laczkó Aranka 
fiáról és jómódú, rangos és dölyfös apjáról, akitől sem nevet, sem szeretetet,
sem földi javakat nem örökölt, ám 'a kíváncsiak irodalmi önvallomásainak meg
jelenése előtt is kinyomozták törvénytelen származását, ami a Veres Pálné utcai
"úrilányka-gyülekezelt" pletykaéhes kis baromfihadában örökös .rágcsálásra alkal
mas, ízletes csemegét jelentett. Sokan állítják, hogy egyéniségét a .komorságíg
elboruló kedély jellemezte; én bizony csak ritkán láttam mogorvának, többnyire
olyankor, ha valamelyik növendéke valami megbocsáthatatlan sületlenséget re
begett felelés közben. Bár tagadhatatlan, hogy megrovásait többnyire némi ci
nizmussal körített szellemességgel élezte, de ha kedvére való feleletet. kapott,
szinte derűssé vasaita ki vonásait elégedettsége. S ha beléfeledkezett valamelyik
kedves témájába, úgy elragadta a megejtő játékosság és a hevület, hogy telje
sen átforrósodott a hangja. Dicsérni nem szeretett, de nála a jó osztályzat min
den dicséretnél többet jelentett. Dolgozatainkat rendkívül szlgorúan bírálta el.
Büszke lehettem a sok egyesre (akkoriban ez számított a legjobb osztályzatnak),
s aláhúzta egyík-másík mondatomat vagy hasonlatomat, ami megragadta a fi
gyeimét. Odaírta a margóra: "helyes", "ez találó" vagy valami ehhez hasonlót.
Sainos - illetve igen helyesen - azt is, amit nem helyeselt, s egy oda nem
illő [elzőt vagy mondatszerkezetet erélyesen megkérdőjelezett.

Az időben még élt szegény bátyám, aki "szintén beleesett az irodalomba".
Én a prózát "műveltem", ó verseket írt, és Haladás címmel egy lapot szerkesz
tettünk; betűit egyenként szedtük ki· kis kézí-nyomdánkon. Egyébként igen rosz
szul tanult, csak az irodalmi osztályzatai voltak mindig kitűnőek. Arpádkának
is tanára volt tudós természetrajz tanárunk, Gombocz Endre, aki engem igen.
kedvelt, bátyám viszont - mint bevallotta - bukásra állt nála. Márpedig Apám
a tanulást illetőleg nem ismert tréfát. Egy szerdai órán a feleletem különösen
jól sikerült, annyira, hogy amikor a szünetben elhaladt mellettem Gombócz
tanár úr, visszafordult, hogy külön megdicsérjen. Én hirtelen merészséggel ki
nyögtem, hogy volna egy igen nagy kérésem. "No, CSak ki vele!" - biztatott
kedvesen, és én vérvörös arccal kértem: ha csak lehetséges, ne- vágja el' a bá-
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tyámat. Merészségemtől magam is megijedtem, hiszen tudhattam, mennyire igaz
ságos. Egyébként fogalma sem volt róla, hogy Arpád az én bátyám, de úgy lát
szik, tetszett neki az índokolásom, hogy Apámat szeretném megkímélní a tra
gikus elégtelen következményeitől. "No, majd meglátjuk, tud-e valamit az az
imposztor." - Meg vagyok győződve, hogy nagyon keveset tudott, de oly könnyű
kérdést kapott, hogy elkerülte a már bizonyosra vett ,,,elhasalást".

Bevallom, Laczkó tanár úrtól sose mertem volna ilyesmit kérni. Pedig róla
is őrzők nem is egy melegítő epizódot, amelyekkel épp eléggé bebizonyította
irántam érzett jóindulatát. Mint már említettem, titokban nagy hévvel írogat
tam; illetve nem is olYan titokban, mert irkákba lemásolt regényeimfolytatá
sai a padok alatt körbe keringtek az osztályban. A később kiváló szobrásszá
lett,' fiatalon meghalt Vastagh Éva - akkor még szőke copfos, hamvas arcú
fruska - épp irodalomórán merült bele Béke és háború círnű remekművembe,

amikor Laczkó tanár úr felszólította, hogy haladéktalanul adja át neki a padja
alatt rejtegetett füzetet. A következő óráig lidérces álmok riasztottak fel éj sza
kánkint, bizonyosra vettem, hogy alaposan lehord. Az óra zavartalanul folyt le,
engem is feleltetett, holt sápadtan és kissé dadogva, de alaposan felkészülten
mondtam fel az' aznapi anyagót. Amikor már kicsengettek az óra végén, oda-

, intett magához és visszaadta elkobzott füzetemet. Lehorgasztottam a' fejemet,
lángolt az arcom. A jól ismert kissé gúnyos árnyalattal kezdte: "Nem gondolja,
Bánhegyi, hogy Tolsztoj után a háborúról és békéről írni enyhén szólva me
részség?" Láthatta, hogy halálosan szégyellern magamat, talán sajnált is, mert
a hangja megenyhült. "No, tegye. el, és a jövőben gondja legyen rá, hogy 'mű

veivel' ne vonja el osztálytársainak figyeimét az órákon. De azért ne hagyja
abba, mert a stílusa nem egészen rossz, sőt néhol majdnem jónak is mondható
- egy kis jóakarattal. Van rá remény, hogy idővel kínőhetí magát." Arca majd
nem mosolygós volt - de nem gúnyosan mosolygós, amikor fejével biccentve
elhagyta az osztályt.. Ha akkor kinevet, vagy éppenséggel nevetségessé tesz az
osztály előtt, azt hiszem, soha többé nem mertem volna írással próbálkozni.
(Ezt meg is mondtam neki, amikor pár évtized után összetalálkoztunk egy PEN
vacsorán; S mert furcsák a véletlen útjai: az egyik oldalamon ő .ült, a másikon
Sík Sándor, a két különböző egyéniség, akik irodalmi lámpásaikkal még ma is
bevilágítják az egykori kis iskoláslány emlékeinek vílágát.)

Epp eléggé szükségem volt akkoriban némi pénzre is. Anyagi helyzetünk
egyre romlott, egész családi életünk minden értelemben a csőd szélén állt. Még
a bizonyítvány-kiosztásra sem mertem elmenni, mert szégyelltem. hogy nem tud
tunk tandíjat fizetni. Apám váratlan halála után, idővel' bekövetkezett szeren
csétlen anyám teljes idegösszeroppanása is. Ott álltunk minden nyugdíj, jövede
lem nélkül; kis húgom még csak az első elemit végezte el, ilyen körűlmények

között gondolnom sem lehetett továbbtanulásra. Hátat kellett fordítanom a Veres
Pálné utcának, beiratkoztam egy gyorstalpaló kereskedelmi iskolába, és délutá:
nonkint 'bukásra álló nebulókat korrepetáltam, hogy én is lendítsek valamit
mélypontra süllyedt anyagi helyzetünkön. Az a bizonyos véletlen pedig éppen
Laczkó tanár urat hozta elém a Múzeum körúton: "Hűtlen elhagyás?" - kezdte
könnyed szernrehányással, hisz fogalma sem lehetett róla, miért szűntem meg
növendékének lehetni. Hirtelen elhallgatott, lehet, most vette csak észre fekete
ruhámat s talán azt is, mennyíre lesoványodtam. Kérdőn nézett rám, és én
csak annyit tudtam .mondaní, minden erőmmel visszatartva feltoluló könnyeimet:
"Az édesapám". Nem mondott konvencionális részvétszavakat, csak megszorította
a kezemet, majd megkérdezte nagyon komolyan: "Es most melyik iskolába jár?"

. Egészen izgatott lett, amikor megtudta, hogy kereskedelmi szaktanfolyamot végzek.
"Ez bűn: tovább kell tanulnia. A tandíjmentességét kíjárom, s talán valami
egyebet is ki lehet még találni." Most már lehetetlen volt visszatartanom a
könnyeimet. Szípogva vallottam be, hogy rajtam a tandíjmentesség sem segít, a
továbbtanulás számomra mindenképpen lehetetlen, mert nekem muszáj pénzt ke
resnem. Anyámnak semmi jövedelme, és nincs is olyan állapotban, hogy valami
hez kezdhessen ; apám halála előtt is többször volt már idegszanatóriumban.
(Azt persze· már elhaílgattam, hogy gyermekkoromban mennyít szenvedtem kű

lönélésük alatt, amikor testvéreim közül egyedül csak én - aki talán a legjobban
szeréttem Apámat - maradtam anvámmal, mert ő így kívánta.) Ezek a régi fáj
dalmak is feltolakodtak újból, és akármennyire szégyellettem, csak előcsordultak

a könnyeim. És Laczkó tanár úr a tudós literáltor, aki mindig olyan tartózkodóan,
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kissé gunyoros hangnemben szólt a tanítványaihoz, most előhúzta zakója zse
béből a szépen vasalt zsebkendőjét, s mondhatnám szavaknál ékesebb együttér
zéssel itatta le feltartóztathatatlanul előbuggyanó könnycseppeimet. Aztán ismét
kezet szorított velem, férfiasan, mint valami egyenrangú féllel, és csak annyit
morgott még fogai között: : "Igazán sajnálom, Bánhegyi ... De azért ne adja fel ...
Higyje el: erős akarattal sok minden lehetséges."

(Folytatása következik)
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RAPORT
Irta HEGYI B1!:LA

Fékon dokitor fölvette hosszú, lobogó köpenyét. Szerette, ha bő, könnyen
lehet mozogní benne, ha szellős, a köpeny széle lábszárát verdesve légörvényt
kavar körülötte, amikor végigsiet a folyosókon. Úgy repdesett utána mindíg,
mint hófehér menyasszonyí uszály, vagy - sok betege szerint - mint egyetlen
angyalszárny a párja nélkül.

Kinézett az ablakon. A vörös téglafal, amely az intézetet körbekeritette,
szerencsére nem volt olyan magas, hogy a várost kirekesztette volna látórneze
jéből. Mögötte a város megszokott, unalomig ismétlődő reggeli képe fogadta:
autóbuszok, gépkocsik rohantak ismeretlen útjukra, emberek siettek csomagok
kal, táskákkal kezükben valami cél, általuk sürgősnek tartott tennivaló után.
Csak az út két oldalát szegélyező jegenyék álltak moccanatlanul, biztos pózban.
felkiáltójelek zöld sorfalaként. anélkül, hogy voltaképpeni céljukat, vegetációjuk
titkos értelmét elárulnák valakinek is. Fékon úgy érezte, sorsközösségben él
ezekkel a fákkal.

- Nos, kollégám - fordult Tasnádihoz -, felkészült a szemlére? Elég erős

lélekben a mi vadgazdaságunkhoz?
- Nem értem, hogy tetszik ...
- Ugyan már, kollégám - legyintett Fékon. - Ha nem így fogja föl, el

van veszve. Úgy tekintse az egészet, mínt egy vadállományt, amit meg kell sze
lídíteni. Domesztikálni, érti? Ezek itt mind elvadultak a társadalomtól. vissza
kell szelídíteni őket, hogy újra alkalmazkodni tudjanak, kezesek legyenek em
bertársaikhoz . .. - Hirtelen hátratekinItett, mint akinek valami halaszthatatlan
jutott az eszébe. Mintha arról akarna meggyőződni, ma is minden a helyén
van, ma sem borult fel a rend, ami tegnap meg tegnapelőtt is ugyanilyen volt.

- Nővérke, kérem a gyógyszeremetl
Viki nővér ott állt szorossn mögöttük, készenlétben. Kezében palackot szo

rongatott, s a felszólításra már öntötte is egy pohárkába az aranysárga folya
dékot. Tasnádit erős whisky-szag csapta meg.

- Kér maga is egy kis léleknemesítőt? Tudja, én nem szeretem a nyug
tatókat meg a doppíngot, A legjobb a tiszta szesz.

A nővér elmosolyodott. Tíz éve dolgozik Fékon mellett, ahogy maguk között
nevezték az öreg stílusában, a "nagyvad" mellett, de még senkinek sem sike
rült elejtenie őt. Sokan szerették volna. De az öreg makacs agglegény, sem há
lóval, sem .kötéllel nem tudták eddig "ketrecbe" kényszeríteni. Tíz év! O bírta
ki eddig legtovább. Azelőtt Fékon szinte havonként új nővért fogadott föl, mínt
mondotta, személyes asszisztenetára. Viki tartósnak bizonyult, bár eleinte nála
is voltak az öregnek kalandozásaí, de ő kitapasztalta, milyen is valójában. Le
nyelte gorombaságait, nevetett a viccein, elviselte rigolyáit, Talán a türelmével
hódította meg, talán mással ...

Ismerte Fékon jó és rossz szokásaít, már-már matematikai valószínűséggel

kl tudta számítani, melyik mondata után melyik következik. Mindig konokul
ragaszkodik elgondolásaíhoz, megkérdi, ki mít szól ehhez vagy ahhoz az eset
hez, mi lenne a legmegfelelőbb terápia, de végül is egy mondattal, amely ré
széről az utolsó, elsöpör minden véleményt, és elfogadtatja a magáét. Igaz, a
nagy számok törvénye szerint is, a leggyakrabban őt igazolja az eredmény. Az
orvosok közül nem is szereti senki. Nem engedi, hogy más is sikerhez jusson,
más is fontos legyen. "Az intézet jó hírét a nevem fedezi - dicsekedett neki.
- Nem hagyhatom. hogy eljátsszák. Tudnak itt egyáltalán csinálni valamit nél
külem?!"

- Nővérke, de elmélázott! - riasztotta fel gondolataiból Fékon. - Csak
nem valamelyik jóképű paranoiásunkra gondolt?
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- Bocsánat, főorvos úr.
- Semmi baj. Természetes ez a maga korában ... - nevetett, aprókat vak-

kantva a bajusza alatt, majd kamaszosan Tasnádira hunyorított. Aztán, mint
akinek véletlenül becsöngetett az emlékezete, figyelmeztetné egy gondolat erejé
ig, komolyra vált az arca. Megigazította aranykeretes szemüvegét, tenyerével
végigsimította kcpaszodó fejét, ellenőrizte köpenye gombjait, kezét végigcsúsztat
ta köpenyéri a derekáig, nincs-e ránc, gyűrődés rajta, szakasztott úgy, mint a
katonaságnál reggeli sorakozó előtt. - Hol kezdjük, nővérke? - szólt kisvár
tatva, és már indult is az ajtó felé.

- Természetesen az elsőn, főorvos úr.
Tíz év óta minden reggel megkérdi. .Viki tíz év óta minden reggel felteszi

magának a kérdést: mire jó ez? Hiszen nem kezdhetnék másutt, csakis az első

emeleten, A földszinten irodák vannak meg raktárak. Az alagsorban mosoda,
konyha. A kórház az első emeleten kezdődik. Talán ez az a kulcsmondat, amely
lyel naponta elválasztja civil létét a kórházi léttől, nagykabátját az orvosi kö
penytől, És Viki tíz éven át feleli ugyanazt: "Természetesen ... természetesen ..."

Sokan megkérdezték tőle, s az utóbbi időben mind sűrűbben kérdezi meg
önmagától is: szereti-e? Vagy inkább: szerétí-e még? Nehéz rá válaszolni. Az
elején Fékon is fiatalabb volt. Imponált neki, hogy főorvos, hogy tisztelik, ha
talma van az intézetben, kocsija, villája a Rózsadomben. Mi kell több egy hu
szonévesnek, aki már az első férj ről lekésett, de mégis tartozni akar valakihez,
biztonságot keres? Persze, akkor! Ma közel a negyvenhez. Fékon pedig mahol
nap hatvan. Hiába minden, a korkülönbség egyre feltűnőbb. Akkor... akkor
szerette. Ha jól belegondol, most szinte biztos ebben. Milyen fess férfi volt!
Azóta pocakot eresztett, megkopaszodott, szeme táskás, és az a bajusz! Nevet
séges. Olyan, mint egy népies költő, vagy egy városivá vedlett falukutató. Azt
hiszi, fiatalítja. Mert ez ma divatos. Nyavalyát! Milyen sok is egy férfinál tíz
év! Egy gondozott, ápolt nön meg se látszik. Hja, a férfi nem tudja konzervál
ni magát. Határozottan kiábrándító ez a Fékon. És most ő nézze végig testi
lelki összeomlását? Legyen a nővérkéje otthon is? Asszisztáljon a lassú vég
elgyengülésénél? Hatvan, az hatvan. Mégiscsak kifelé megy az életből. De ő még
tele élettel, vággyal, izgalommal. Fékon ezt már nem képes csillapítani. Fél
szemmel Tasnádira pillantott. Új orvos, új férfi a kórházban.

- Megint álmodozik? - reccsent rá Fékon hangja. - Maga a kórházban
jár egyáltalán?

- Igen, bíztosíthatom, főorvos úr.

Tasnádi lehorgasztott fejjel követte őket. Néhány hete van csak itt, de meg
értette, hogy ez a sorrend: Fékon, Viki nővér és Ő. Előtte a Baleseti idegosztályán
dolgozott, ott nem tapasztalt semmiféle rangsort, kívételezejtséget, Ott a beteg
volt az első, a második és a harmadik. Az orvosok meg a nővérek is csak utá
nuk következtek. Mégsem szerette. Nem a temérdek munka fárasztotta, a futó
szalag-gyógykezelés kíméletlensége, hanem a saját tehetetlensége zavarta. Az a
sok öreg, akikkel találkozott, akik valósággal élvezték. hogy kórházban lehettek,
hogy foglalkoztak velük, fontosak voltak 'Végre valakinek. Néha az volt az ér
zése, szándékos volt a nemtörődömségük, készakarva gázoltatták el magukat, hogy
a gyermekeik vagy rokonaik gondoskodását pótoltassák, tapintatban és megér
tésben legyen részük. Aztán míndíg elhessegette szívszorító aggodalmait, de meg
maradt az a nyugtalanító felismerése, hogy alapvető bajukon nem tud segíteni,
magányosságuk terhétől nem tudja megszabadítani őket. Fékonnál más a helyzet.
Itt senki sem magányos, itt mindenki közösségí életet él. Kézzelfogható minden
eredmény, szemmel kisérhető a gyógyulási folyamat. Csak a megoldást kell meg
találni, azt a bizonyos kulcsot, ami a lélek zárját nyitja.

Az elsőri már felsorakoztak a betegek. A folyosó hosszában egysoros vonalat
alkottak. Két-három markos ápoló vigyázott a rendre, hogy fel ne boruljon a
sor, ki-ki a saját kórterme előtt maradjon és igyekezzen egyenesen állni. A há-
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rom rápolö kezeslábasán elől is, hátul is számjegy: I, 2, 3. "A három megkülön
böztetett vadőr" - igy hivták őket az orvosok, Fékon terminológiáját használva.

- Raport! - kiáltotta Egyes, mikor Fékon feltűnt a folyosóhajlatban.
- Vigyázz! - szólt Kettes, ahogy közelebb ért.
- Csönd, de nyomban! - harsogott Hármas,' amint megállt kíséretével a

sor elején.
- Egy kicsit várjanak itt! Hadd végezzem magam a formaságokat - vetette

oda Fékon, és előre sietett. A folyosó közepe táián megállt, majd szembefordult
a sorfallal. - Jó reggelt mindenkinek, uraim!

- Jó reggelt, főorvos úr! - zengett a sok torokból, s a jelenet Tasnádit óha
tatlanul a katonaidejére emlékeztette. A békebeli kaszárnyára, ahol csak mímelík
a fegyelmet, a szígort, mert elképzelhetetlennek tartják a háborút.

Viki ásítást nyomott el. Annyiszor, de annyiszor látta már ezt a jelenetet,
hogy ilyenkor legtöbbször egy amerikai burleszk-film szereplőjének érezte magát.
Gyerekkori mozíélrnénye támadt föl benne: Stan és Pan a bolondokházában. A
kövér és a Sovány, mint két újonnan jött orvos, valami félreértés folytán erő

szakot tesznek a kórház törvényén: a bolondokból orvosok és ápolók lesznek, az
orvosokat meg az ápolókat pedig elmebetegként kezelik. ts furamód, semmi sem
változik a kórház életében, minden a maga rendje szerint alakul, szabályosan megy
-tovább. Még a látogatóknak sem tűnik föl, jóllehet rokonaikat, ismerőseiket láto
gatják, hogy szerepesere történt.

Tasnádi megérintette a karját:
- Ráér ma este, Viki?
- Úgy néz ki.
- És Fékon?
- Ne higgyen a pletykáknak, doktor úr! Futó kapcsolat volt csak, már régen

vége.
- Akkor este a főkapunál.

- Akkor este ...

Fékon az ápolókat faggatta.
- Hogy telt az éjjel? Valami esemény?
- Csöndes volt, főorvos úr, kérem - válaszolta Egyes.
_ Semmi különös - kontrázott Kettes.
- Csak a színész szövegelt egész éjszaka - fontoskodott Hármas. - Azt

mondta, Petőfit szaval, és végre úgy, ahogy neki tetszik.
- Nem baj, egyszer csak megunja. Idő kérdése ... A filozófusunk hogy aludt?
- Este előadást tartott a katatonoknak. Úgy hallgatták, mint a székek, amin

ültek - tájékoztatott Egyes.
- Aztán mikor belefáradt, imádkozni kezdett - fűzte hozzá Kettes.
- A múltkor már felhagyott vele. Hiába, makacsok ezek a máníák só-

hajtott Féken.
- Csak a festővel gyűlt meg a dolgunk - árulkodott Hármas.
- Komoly?
- Zajongott.
- Ordított.
- Folyton azt ismételte, hogy ő individualista.
- Különös - töprengett Fékon -, eddig csak Van Gogh-ot és Cézanne-t

emlegette. És mit csináltak vele?
- Mi sem egyszerűbb ennél, főorvos úr. Megnyugtattuk.
- Gyógyszer nélkül, csak úgy szépszerível.
- Megruháztuk, de gyöngéden.
- Hányszor mondtam már maguknak - emelte fel a hangját Fékon -,

hogy szokjanak le erról. Hagyják a chicagói módszereket. Ha ez kíszürernlík a
kórházb61, el kell bocsátanom mindhármukat.

- És azt hiszi, főorvos úr, kap helyettünk valakit?
- A mai munkaerő-ínségben?
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- Abszolúte lehetetlen.
- És az újságíró? - terelte el Fékon a beszélgetést. - Nem okozott gondot?
- Riportot ír a kórházról.
- Azt mondja, kiszerkeszt valamennyiünket.
- Bőviben van a megfigyeléseknek.
- Ha megírta - határozott Fékon -, el kell venni tőle, és csatolni a kór-

lapokhoz. Ez a grafománíás nehezen gyógyul ki az írásból. VáLtoztatnunk kell majd
a terápián, nehogy elhatalmasodjon rajta az íráskényszer.

- Az öreg elit betegei - kommentálta Viki Tasnádinak. - Fontosak neki.
Magas helyekről érdeklődnek irántuk. De személy szerint is a kedvencei.

- Ez valami ifjúkori rajongás?
- Maga nem tudja, doktor úr? Költő volt az öreg. AlIítólag olyan rossz,

hogy maga is belátta, nem terem számára babér.
- Talán úgy gondolta, mint elmegyógyász többet tehet értük. A tapasztalat

azt mutatja, a legjobbak, a zseniálisak bomlanak meg leginkább.
- Azt beszélik, fűtötte a becsvágy, hogy művész legyen, híres legyen, egyszer

irodalomtörténet legyen, de nem futotta a tehetségéből.

- Szorgalommal, gyakorlással azért mégis vitte volna valamire. A harmad-
rang sem szégyen, ha gondolat párosul hozzá, felröpít egy-egy ötletet.

- Ugyan már, doktor úr, azt hiszi, Fékon beérte volna ennyivel?
- Mit tud négyükről? Még nem kezeltem őket.

- Nem is fogja. Az öreg senkit nem enged a közelükbe. A színész vissza-
térő vendégünk. Időnként elborul. Hosszabb-rövidebb normál periódus után mind
súlyosabb mániákus depresszió. Félünk, hogy ha legközelebb behozzák, nem en
gedhetjük ki többé. Színházak versengenek érte, és mentek tönkre miatta. Hol 6
mondott fel, hol neki mondtak fel. Hol ő csinált bolondot másokb6l, hol belőle

csináltak.
- A filozófus régi lakónk. Valamikor az 50-es években költöztették ide. Akkor

még épeszű volt. Csakhogy nem bocsájtották meg neki, hogy materialista létére
templomba jár és keresztet vet. Itt aztán teljesen bedilizett.

- A festő, ha hinni lehet a pletykának, rendkívüli tehetség. Nem tud befutni,
hivatalosan nem támogatják, hadakozik mindenkivel, most már az életével is.
Azt mondják, absztrakt, méghozzá olyan, ami nálunk nem kell. Egy magyar Kan
dinszkij. Maga tudja, ki az?

- Hallottam róla. Négyzeteket meg köröket rajzol, aztán a szívárvány minden
színére befesti őket.

- Szóval ez egy olyan. Pocsék állapotban van, önmagára is veszélyes. Fékon
megfestette magát vele. Azt mondta, az utókornak, és nevetett.

- És az újságíró?
- Új beteg. Az öreg "tipikus lázadónak" nevezi, agresszív, indulatos. Csak

az igazság érdekli mindenütt. Egyik Iaptól a másikhoz helyezgették. méghozzá
jobbnál' jobb beosztásba, aztán belefáradt, feladta, és bekéredzkedett Fékonhoz
kosztra, kvártélyra, De itt sem nyugszik, ki akarja deríteni az igazságot Fékon
dolgairól.

Fékon intett nekik:
- Jöjjenek közelebb, kérem. Most már jöhetnek.
Tasnádi és Viki nővér odabaktattak.
- Beszéljük meg a terápiát. A színésznek meg a filozófusunknak továbbra

is nyugtatót adunk. A festőt mától altatjuk pár napig. Az újságírót pedig, ha so
kat ugrál és szemtelenkedik, megsokkoljuk, Hármas -'- szólt az ápolónak -, hol
napra hozza rendbe a készüléket. Tasnádi doktor, magának mi a véleménye?

Tasnádi hümmögött.
- Köszönöm az egyetértését, kollégám - verégette meg Fékon Tasnádi vál

lát. - Azt hiszem, mi meg fogjuk érteni egymást.
Fékon most ismét szembefordult a sorfallal:
- Van valakinek panasza, jelenteni valója?
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A kérdést egyöntetö csend fogadta. Csak az újságíró jegyezte meg halkan a
sor végén:

", - Majd lesz, ne féljen!
Fékon úgy tett, mintha nem hallotta volna.
- Akkor köszönöm a megjelenést, uraim. A viszontlátásra!
- Viszontlátásra, főorvos úr! - zúgott végig a folyosón.
- Mindenki a termébe l - kiáltotta az Egyes.
- Gyerünk a szobákba! - toldotta meg Kettes.
- Hozom a zubbonyt, ha akadékoskodtok. Ti félnótások, ti ... - rivallt rájuk

Hármas.

Fékon és kísérete elindult visszafelé. Fékori Tasnádiba karolt:
- Tudja, kollégám, ez a munka áldozatokkal jár. Sokszor kell önmagunk el

lenére cselekednünk. A beteget nem szabad sajnálni, a beteget kezelni kell. A
legveszedelmesebbek a kényszerképzetesek, akik valakinek képzelik magukat,
megtéveszti őket a művészetük, a tehetségük és előbb-utóbb romlásba viszi belső

fn-jüket. A tudatalatti érzékeny világ nem bírja a tartós feszültségeket ...
- Mit tehetünk mi, főorvos úr? - kérdezte Tasnádi.
- Hogy megmentsük az embert, ki kell gyógyítanunk mániáíból,
A folyosófordulóban megálltak. Fékon kezet nyújtott:
- A másodikra ma nem megyek fel. A többit intézzék el maguk.
Amint kettesben fölfelé mentek a lépcsőn, Tasnádi elgondolkodott. A saját

helyzetét mérlegelte: mire viheti itt? Mindenki sikerekre vágyik, karrierről ál
modik, hogy egyszer csak befut, jelentős személyíséggé tornássza magát. O éppen
ezért választotta ezt a szakmát: fehér folt még míndíg az orvostudományban,
itt mindenki zsebében hordja a marsallbotot, bárkiből lehet főorvos, neves pszi
chológus, analizátor. Annyi a megismerni, felfedezni való, olyan mérhetetlenül
bonyolult az emberi lélek és oly végtelenűl összetett az élet, hogy talán sohasem
jutunk el végső megoldásokíg, biztos eredményekig. Ez nem sebészet: ott ki kell
vágni, metszeni, varrni valamit, ott a baj, a test kínálja magát. Ott minden kö
rülírható, határolható. A lélek azonban sokkal szemérmesebb. Nem nyitja
magát. S feltárni sem lehet bonckéssel, szikével, röntgenkészülékkel. A lélekhez
kevés érteni, érezni kell, mint a zenét. Ráhangolódni, ellesni a titkát, kikémlelni
rezdüléseit. A lelket védelmezni kell, mert ez a legértékesebb az emberben. Mert
a lélek tulajdonképpen egy a szeretettel. De vajon Fékon mellett megtehetí-e?
Dolgozhat-e úgy, ahogyan szeretne? Végezheti-e a munkáját a saját elve és meg
győződése szerint?

Tasnádi tele volt kérdéssel, kétellyel. Viki nővér riasztotta fel:
- Csak azt tudnám, mit csinál most az öreg ...
Felértek a másodikra. A betegek már felsorakoztak a folyosó hosszában.
- Raport! - kiáltotta az egyik ápoló.

Fékon doktor bezárkózott a szebájába. Kinyitotta az ablakot, friss szél csapta
meg, a jegenyefák lehelete. Egy ideig a kórház kertjében sétáló betegeket figyelte,
elmélázott az üde zöld fákon, bokrokon, a pázsit egyenletes futball-szőnyegén pi
hent a tekintete. A jó gazda elégedett mosolya játszott az arcán. Egyet bólintott
a rendületlen jegenyék felé, egyet a betegek felé, akik észrevették őt az ablak
ban; majd becsukta az ablakot. Összecsapta tenyerét, mínt akit hirtelen nagy
öröm ért, privát szerencse. Levetette köpenyét, fogasra akasztotta és közben dú
dolni kezdett. Egy futó slágert: "Gyere velem ibolyát szedni ... " Szekrényéből

üveget vett elő, és töltött magának az aranysárga folyadékból. Aztán leült zömök,
kistestű íróasztala mögé, kinyitotta kulcsra zárt fiókját és finom, metszett papír
lapokat szedett elő. Apró vázában gyiijtötte tollait, ceruzáít, Válogatott közöttük.
Végül kivett egyet és maga elé rakta. Szemlét tartott: papír, toll, pohár. Min
den előkészítve. Először a pohár után nyúlt. Néhány kortyot ivott kedvenc whis
ky-jéből, majd óvatosan visszahelyezte az asztalra. Ezután tollat fogott, és végig
szántott apapíron.

Verset írt.



VASADI PÉTER VERSE

Allgy"'

Rámnéz, s fölfénylenek
varrataim. Rétegekként
lehántja szellememet.
A nullába beágyazta magát,

s láttam, szemközt űzte

vissza a körmöst. Szavakért
kotorász aparázsban. .Hallja,
mikor még hangtalanul

siklik fűben a dübörgés,
s nyit szakadékot alatta.
Szemhéja mögött
szemléli magát.

Van szíve, meg lehet ölni.
De holtan elárad. Ujját
bebocsátja a föld
zsigerébe. Nem rángat,

nem tapogat, nem követel:
érint, szelídít, fölemel.

Lassan nyúl a világért.
Minden tárgy röpiil

a szívébe, s ott földobog
ujjongva. Ég tenyerében,
ami él. Vállgödrében szent
örömök ömlenek össze.

Benne lubickol az óriás
teknőc, a világ, mégis
kievickél. Némán és
sebesen távolodik ez

TITOK eS TALANY

Amikor a titok szót halljuk, kétféle
emlékréteg elevenedtk meg emlékeze
tünkben. Az egyik gyerekkorunkból
való. Testvérek riadt mozdulata, amely
lyel elhúznak előlünk egy papírlapot
vagy egy füzetet: "Ezt hagyd békén!
Titok!" Szigorú, keskeny vasajtó egy
mozi vagy egy hajó gépházának bejá
ratán, rajta nagybetűs fölirat: "Idege
neknek tilos a bemenet". A titoknak
ehhez az élményköréhez a bosszúság,
a kirekesztettség tudatának keserű in
dulata .társul meg a titkok fölpattan
tásának lázas izgalma, boldog és ke-

a fénykó, suta, ártatlan,
kőhátú, fene csillag,
a tuskó lábaival
kozmoszban kalimpál.

Máskor meg visszalopózik
hozzá, édesen körüllebegi.
Ű odanyú~ és a nyakába
akasztja amulettnek.

Ekkora nagyság kicsiny is:
letoppan elém, hátamon
didereg tűzkarja, és súgja:
- Ne· félj. Ismerem születésed.

Egyet-kettőt lép, majd
tovazúg. Mégis itt fut
a földön, s arany babérfa
tüdővel kapkodja leveg5nket,

gödröt túr sarkaival, és
sár fröccsenti a szárnyát;
tükörfény a falon,
hirtelen elvíZZan.

Nincs feszes izma,
fehér. Nincs bőre se,
szándék havazza körül,
meg ítélet,

és puha oltalom is.
Csontját dicsőség erezi.
Arca csillaggal
maratott kőszén.

gyetlen azédüléte. Kölyökkori leselke
dések mámora, bícskavágás, amelynek
nyomán hirtelen kifordul a síró baba
belseje, megnyílik a régi vekker, s föl
tárulnak remegő rugói, pontosan egy
beillő fogaskerekei. Ezeknek az emlé
keknek "szövegösszefüggésében" a tit
kokat kihívásnak látjuk, a titkolózó
embert, világot ellenfélnek, a titkok
elleni küzdelmet nagyszeru, holtig kö
telező föladatnak.

Van azonban egy másik, talán ké
sőbbi, de nem kevésbé fontos emlék
rétegünk is, amelyben a titok szó je
lentését értelmeznünk kell. Ki ne lá
tott volna gyereket, amikor megcsodál
egy verset? Kezébe veszi, mint valami
villogó kavicsot, eljátszik vele, alig tud
elszakadni tőle. Tudjuk: minden rnon
dat több a benne szereplő szavak je-

659



lentésének összegénél, amint az élőlény

sem egyszerű halmaza azoknak az ato
lJloknak, molekuláknak, amelyekből föl
épül. De a vers sokszorosan, bravúro
san több annál, ami nyersanyagául
szolgál, Hang, szö, nyelvtani, verstani
forma, sőt életrajzi háttér, tartalom,
esetleg cselekmény, eszmei mondaní
való; mínd-mínd kevés ahhoz, hogy
megoldják a kérdéstt c.míért szép". Az
esztétikum: titok, s mihelyt valahol
túlságosan is elszaporodnak a megta
nulható szabályok, s a fürkész értelem
ellenőrzése alá kerül az alkotás folya
mata, elszökik onnan máshová. új,
egészen váratlan formákat teremtve
magának, vagy mélyre búvik a nyelv
nek addig nem is sejtett mélységeíbe,
a "sorok közé", csöndekbe, szünetekbe,
képek, metaforák "visszájába", holdud
varába. Az igazi műalkotást nem lehet
titoktalanítani. Elemezni lehet is, kell
is, de az elemzés csak arra való, hogy
megilletődve rámutasson a titokra, a
kritika csak arra, hogy a titok kör
nyezetéből száműzze a mondvacsinált
titokzatoskodást, a szemkápráztató kók
lerséget,

A titok - köréje rajzolódó első em
lékrétegünkben kihívás volt, megalázo,
tiltakozásra serkentő ellenfél. Ebben a
második élménykörben azonban barát.
Az efféle titok közelében nem a kire
kesztettség szégyene szakad ránk, ha
nem a megilletődés, a figyelem. Ez a
titok nem idegen tőlünk, épp titoksze
rűségében egészen a míénk, Nem arra
szólít, hogy megfejtsük, mert megfejt
hetetlen. Nem vasajtót, zárat, elutasító
mozdulatot állít elénk, hanem hívogat.
Megnyílik előttünk, de csak akkor, ha
mí is tágra nyitjuk előtte a szemün
ket, még a szívünket is.

Radnóti Sándor idézte nemrég egy
kritikájában Wittgenstein híres monda
tát: "Amit nem lehet szóvá tenni, ar
ról hallgatni kell". S melléje rakta
szomorú torzított változatát, a ki nem
mondott, de sokaktól követett progra
mot: "Amit nem lehet szóvá tenni, ar
ról feesegní kell". Szavak botorkálása
a titok körül! Milyen szegény, aki azt
gondolja, nincs titok, csak az van, ami
a .szavainkkal maradéktalanul megra
gadható. Milyen Iéha, .aki fecsegni pró
bál. a titokról, ahelyett, hogy hallgatni
tanulna - róla, előtte. Hány költői,

írói vallomást lehetne idézni ezzel a
témával kapcsolatban! Nemes Nagy
Agnes mondatát: "Ne mondd a mond
hatatlant, mondd a nehezen mondha
tót!" És Ottlik Géza fejtegetéseit arról,
hogy az igazi író "a hallgatás és a szó
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határzónáján tartózkodik, a senkiföld
jén", a nyelvet "nem értelmező, felbon
tó funkciójában használja, hanem épp
ellenkezőleg, mondhatnánk visszaélve a
nyelvtan szerkezetével és a szavak je
lentés-rendszerével", valahogy úgy,
mint aki fölfelé fut a lefelé sikló moz
gólépcsőn, Manapság sokan kérdezik
riadtan: miért érthetetlenek a költők.

Vajon nem azért-e, mert egy olyan
korban, amely hajlandó arra, hogy el
feledkezzék a titokról, hogy tagadja,
vagy pusztán kihívást, megfejteni való
talányt lásson benne, - a művészet

nek kell vállalnia a titok fölmutatásá
nak nagyszerű hivatását. Nem azt, hogy
áltitkokat gyártson, s azok káprázatá
val szédítse, bosszantsa vagy mulattas
sa az embereket. Az igazi művészet az
áltitkokat kipukkantja, s azért él ben
ne a fürkésző detektív-szenvedély. De
akar megállni, elnémulni, önmagából
kikeini az igazi titok színe előtt, s épp
ezt tartja legfőbb föladatának.

Élet és evangéLiu.m? Ha már az élet
is titokhoz vezet, mennyivel inkább az
evangélium. Hogy értett Jézus ahhoz,
hogy Isten titkairól megilletődve szól
jon! Egyszerűen, egy pillanatig sem tí
tokzatoskodva, szemkápráztatőn. De
mégis míndíg tudatosítva, hogy a sza
vával titokra mutat rá. Egyszerű em
berekhez szólt, de mily merész para
doxonokban, egyedül rá vallo képtelen
képekben!

Mostanság sokat beszélünk a liturgia
és az igehirdetés nyelvének megújítá
sáról. Valóban szükséges, hogy Isten
hez forduló és Istenről szóló beszédünk
élő szó legyen. De az aggiornamento
parancsát helytelenül értelmezné az,
aki a könnyebb fölfoghatóság kedvéért
titoktalanítani próbálná Jézusnak vagy
az egyháznak szavát. Egyetlen példát
idézek. A lekcíonáríum így fOrdítja a
János IO,19-et: " ... hogy amikor meg
történik, higgyétek, hogy rólam van
szó". Az új, teljes Bibliában már sok
kal pontosabb ez a mondat: " ... hogy
amikor majd bekövetkezik, higgyétek,
hogy én vagyok". A francia ökumeni
kus bibliafordítás ebben a mondatban
az gn Vagyok szavakat nagy kezdőbe

tilvel írja, mert ezek a Jahve névre
utalnak, s az Ószövetség emlékezetes
jelenetét idézik, ahol Isten az égő csip
kebokorban szólította meg Mózest, s
így nevezte meg magát: Jahve, Aki
Van. Érthetőbb a lekcionárium fordítá
sa? Talán érthetőbbnek látszik. Aki ol
vassa, hallja, nem akad meg rajta,
nem sejt különösebb titkot mögötte,



~szre sem veszi, hogy nemcsak tiJtkot
nem rejt, de értelme sincs. Az eredeti
szöveg s az igényes fordítás meggon
dolkodtat, nem adja, kínálja olyan egy
könnyen magát. De "titka" Istenre
utal. - Gondolom, ez. az egyetlen pél
da is elég. A közérthetőség vagy épp
a közérthetőség látszata kedvéért nem
mondhatunk le arról, ami igehirdeté
sünknek és Istenről szóló tanúságtéte
lünknek lényegéhez tartozik. Nevezete-

sen: nem mondhatunk le a titokról,
amelynek tanúi, sáfárai és nem elsík
kasztóivagyunk. Az Ige testté lett, és
köztünk lakozott, de nem azért, hogy
titoktalanítsa Istent, hanem azért, hogy
egészen közelünkbe hozza a titkot, és
szavainkat, gesztusalnkat. életünk ese
ményeit tegye a titok jelenlétének je
Iévé.

TÖTFALUSY ISTVAN

sit: ~VE SZOLETETT PAULER ÁKOS
Amidőn erre a századtk évfordulóra gondolok, megelevenedik előttem az élő

ember rengeteg változata. Látom a katedrán szuggesztíven előadni, emlékszem a
kollokviumokon tanúsított segítőkészségére, követem lépteit a dunai propellerig,
amikor az Egyetemről távozva átkel a folyón, hogy Országház utcai budai ott
honába térjen. Esténként sokszor megfigyeltem a Bástyasétányon járkálni, annyira
elmerülten. hogyaköszönéseket alig vette észre. Majd látom társaságban, ahol
szellemes témavezetésével központtá vált, s . alig tudtak megválni tőle. De meny
nyire más a kari értekezleteken. Kollégáitól tudom, hogy mindent szígorúan
bírált, rendet követelt, megalkuvás nélkül. Elkísérem badacsonyi kúriájába is. Az
első világháború utáni években ide járt pihenni. Családi kúria, de már régtől ő

lakja egyedül. A háború előtt ritkán jött ide, inkább az Adrián nyaralt saját
jachtján, melyen Egyiptomig is elhajózott. A végtelen tenger kötötte le, hiszen
tudta, hogy- a nagy görög bölcselőket jórészt á tenger szabad távlata nevelte.
Megfigyeltem a Mátyás-templomban is. Hátrahúzódva, állva, elmerülten gon
dolkozott. A halála előtti utolsó két évben szeretett a városmajori kápolnába
járni esténként. Arca ilyenkor gondokban fürdött, talán már a halál elószelével
viaskodott.

Ha meggondolom. mennyíféle változat, és mégis egyugyanazon ember. Mert
bármiféle változatban jelent meg, mindig a filozófia problémái foglalkoztatták.
Ez annyira vérévé vált, hogy egyéni sorsának mindenfajta élményét kizárta éle
téből.

Nagy örökséggel indult. Beleszületett a tudományt alkotó ősök családjába. A
Paulerek hármas tudós generáclót jelentenek. Nagyapja, Tivadar, akiről utcát is
neveztek el, öt kormány igazságügyi minisztere, [ogtudós, a polgári törvénykönyv
előkészítője, a Kúria legfőbb ítélőszéki bírája, a MTA másodelnöke stb. Apja,
Gyula, az Országos Levéltár megszervezője és első igazgatója, történettudós, a
MTA tagja stb.

Tanulságos a szellemi emelkedést megfigyelni. Amíg nagyapja a nemzet egyet
len vonalát, a jogot munkálta, apja már történettudománya révén kiszélesí
tette az alkotás zónáját az egész nemzetíg. Akos pedig bezárta a felfelé ívelés
körét, a Mindenség szerkezetéig hatolt.

Tanulmányai az egész világot átfogták. Budapest, Lipcse,· Berlin, Párizs, At
hén, Róma jelzik a fővonalat. De bejárta a történeti bölcselet nagyjait is, Arisz
totelészt, Platónt, Aquinói Szent Tamást és másokat. A tudós családi ősök és a
nagy bölcselők alkották meg számára a belépőt saját tudományához.

Bölcseleti rendszere megfogalmazza a Mindenség portréját. A Világegyetem
szerinte egységes, fennállása abszolút, törvényei objektívek, működése tervszerű.

E ponton nyomatékkal rámutat, hogy míndez találkozik az Isteni Eszmével, ez a
központosított abszolút objekrtív tervszerűség. Szerinte tehát a világi bölcselet és
a vallásfilozófia a Mindenség ábrázolásában találkozik.

Tulajdonképpen mit is jelent ez a világkép? - teszi fel a kérdést. ~s így
válaszol: - A Világegyetem egysége az egyetlen világ lehetőségét jelzi. A fenn
állás abszolút volta alátámasztja az egyetlen világ ábráját, hiszen az abszolút
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központiságot, magábanállást jelent. A törvények objektivitása is ehhez igazodik.
Gondolkodásunktól független valóságot tár elénk, mely önmagát igazolja. A mű

kölilés tervszerűsége pedig betetőzője az Univerzum tökélyének, mert az össze
függések biztosításával egyetlen morzsányi erőt sem enged pusztulásba.

Pauler tovább kérdez. Vajon hol a helye ebben a világképben az embernek?
Mit jelent számára a Mindenség egysége, abszolút fennállása, objektív törvé
nyei és tervszerű működése? Igy felel: - Az egyetlen világ ábrája az ember
tudományos kutatásaít határozott irányba tereli, megvédi a veszélyes elkalando
zástól. Az abszolút fennállás alátámasztja az egyetlen világ felé való tájékozó
dást, hiszen az abszolút oly különállást jelent, mely semmihez sem viszonyítható.
A törvények objektívitása megmenti az embert attól, hogy természettudományos
vizsgálódásaiba beleszője a maga szubjektív, esetleg hamis igazságokhoz vezető

elgondolásait. A működés tervszerűségének felismerése nélkül pedig lehetetlenné
válik tudománykomplexum felépítése, hiszen a már felfedezett és igazolt téte
lekre nem lehetne újabb tételeket építeni.

Pauler itt tovább megy. Mert szerinte ez az egységes, abszolút, objektív terv
szerűségű világkép nemcsak a természettudósokat segíti reális felfedezésekhez.
A szellemtudományok művelőí tudják, hogy az etikai világ is erre alapozza té
teleit. Az etika is egységes, abszolút, objektív és tervszerű normákkal működik.

Például egy bírót tárgyaláson minden tényt relativitástól mentes, objektív tör
vényszerűség alapján, következetes indoklással bírálnak el. Altalában áll ez mín
den, etikai normák által létrejött kormányzati ténykedésre is. Minden [ogállam
igyekszik ezt a célt megvalósítani, hogy etikai állammá is válhassék, Az államközi
tárgyalások is etikai normák alapján bonyolódnak le, a kereteket legalábbis ez
adja.
. Rá kell mutatnunk, hogy Pauler Akos bölcseleti tanítása nemcsak az ob
jektivitás alapján álló rendszer, miként általában hiszik, hanem elsősorban etikai
rendszer. És ennek az etikai rendszernek reális voltát mí sem bizonyítja jobban,
mínthogy a Világmindenség ábrajából vezette le, ezzel felismerve, hogy maga II
Mindenség is bizonyos etikai sugalmazásokból áll, különben az ember nem épí
tette volna rá fejlődése etikai irányát.

Itt érkezünk el Pauler Akos bölcseletének legmélyebb lényegéhez. A lényeg
hez, mely nem egyéb, mínt az ember etikai egysége a Világgal. A teremtés, a
létrejövés, a fejlődés mind arra utal, hogy kezdettől fogva tervszerű az ember
természeti lényének etikai lénnyé való átalakulása. Ezt a folyamatot a vallások
Isten célirányos közreműködésének tulajdonítják, világi bölcselők pedig az Abszo
lútum kibontakozásának nyilvánítják. De bármelyik álláspontot valljuk, a lényeg
ugyanaz .marad. Ez pedig az, hogy az ember függvénye az Univerzumnak 81 mégis
etikai társadalmat alkotott. Pauler szerint a nyitott kérdés: miképp építhetett
az ember, mint természeti lény, etikai kultúrát, ha maga a Világ teremtése nem
adott példát erre? Míképp lehet tökéletesebb a teremtett a teremtőnél ? És fő
ként miképp mínőségíleg?

Pauler Akos objektív etikai rendszere sok tudományos és társadalmi sikert
hozott számára. A tudományos élet egyik központi alakja volt, megválasztották a
Magyar Tudományos Akadémia elnökévé, a tanítványok elárasztották egyetemi
előadásait. Műveit kiadták külföldön is, meghívták külföldi katedrára és aka
démiai előadások tartására.

Hogy ez a hatás maradandónak mutatkozott, erre egy személyes példámat
hozom fel. Halála után tíz évvel, a Népművelési Tanács A Művelődés Útja című
előadássorozattal bízott meg, melyet fóvárosunk legkülönfélébb intézményeiben
(líceumok, gimnáziumok, ipari telepek, gyárak stb.) .kellett megtartanom. Mivel
az előadássorozatot az újságok is hirdették, sokan jelentkeztek. Oly sokan azon
ban, hogy ezt nem tulajdonítottam saiát munkám iránti elismerésnek. Megtud
tam, hogy azért hallgatják annyian előadásaímat, mert Paulerről könyvet írtam,
őrá akarnak emlékezni.

Száz év telt el születése óta. Nagy idő, és mégsem az. Mert biztos vagyok
abban, hogy ameddig az etikai alapon nyugvó szellem az emberiség irányzója
marad, addig Pauler Akos tanításait sem porlasztja el az idő.

SZKLADANYI MARIA
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NAPLÓ

Jubiláló ország vagyunk, szeretünk már tízéves évfordulókat is ünnepélyesen
megülni. Az intézmény azonban, mely ebben az évben érkezett el fönnállásának
huszonötödik esztendejébe, nem ünnepel, nem teszi kirakatba eltelt negyedszáza
dát, Nincs is szüksége rá: eredményei elég világosan beszélnek érte. Az Allami
Egyházügyi Hivatal huszonöt éve huszonöt évnyí magyar egyháztörténelem. És
nem is akármilyen huszonöt évé: eseményei, nehézségei és sikerei közismertek,
nem kell felsorolni őket.

Sokszor elmondták és elmondtuk már: Magyarországon a második világhá
borút követő években összeomlott a világi hatalomban is részes, közéleti szerepre
is igényt tartó katolicizmus. Új helyzetben kellett volna megkeresnie a helyét;
tudjuk, hogy ez, sajnos, nem sikerült. Egyház és Allam végzetesen szembekerült
egymással; eljutottunk egy holtpontra, ahonnét aztán a szintén közismert egyez
mények révén sikerült az egyháznak kimozdulnia. Az állam az egyházi ügyek
további intézésére létrehozta a maga hivatalos szervét (ahogyan megelőzőleg is
"olt ilyen minisztérium, illetve azon belül ügyosztály).

ügyeket azonban sokféleképpen lehet intézni, és ügyintézéseket sokféle
képpen lehet fogadni. A "hogyan" többnyire a két fél víszonyán múlik; azon,
mennyíre értik meg egymás természetét és szándékait, kölcsönösen mennyi [óhí
szernűséget tanúsítanak egymás iránt. És a dolgok nem alakulnak ki és nem ol
dódnak meg egyik napról a másikra; a két félnek legalábbis a szót értés jóaka
ratában kell találkoznia ahhoz, hogy kialakulhassonegy mindegyíkük számára
hasznos, mert rugalmas, a történelmi változások iránt mindig fogékony "modus
vivendi". Tudjuk, hogy ehhez nem míndíg volt könnyű és sima az út; sok té
nyező kellett hozzá, hogy az akadályok a lehetőségig elháruljanak. Hogy csak a
leglényegesebbeket említsük: egyfelől az úgynevezett személyi kultusz bölcs föl
számolása, másfelől az egyháznak a világhoz és az új társadalomhoz való viszo
nyát teljesen új alapokra helyező Zsinat.

Olyan élet nincs, amely ne vetne föl míndig új és új kérdéseket, melyeket
újra meg újra meg kell oldani; az ilyen élet nem lenne élet, hanem tespedés és
pangás. Egyház és Allam kapcsolatának új alakulása azonban jogosan kelti ben
nünk azt a reményt, sőt meggyőződést, hogy a mindenkor adódó kérdéseket az
egymást immár értő felek szerencsésen, a bölcsesség és nyíltság, a Jóakarat és
a jó ügyeket közösen szolgáló készség szellemében fogják megoldani. Hogy idáig
eljutottunk és nem alaptalan derűlátással tekintünk előre,'a vallás és egyház
kilátásaira és létlehetőségeire a szocialista társadalomban: ebben van oroszlán
része az Allami Egyházügyi Hivatalnak, és a nehézségeket türelemmel, okossággal,
józansággal és következetességgel, lépésről lépésre fölszámoló politikájának. A
huszonöt esztendős évforduló jó alkalom arra, hogy köszönettel méltassuk az Al
lami Egyházügyi Hivatal történelmi jelentőségű munkáját egyház és állam jó
viszonyának kialakításában, aminek érsekprímásunk biborosi beiktatása minden
nél meggyőzőbb dokumentuma volt, és hogy további jó munkát kívánjunk az Egy
házügyi Hívatalnak mind államunk, mind egyházunk javára.

"TöRV~NYKERESOK"

Bodnár György igen érdekes iroda
lomtörténeti-kritikai könyvének eimét
kö!csönöztük e beszámolónkhoz, mely
ben két jelentős újdonságra szeretnénk
ráirányítani olvasóink figyelmét. Király
István és Bodnár György tanulmány
gyűjteménye ugyanis egyaránt fontos

dokumentum, hisz nemcsak a múlt je
lentős eredményeit, irodalmi jelensé
geit igyekeznek összegezni mindketten,
hanem kitekintést nyújtanak a mába
is, s érdeklődésük, módszerük sugalla
tát követve. az értékeknek olyan rend
szerét rajzolják föl, mely mindenkép
pen méltánylást "érdemel.

Az irodalom iránt érdeklődő olvasó
bizonyára régóta hiányolta már Király
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István tanulmánykötetét.* Tartózkodá
sára, vagy. talán szemérmességére ne
kéz volt magyarázátot találni akkor,
amikor az érdeklődőnek, ha a marxis
ta irodalomtudomány olyan érdekes
műveit kereste, mint Király István Né
meth László-tanulmányai, vagy azokat
a módszertani szempontból is fontos
kezdeményeket, melyek elsősorban Mó
rícz és Kaffka tanulmányaiban talál
hatók és a még könyvtárakban is ne
hezen hozzáférhető Valóság és Forum
évfolyamaiban lappangtak.

Annál is izgalmasabb Király István
műhelyébe pillanthatnunk, mert ott
nemcsak li. marxista irodalomtudomány
módszertani kérdéseivel, nemcsak Lu
kács György hagyományának követke
zetes továbbgondolásával Ismerkedbe
;tünk, hanem a jelentős nevelő míndíg
megújulni kész, mindig az értékekre
figyelő, azokat felmutatni vágyó egyé
niségével is. (Mint professzor ugyanis
nemzedékeket bocsájtott szárnyra a
magyar tanszéken. Tanítványai szinte
kivétel nélkül úgy emlékeznek rá, mint
igazi, elhatározó személyíségre.)

Király István műveiben mindenek
előtt az igazságkeresés szenvedélyes pá
tosza ragadja meg az olvasót. A mar
xista irodalomtudományban talán ő őr

Z1 és védelmezi a legszívósabban, a leg
nagyobb fölkészültséggel. a legváltoza
tosabb - néhol valóban költői magas
latokba emelkedő - írói eszközökkel
Petőfi, Ady és József Attila forradalmi
hagyományát. Ű állította mércéül am
a móriczi magatartást, melyet oly kö
vetkezetes igénnyel keres mai prózai
alkotásainkban is. Bizonyos pontokon
kétségtelenül tovább lehet, érdemes to
vább gondolni eredményeit. Amikor a
"Mai művek - mai problémák" feje
zetben nagy beleérzéssel, pátosszal
elemzi - és egyben modellül is állítja
- Váci Mihály költészetét és Galam
bos Lajos prózáját, szükségszerűen

merül fölolvasójában a kérdés: vajon
valóban e kétségtelenül tanulságos pá
lyák ívelnek-e legmagasabbra mai íro
dalrnunkban ? Ezekben őrződik-e a leg
tisztábban, leghitelesebben az a hagyo
mányréteg, melyet Király István etikai
és esztétikai mércének használ? Nem
hiányzik-e a színképból a hagyomány
őrzés és hagyományteremtés olyan két
ségtelenül nagyszabású kísérlete, mint
Nagy Lászlóé és Juhász Ferencé, vagy
- egészen más kiindulópontb61 s más
miivészi tartományban - Pilinszky Já
nosé és Mándy Iváné?

Ezek természetesen az olvasó kérdé
sei. Hiszen Király István nem is egy
szer rendkívül árnyalt különbséget tesz
az elkötelezett szocialista irodalom s a
humanista irodalom között, sőt meg
különbözteti a humanizmus különböző

megnyilvánulási formáit is - ebben
alighanem Lukács György szemléletét
teljesíti ki -, elválasztva a progresszív
humanizmus önkifejezési kísérleteit
(Babits - vagy világirodalmi példá
val: Thomas Mann) az arisztokratikus
esztéta magatartástól (Kosztolányi). Ez
zel az iránytűvel kitűnően tájékozódik
a század irodalmában, és gazdag anya
got mozgatva jut végül olyan csúcsok
ra, melyeknek kiemelkedő voltát az
sem vitathatja, aki más iránytűvel
esetleg más eredményekre jut.

Szenvedélyes igazságkereséséből tör
vényszerűen következik, hogy vállalja
a viták kockázatát, még olyan helyze
tekben is, amikor tudja, hogy e szel
lemi csaták közben sebeket kaphat.
Amikor e kötetében újra közzé tette
Hazafiság és internacionalizmus vagy
A mindennapok forradalmisága című

tanulmányait, nyilvánvalóan jelezni
akarta, hogy továbbra is kitart sokat
vitatott elképzelései mellett, változatla
nul a ma legfontosabb kérdésének tart
ja azt az emberi és erkölcsi .magatar
tásformát, melyet e két nagyszabású, s
oly izgalmas eszmecsere forrásává váló
tanulmányában rajzolt meg. "A mások
ért való használó lét" lebegett és lebeg
ma is szeme előtt, mint vágyott ideál
kép, ezt a létformát tartja emberhez
igazán méltónak. Anélkül, hogy e ta
nulmányok nyomán fellángoló szenve
délyes vita bármelyik kérdésére kitér
nénk, azt szeretnénk megjegyezni, hogy
Király professzor. aki a Hegyi Bélá
nak adott interjúban (mely szintén sze
repel kötetében) nyomatékosan hangsú
lvozta az elkötelezett marxizmus evi
lá~i szemléletét. természetesen alapve
tóen más kítndulönontból, de néhány
helyen hasonl6 következtetésre jut,
mint karunk nagy katolikus gondolko
dói, akik ~ITa fil!velmeztetnek. hogy
ebben a világban épp kiteljesedó em
bersézünkkel válhatunk keresztény kűl

detésünk leghívebb megvalósítóívá.
Mindezt nersze nem lehet és nem is
szahad elválasztani személyes hitünk
valóságától. de a személves hit. a ke
r~ztl'nV magatartás csak akkor vál
hat igazán vonz6vá. ha a keresztény
ember nem "magáért való, elszigetelt
én", hanem itt és ma, tehát a szocí-

·Király István: Irodalom és tál'Slldalom (Szépirodalmi, 1976)
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alizmus valóságában igyekszik kialakí
tani egy, a kereszténység őstörténeté

ben már meglevő, az évszázadok fo
lyamán azonban lassacskán feledésbe
merülő morált.

Van és lehet úgy, hogy két teljesen
ellenkező pólusról induló gondolat vé
gül is egymás közelségébe kerülhet?
Király István könyvét, elsősorban an
nak társadalmi kiindulású tanulmá
nyait olvasva azt kell mondanunk:
igen. A szenvedélyesen elkötelezett
marxista és a maga hitét következete
sen megvalló keresztény találkozhat a
rníndennapok alkotó munkájában, ahol
egymás mellett és egymással verseng
ve, a munka lendületében igazolhatja
ki-ki a maga igazságát.

Király István módszere és szemlélet
módja abban a vonatkozásban is köve
tésre érdemes, ahogy újra és újra a
szintézissel próbálkozik. A művészetek

és a társadalomtudományok szinte
minden területe iránt érdeklődik, min
denütt keresi azokat az analóg jelen
ségeket, melyeket végül együtt, egy
másba olvadva, egymás tanulságát erő

sítve mutathat föl abban az imponáló
harcban, melyet a teljesebb emberért
vív, s amely meghatározza irodalom
tudósi és nevelői habitusát. Csak ilyen
szellemi nyítottsággal, az övéhez ha
sonló alapállással maradhat korunk
keresztény embere is "párbeszédképes".
S hogy erre a magatartásra mily nagy
szükség van, azt épp Király István
gazdag tanulmánykötete húzza alá
szinte lapról lapra.

Bodnár György kötete" elsősorban

felépítésével, végíggondoltságával, szem
pontjainak következetes érvényesftésé
vel kelt jogos figyelmet. A század iro
dalmának első nagy szintézísétől, a
Nyugattól halad, előbb a két háború
közöttí kor jelentősebb eszméin és írói
egyéniségein tartva szemlét, majd a
felszabadulás utáni irodalom legjelen
tősebb műveit idézve, hogy végül el
jusson a második nagy szintézisig, me
Iyet Juhász Ferenc életművében ismer
föl s elemez a költőről szóló talán leg
jobb tanulmányban.

Megkapo az az elméleti biztonság és
rendszerezni tudás, amellyel a jelensé
geket és irányzatokat csoportosítja. Mi
sem áll távolabb tőle, mint a futó be
nyomásokra hagyatkozó impresszionista
krítíka. Inkább vállalja az intellektu
ális megközelítés korántsem egyszeru
útját, csakhogy a dolgok lényegének

közelségébe férkőzhessék. Ilyen kitűnő
intellektuális s ugyanakkor lényegfel
táró teljesítmény kötetének talán leg
jobb írása, a Halász Gábor-portré (A
klasszicizmustól az újrealizmtLs"lg). Ez
az a tanulmány, amelyben a szemér
mesen tartózkodó irodalomtörténész,
aki míndíg a művek mögé húzódik s
alázatosan alárendeli személyíségét a
műnek és az írói szándéknak, a leg
többet árul el magáról. Halász Gábor,
akit oly érzékeletesen idéz föl Tolnai
Gábor Az óbudai remete címú esszé
jében, nemcsak az angol, francia és
német irodalmat ismerte igen alapo
san, hanem az esztétika elméleti kér
dései is foglalkoztatták, a filozófia is,
"s kéSlÓi korszakának néhány esszéje
- mint Tolnai Gábor írja - magas
szintű történelmi és társadalmi isme
retekről tanúskodik". Hasonló érdeklő

dés figyelhető meg Bodnár György. ta
nulmányaiban ís, űt sem hagyta érin
tetlenül az angol (de kivált: az ameri
kai) irodalom, s tanulmányaiban mind
untalan megvillan a filozófiai kérdé
sekben is járatos, az esztétika iránt
vonzódó, tág érdeklődésii irodalomtör
ténész portréja. Még az is nagyon fon
tos és az ő legszemélyesebb elvi, eszté
tikai magatartáséra jellertlző, amit Ha
lász Gábor-tanulmányában a Magyar
viktoriánusok egyetlen gyengéjének
tart, hogy nem sikerült benne kiérlelni
az "új, átfogó gondolatot".· Mert ez az
"átfogó gondolat", ennek igénye, követ
kezetes megvalósításának szándéka
Bodnár György irodalomtörténeti mun
kásságának vezércsillaga. Ezt ismeri föl
"Kakuk Marci Igazságá't-ul, ennek je
lenléte teszi izgalmassá számára Bá
lint György kritikai működését, s en
nek különböző arculatait követi nyo
mon a "Történelmi jelenidő" ciklusá
ban kitűnő prózakritikáiban.

Szándékosan kerültük művének és
szemléletmódjának elemzése során az
"irodalomtudós" megnevezést. Noha el
méleti alapvetése minden esetben rend
kívül gazdag, szemléleti módja teljesen
egységes, sosem válik "tudóssá", mín
dig életközelben maradva elemzi a mű

veket, noha szívesen és gonddal raj
zolja mögéjük irodalomtörténeti fogan
tatásuk és analóg jelenségeik erővona

lait. Ez az irodalomtörténeti vértezet
gazdag összehasonlítási anyag alkalma
zására teremt alkalmat, de nem csábít
ja el sosem az ezoterikus elmélet tá
jaira, még "legtudósabb" tanulmányai-

'Bodnár György: Törvénykeres6k (Szépirodalmi, 1976)
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-9a~ is annak tekinti az irodalmat,
ami: az írott műalkotás és az olvasó
találkozási pontjának. Míg néhány iro
dalomtörténész úgy hiszi, hogy csak az
írónak ír, vagy csak a szűkebb szak
ma figyel a szavára, Bodnár György
félszemmel az olvasóra is ügyel, s
úgy elemzi, értelmezi a müveket, hogy
intellektuális erőfeszítésre ösztönöz
ugyan, de nem rugaszkodik el a mű

kínálta valóságanyagtól, hogy elméleti
konstrukciókat építsen. Legjobb bizony
sága ennek a "Történelmi jelenidő" cik
lus, amelyben kritikáit gyűjtötte egy
be, de hasonló tanulságokat kínálnak
"Feljegyzései" is, melyekben kisebb ter
[edelmű, jórészt a rádióban elhangzó
kritikáit szedte csokorba. Hogy ezt a
műfaít is lehet igazán színvonalasan,
komoly irodalomtörténeti ismereteket
adva, mégis népszerűen művelní, an
nak hazai irodalmunkban kétségtelenül
Bodnár György kritikái a legjobb pél
dái.

A kritikust sokszor megbízatása is
orientálja. Természetesen nem írhat ar
ról, amivel nem bízzák meg. Nyilván
valóan szívesen venné az olvasó, ha
Bodnár György, Szász Imre és KariIllthy
Ferenc regényei mellett szót ejtene 
mondjuk - Mándy Ivánr6l, ha a Rába
Györgyről rajzolt kitünő portré mellett
felsorakoznának a többi "Újholdasok"
arcmásai is, de e hiányok a kritikus
sors kényszerű korlátaiból adódnak.
Legfeljebb azért keresnénk e hiányzó
arcképeket, mert ahol Bodnár György
folyamatrajzra vállalkozik, ott mindig a

EGYBAZI MUZSIKA
A ZENEAKADÉMIAN

Ritka szép élményt jelentett Lehotka
Gábor orgonaművész és a Budapesti
Madrigálkórus koncertje május lS-én a
Zeneakadémián. Elsősorban az egységes,
jól szerkesztett műsort kell dicsérnünk
és a magas szint?onalú muzsikálást.

A koncert középpontjában Bárdos La
jos Missa tertiája állt, ez a legnemesebb
ceciliánus hagyományokat őrzo-ápoI6'
mű, amely mélt6 folytatása a Missa
primának, a sajátosan magyar egyház
zenei stílust felvonultat6, vegyeskarra
és orgonára irt misének (zenekari át
iratban a Városmajorban hangzott el
1974-ben) és a Missa secundának. A
Missa tertiának Henri Dumont XVII.
századi francia szerző Királyi miséje
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teljességet is érzékeltetni tudja. Az
összefoglaló nagy irodalomtörténeti szín
tézisben ő írta például a két világhá
ború közöttí irodalomtudományról szö
ló kitünő fejezetet, mely míndmáíg e
korszak egyik leggazdagabb elméleti
alapvetése. Ugyanígy sejlik fel a tel
jesség a "Forradalmak után" fejezet
nek az esszéről szóló részeiben. A Nyu
gat "második nemzedékének" volt ez
reprezentatív műfaja, természetes hát,
hogy Bodnár György részletesen és
nagy beleérzéssel méltatja Komlós Ala
dár, Gyergyai Albert, Kardos László,
Illés Endre, Halász Gábor, Szerb An
tal és Bálint György munkásságát, "az
egzakt kritika dilemmájától" "a végső
konzekvencíákíg", De néhány jólelta
lált portréban (Bóka László, Sötér Ist
ván, Rónay György) felvillantja azt is,
hogyan élt és alakult tovább az esszé
- és vele természetesen az irodalom
szemlélet - a "harmadik nemzedék"
kezében. Ugyanezt a szemléleti ívet, a
szivárvány színeinek hasonló gazdagsá
gát várjuk következő könyvének a mai
magyar irodalommal foglalkozó fejez€
teitől. Hisz e müvének portréi nyilván
valóvá teszik, hogy anyagának birtoká
ban van, világosan látja a fejlődés fő

eróvonalait, és akárcsak könyvének hő

sei, a "Wrvénykeresók", ő is meg tudja
találni a törvényt, a szépség és a mű

vészi megformálás titkának törvényét,
hogy a maga teljességében mutassa fel
aztán az irodalom és az olvasó hasz
nára.

SIKl G1f]ZA

(Messe Royale) a zenei "alapképlete",
Liszt is felhasználta Koronázási misé
jében. Bárdos művének legfőbb jellem
zői'az organikus szűkszavúság, a formák
áttetsző szövete, a népének (cantio) ben
sőséges, közösségi tónusa, amelyek arra
predesztinálják, hogy művészi példája
legyen készülő ordináriumoknak. Sem
mi manir, semmi virtuozitás, csak
egyszerűség, lényegre törekvés minden
részletben. Ha valaki megcsodálta a
nyáresti ég csillagzáporos mezőjét, meg
értheti ennek a zenének "fényes rend
jét" a tercpárhuzamokban, a Patestriná
ra emlékeztető harmóniákban. Csillag
zene, belső zene, a vallásos lélek hangja
ez. (Bárcsak gyakrabban hallanánk
templomainkban!) A Madrigálk6rus elő

adásában, Szekeres Ferenc vezényleté
vel, ezt a sallangmentes zenét tolmá-



csolta. Fő erősségük: a tiszta hangzás
ezúttal sem maradt el, s belülről into
nálva az egyes tételeket - egy-két pon
tatlanságot leszámítva - hitelesen raj
zolták fel a drámai ívet. Sajnáltuk, hogy
a Glória gregorián-intonációja elmaradt.

XX. századi hazai egyházzenénk ma
radandó értékei 'Bárdos György (Lajos
fivére) motettái. A tanár és a költő eré
nyeit viselik ezek a művek, s mintha
Palestrina muzsikálna négyszáz évvel
később: korának egyházzenei reformjáról
példát adva - napjainknak. Valahol
Schütz is jelen van a szöveg és a zene
egységében, hihetetlen érzékenységgel
festve a Golgotát, az elhagyatottságot, a
sötét éjszakák félelmeit. "Eli, Eli lamma
sabottami" - Én Istenem, miért hagytál
el - hagzott az első motetta, majd a
tömeg kiáltozása zavarta meg a belső

csendet: "Crucifigatur" Feszítsék
meg! És újra belső hang szólalt meg:
"Confirma"~ Erősítsd meg, Istenünk,
amit bennünk végeztél. A sűrítő-kész

ség, a kristályos forma, a szavakon
"pásztázó" hangsorok olyan hangulati és
képi varázst teremtettek, amely valóban
láttatta a stációt, a tömeget és minde
nekelőtt az áldozati oltárt, ahonnan ez
a tiszta forrás fakad. A három motetta
előadása az együttes a cappella csúcs
teljesítménye volt: könnyedségben, drá
mai feszültségben és deklamáci6ban.

Bár a sorrendben nem így következ
tek, de együtt szólunk a két orgonada
rabról: Boyvin Szvitjéről és Cesar
F'ranck Hősi darabjáról (Piéce Heroique),
A XVIl-XVIll. századi francia Boyvin
az orgonamuzsika kiemelkedő képvise
lője, aki hangszínekben gondolkodott és
alkotott, leginkább talán Danarieu-t
juttatja eszünkbe. Képeiben impresszio
nisztikus színek izza nak s a gall lélek
érzékeny pillanatai. Kecsesség, játékos
derű, latin formaérzék a legfőbb erényei.
Lehetőség és megvalósitás szinkronban
volt Lehotka Gábor előadásában. Ponto
san, színekben gazdagon tolmácsolta a
partitúrát. Ugyanakkor azonban a Hősi

darab j'omantikus ideálja nem volt vér
bő, lendületes Lehotka előadásában, in
kább ernyedt és kiszámított. Pedig
Franek hóse bejárta a múlt század mű

vészének sajátos pályáját: csillagközi űr

ben száguld és napsugaras réteken sé
tálgat, alkonyatok "hűlő parázsában" és
delek lobog6 katlanában akarja' önmagát
megvalósítani. Szív nélkül mindez aligha
sikerü}ne - hiszen romantikus eszmény
ről van sz6 - aligha jutna el tettenér
hető pillanatáig: a meggyőző csendig.

Ha már az organajátékr61 sz6lunk egy

pragmatikus kérdést is fel kell vetnünk:
'nem véletlenül volt (ma is van) élő

gyakorlat: akik orgonisták, azok a litur
gia-központú egyházzenéből tanulták az
orgonamuzsikát. Történelmi tényez, a
zenetörténetnek íratlan szabálya, amely
nek ismerete kötelező akkor, amikor mi
sét, zsoltárt stb. kell kísérníe az orao
naművésznek. Ami templomi Zene, az
eWadásában is legyen templomi zene.
Szekeres Ferenc megértette ezt az írat
lan törvényt, Lehotka Gábor csak félig.
tgy aztán a Missa tertia és Franek 150.
Zsoltára is a kíséretben megsínylette ezt
a járatlanságot.

Franek műve egyik legközismertebb, s
a mester életművének is egyik legszebb
darabja. Kidolgozásában, tartalmában a
legjobb egyházzenei kompozíciók közé
tartozik, ezért egy-egy újabb megszólal
tatása mindannyiszor esemény. Az Alle
luja echós-szeTŰ belépései után a basz,.
szus szólam intonálja a magasztaló éne~

ket: "Dícsérjétek az Urat szentélyében,
dicsérjétek égi várában l Dicsérjétek ha
talmas tetteiért, dícsérjétek nagyságának
teljességéértl" Majd a hangszerek éneke
csendül: trombita, citera, hárfa, dob,
mollba lágyuló fuvollJ, cimbalom. A
részletszépségek is lenyűgöznek, a teljes
Zsoltár pedig a francia gótikát idézi. Ka
tedrálisok először tömör, vaskos aIépit
ményeit, majd a finoman vékonyod6, ég
be szúró tornyokat, csipkéket, mérműves
ablakokat s azt a belső homályt, amely
ben valóban ősi hangszerek szólalnak
meg egyenként és együtt, már-már szá
zadunk zenéjének kemény egyszeTÚsé
gével, szöveg nélkül, csak a belső zen
gésre figyelve. A szinte oratorikus re
giszter-sarok elsuhanva a zsoltár szavai
fölött, csak érintve azokat, val6di ro
mantikus hangulatok a "teremtés 6rá
jában," amelyek mindig visszatérnek,
majd újra elszállnak, ahogyan a költé
szet finom-szavú múzsái akarják'. ahogy
a lélek izz6 szenvedélyei teszik. tgy val
lásos ez a mű, ennyire emberíen és eny
nyire költőien. (Mennyire igazabb zene,
mint Britten hasonl6 műve, benne a tö
mérdek csinnadrattával. látványos meg
oldással.) A Madrigálk6rus produkci6ja
mélt6 volt a műhöz; kár, hogy a rossz
francia szövegkiejtés helyenként zavarta
a hangzásképet.

Kodály a református énekkultúra ~

gyik g1löng1Jszemét találta meg, amikor
a CXIV. Genfi Zsoltárra is gondolt.
Orgonakíseretes feldolqozásban megőriz

te Szenczi Molnár Albert ékes magyar
nyelvét. A bevezető orgonajáték m~g

győző, erős volt s a továbbiakban is
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~zBp, egységes ívet rajzolt fel a kórus
es t: kísérő. Az exodus fönséges hang
jait, a hivők ujjongó mámorát hallva,
ószövetségi kép jelent meg előttünk, s
az ősi zsinagógaéneklés, Bach korálljai
nák hangjai csendültek fülünkbe.

Külön említjük Bárdos Lajos Liberá
ját, ezt a ritkán hallható hatalmas mo
tettát. A teljes Requiem lüktet ezek-

K~T TARLATROL

Tiszteletadás Czigány Dezsőnek volt a
címe annak a kiállításnak, amelyet a
Nyolcak-csoporthoz tartozott mester ma
gángyűjtők (Dr. Görgényí E'rígyes. Dr.
Szebérényí Szabolcs, Krístó Nagy István,
Sík Csaba, Gál György Sándor, Jókai
Anna, Laborcz Ferencné stb.) tulajdo-
nában levő munkáiból láthattunk a Ha·
zatías Népfront VI. kerületi bízottságé
nak helyiségében (Népköztársaság útja
94.) Kissné Sinkó Katalin művészettörté

nész rendezésében.
Czigány Dezső 1883-ban (tehát Egryvel

és Czóbel Bélával egyazon esztendőben)

született, és 1937-ben halt meg. (Ű távo
zott el elsőnek az életből a Nyolcak
tagjai közül.) Szűkös körülmények kö
zött élő iparoscsalád gyermeke volt, s
pályafutását végigkísérték az anyagi
gondok. Münchenben, Nagybányán és
Párizsban tanult. Párizsí tartózkodása
idején nagy hatással volt rá Gauguin,
Derain, de különösen Cézanne művé

szete; később Velázquez és Rembrandt
lettek a veeércsillagaí. Kíváló portré
festő volt (arcképet közül az Ady End
réről, Pablo Casalsról, Révész Béla író
ról és Kabos Ede szerkesztöről készült
festmények a legjelentősebbek), önarc
képei is emlékezetesek (ezeken olykor
kardinálisi ornátusban ábrázolta ma
gát), igen szép darabok akadnak Cézan
ne szellemében fogant gyümölcs-csend
életei és női aktjai között is. Czigány
Dezső a század elején a legtöbbet ígérő

magyar festők közé tartozott; Bölöni
György így fejezte be róla írott (Au
róra, 1911. évf.) tanulmányát: "Akánnit
dolgozik, akárml kerül ki a kezei közül,
nincs dolga, amely nem érdekes, és
amelyen nem egy gazdag festő talentu
ma jelenne meg ..."

Bölöni 1910 körül elhangzott elismerő

szavai indokoltak voltak, a művész len
dületének íve azonban .sajnos később

megroppant, s a 20-as, 30-as években
Czigány túlnyomórészt ernyedt, konven-
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ben a hangsorokban; mint ahog.yan a
Dies irae is mindent elmond a végső

dolgokról. Távoli harangszó után való
ban felcsendül da Todi szekvenciája.
Kiáltás, majd csendes könyörgés zárja a
víziót, "ama nagy nap" keresztény ér
telmezése: imádság és megnyugvás, hit
és reménység.

TÚTH SANDOR

eionálls munkákkal jelentkezett. Igy azu
tán a művészeti közvélemény apródon
ként a szerényebb kvalitású festők kö
zött könyvelte el a valamikor fényesen
induló művészt (Genthon István 1935
ben megjelent, "Az új magyar festőmű

vészet története" című monográtíája
például míndössze nyolc hűvös sort
szentelt neki ...), s a meghasonlott lelkű

festő ötvennégy éves korában - egy
Szilveszter-éjszakán öngyilkosságot
követett el. Búcsúlevelében úgy rendel
keiett, hogy műtermében levő képeit 
néhány kivételével - semmisítsék meg;
szeréncsére a hagyaték elpusztítására
nem került sor.

Czigány Dezső tragikus alakja, "zor
donan démonikus egyénisége" (Oltvá
nyi Imre) Kassák Lajost is foglalkoztat
ta; az Egy lélek keresi .magát círnű

Kassák-regény egyik szereplőjének, Par
tosnak, a .kitűnő csellózó festőművész

nek Czigány volt a modellje.
A "Tiszteletadás Czigány Dezsőnek"

című kiállítás egy nem töretlen, de
mindenképpen izgalmas művészpályára,

egy méltatlanul elfeledett festőre hívta
fel a figyelmet. A tárlaton - amely 1944
januárja (!) óta az első önálló Czigány
kiállítás volt - több kiemelkedő értékű

művel ismerkedhettünk meg ("Jakab
Irén arcképe", "Fésülködő nő", egy "Arc
képtanulrnány" Nagy Sándornak dedi
kálva, "Kámzsás önarckép", "Anyám
portréja", "Sétáló nő kosárral", "Két
álló női akt" stb:). A VI. kerületi Nép
front helyiségei azonban kevéssé voltak
alkalmasak a mester festményeinek be
mutatására, ugyanis a falakat meanye
zetíg beborító sötétbarna faburkolat va
lósággal "megölte" a Czigány-képek so
sem harsány, míndíg inkább visszafo
gott színharmónláít.

E kisebb méretű - a közgyűjtemények

anyagát nélkülöző, s nem a legmegfe
lelőbb helyiségben megrendezett - Czi
gány-tárlát után jó volna a mester al
kotásaiból egy átfogöbb jellegű kiállítást
látnunk a művészettörténetí örökségünk



ápolására hivatott Magyar Nemzeti Ga
lériában . .. Ez a remélhetőleg nem so
káig késlekedő Galéria-beli tárlat bi
zonyára azt tanúsítaná, hogy - ha Czi
gány Dezső munkásságában voltak is
hullámvölgyek - a mester életműve

nem elhanyagolható része a XX. századi
magyar festészet történetének.

•
Mucsi Andrásnak, a szentendrei Fe

renczy Múzeum műtörténészének nem
jutott könnyű és hálás feladat osztály
részül, amikor megbízták őt avval, hogy
Szentendrei művészet 1976 címmel ren
dezze meg a Nemzeti Galéria budavári
épületében az évet (vagy annak egy ré
szét) Szentendrén töltő festők, graffku
sok, szobrászok és iparművészek közös
kiállítását. Közel ötven alkotó tekinti
magát ugyanis "szentendrei művész"

nek, s e népes. tábor tagjai között nem
csak a stiláris elkülönülés nagy, de 
nyilvánvalóan - a színvonalbeli kü
lönbség is. Mucsi, mint a kiállítás ren
dezője, azt a diplomatikus megoldást
választotta, hogy "koalíciós" tárlatot ho
zott létre, s mindenkitől, akinek több
kevesebb köze van Szentendréhez, be
mutatott négy-öt művet.

Igaz, ily módon túl vegyes lett a kiál
lítás, és számos gyenge munka (Beck
Judit: "Szentendrei piac", Bartl József:
"Magyaros motívumok" stb.) is helyet
kapott a falakon, mégis: a tárlatot hiba
lenne a Bartl-féle műtermékek alapján
megítélni. Olyan nagyszeru művek do
minálnak ugyanis ezen a kiállításon,
mint az idősebb nemzedékhez tartozó
Vaszkó Erzsébet "Halálhajó" című, eros
érzelmi töltésű képe, Korniss Dezsőnek

a legegyszerubb formaelemekből felépí
tett három nonfiguratív kompozíciója,

HlRADASOK A MODERN ZENf:RŰL

. A Magyar Hanglemezgyárt6 Vállalat
nemcsak kiadáspolitikája miatt érdemli
meg rokonszenvünket, hanem azért az
ízlésnevelő munkájáért is, amely ma
már szinte természetes társunkká tette
a modern zenét, s megismertetett azok
kal a hazai törekvésekkel - igaz, nem
teljességükben -, melyek egyenrangú
társként csatlakoznak hozzá. Ravel és
Grieg zongoraversenyeí, melyeket a ki
váló pianista, Jand6 Jenő játszik, már
már hagyományos alkotások ebben az

Ilosvai Varga István néhány heves ecset
vonással előadott önarcképe, Bálint End
re "ünnep" című, gazdag szímbolíkájú,
négyrészes ciklusa, Barcsa1l Jenő mester
zárt és ezerves képarchitektúrái, Szántó
Piroska súlyos, drámai "Szarkofág"-ja,
Balogh Lduló tisztán fogalmazott, mí
vesen megoldott munkái, Miháltz Pál
nak "Vörös mező" című - a külvílág
látványánál sokkal mélyebbre hatoló 
tájábrázolása, az 1975-ben elhunyt Kmet
ty János zengő koloritú üvegablakai
vagy a szentendrei festészet másik közel
múltbeli nagy halottjának: Czóbel Bélá
nak remekei ("Önarckép", "Almáscsend
élet", "Rózsaszín harmónia"), amelyeken
- Petrovics Elek jellemezte így annak
idején ("Magyar mesterművek" círnű

könyvében) Czóbel piktúraját - "úgy iz
zanak a színek, mint a hamu alah a
parázs". S ne feledkezzünk meg - a
kiállításon végigtekintve - a tradicio
nálisabb szemléletű művészekró1 sem:
Bánovszky Miklós "ülő női akt"-ja és a
nagybányai Iskolázottságú Pirk János
"Önarckép palettával" című vászna igé
nyesen megfestett, derekas munkák.

De a plasztikák között is volrt néhány
zavartalan élményt adó mű; :elsősorban
Ligeti Erika -:- Jan van Eyck által ins
pirált - "Arnolfini,j című bronzfejére
és Farkas Adám fehér márványból fa
ragott, magasrendű formai kultúráról ta-

. núskodó absztrnkJt szobraira .gondolunk.
A kiállítás - egyenetlenségei ellenére

- megerősítette Mucsi Andrásnak a ké
pes katalógus előszavában olvasható
megállapítását: "A Nagybánya örökébe
lépő Duna-menti kisváros: Szentendre
sok vítát kiváltó festészete nia már mü
vészettörténeti fogalom; Szentendre nél
kül elképzelhetetlen az újkori magyar
festészet történetének megírása."

D. I.

együttesben, s kiadásukra alighanem
azért került sor, mert nagyszerű al
kalmat adott az új hazai tehetségnek,
hogy kivált a Ravel-versenyben igazolja
robbanó, friss temperamentumát, s el
kápráztasson billentésének változatos di
namikájával. A meditatívabb, ködösebb,
nosztalgikus Grieg-koncerthez talán még
nem találta meg az adekvát magatar
tást, játéka azonban így is sok emlé
kezetes pillanatot szerez. Kíséretét al
kalmazkodó finomsággal látja el a Jan
csovics Antal vezényl5:tével muzsikáló
Rádiózenekar (SLPX 11710).
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J3erg, Kadosa, Webern, Soproni, Seiber
és Kapr művei haUhatók a kitűnő éne
kesnő, Szíklay ,Erika lemezén. A mt
vésznővel gyakran találkozhatunk a
hangversenyteremben, egyike azoknak,
akik legtöbbet tettek a modern zene
honfoglalásáért. Válogatása is példamu
tató, hiszen a nagy modernek mellett
velük együtt - ízelítót ad a legújabb
magyar zenei törekvésekből is, így iga
zolva, hogy ezek az útkeresések is iz
galmas művészi eredményekhez jutottak.
A lemez anyagából szeretnénk kiemelni
Soproni József három Radnóti-dalát,
melyekben kitűnően eltalálta a zene
költő a versek hangulatát, s a maga
legsajátabb eszközeivel egy új, az ere
detinél nem kevésbé szép és kifejező

színekben játszó világot épített belőlük.

Öröfumel halljuk Sziklay Erika remek
tolmácsolásában a nagyok közé emel
kedett Kodály-tanítvány, Seiber Mátyás
Morgenstern-dalatt, melyeknek fanyar
humora, groteszk hangulata alaposan
próbára teszi mindenkori előadóját.

Rendkívül szép Kadosa Pál Nelly Sachs
verseire írt Négy dala, el6adóí szempont
ból pedig valóságos remeklés AIban
Berg Négy dalának tolmácsolása, mely
nek során az énekesn6 a Wozzeck fé
lelmetes, dehumanizált drámáját ts fel
villantja. JlJrdemes felsorolnunk kitűnő
kísérőit: a zongorista Szűcs Lórántot,
Kovács Bélát, Lubik Hédit, Lajos Atti-

SZINE ~S FONÁKJA

"Az irodalom a lélek válasza a sors
ra. A magyar irodalom végighúzódik
gerinc gyanánt, férfias felelet gyanánt
egy királyi gondolat. Nem is gondolat,
kevesebb vagy több annál: a gondolko
dásnak, a világ tudatosításának egy a
lapformája, egy lelki kiállás a dol
gokkal szemben ... Úgy is nevezhet
ném : az és mégis világnézete" - írta
Szerb Antal.

Mintha Szerb Antal szemével olvasta
volna át irodalmunk utolsó háromszáz
évének jelesebb alkotásait Erdélyi
György színművész. Színe és fonákja cí
mű, magyar versekből és prózából össze
állított előadóestjének gerince ez a 
mai irodalomtörténetünk által vitatott
- Szerb Antal-í gondolat.

- Van értelme, van jövője a vers-
mondásnak ..? Közel tíz éve, egy iro
dalmi műsor után fakadt ki így valaki
a belvárosi Fiatal Művészek Klubjában

mondja Erdélyi György -. Azóta
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lát s a Kapr-Etűdöket vezénylő Mihály
Andrást is (SLPX 11713). .

Nemzedékek nőttek fel immár Rácz
Aladár csodálatos bem~tatkozasa óta,
de elmondhatjuk, hogya cimbalom ma
is magyar hangszer maradt. Igaz meg
hódította a világ nagy zenesaerzOit, hi
szen Sztravinszkij a tiZenegy hangszerre
komponált Rag-time-ot kifejezetten Rácz
Aladárnak szánta, akit Emest Ansermet
val, a nagy karmesterrel együtt csodált
meg 1915-ben egy genfi mulatóban. "Be
leszerettem a cimbalomba - írja élet
rajzában Sztraviszkij -, nagyon tetszett
egyszerű ~s telt hangzása, s a muzsikus
közvetlen kapcsolata a húrokT>:al... ha
marosan annyira megtanultam játszani
rajta, hogy megkomponálhattam A róka
kiszenekarába beállított cimbalom szóla
mát." Fábián Márta immár a harmadik
nemzedék Rácz Aladár óta, de ő is
anyanyelveként beszéli a hangszer nyel
vét, s előadásmódja máris végérvényes,
befejezett élményt ad. Sztravinszkij mű
ve mellett mai magyar zeneszerzők cim
balomra illetve cimbalomkíséretre írt
műveit szólaltatja meg. A lemezen hall
ható válogatásb6l kiemelkedik Kurtág
György Fábián Mártának ajánlott Szál
kák című kompozíciója, mely e törékeny
hangszer szavával is ki tudja fejezni az
ember egzisztenci4lis szorongatottságát,
félelmét (SLPX 11686).

(R. L.)

nem hagy nyugodni ez a kérdés, mintha
kifejezetten nekem szólt volna. Minden
műsorom össze4llftásakor bennem búj
kál ez a kétely. Ezt szeretném megvá
laszolni költők verseit, eligaZÍtó, biz
tat6 vagy vigasztal6 gondolatait köz
vetítve a pódiumról.

Két fiatalember, Erdélyi György szí
nész-előadóművész és Szabados György
zongoraművész járja az országot. Kul
túrházakban, könyytárakban, kollégiu:
mokban adják elő műsoraikat - mín
denütt, ahová meghívást kapnak. Színe
és fonákja című összeállításukat legu
tóbb Pannonhalmán, a bencés gimná
ziumban rnutatták be.

- Nem törekszünk filológiai tökéle
tességre - nem a mi dolgunk, nem erre
vállalkoztunk ....., vallja az előadómű

vész -. A versek, prózai szövegrészle
tek cím nélkül hangzanak el, egymásba
kapcsol6dva, más sz/5vegrészekkel meg
megszakítva,. elválasztva. Egy .kífeje
zendő gondolathoz keressük az irodalmi
anyagot, melyből sorok, versszakok ese-



tenként el-elmaradnak. Szabadon, kissé
talán tis2teletlenül kezeljük az anyagot 
ám ügyelve arra, hogya kiragadott rész
letek ki ne forduljanak eredeti értel
mükből. Az egész mftsor gondolati mag
vát tartjuk mindig Bzem előtt. Shakes
peare-rel valljuk: a cél a fontos, nem
az út .••

Erdélyi György harminchárom éves.
1967-ben szerzett működési engedélyt
mint előadőművésa, azóta lép fel vers
műsoraíval, különböző irodalmi össze
állításokkal. Emellett többféle kenyér
kereső foglalkozást űzött, volt szállító
munkás, rakodó, rajzoló. Hosszú éve
ken át szerepelt az Egyetemi Színpad
társulatában. 1970-től az Irodalmi Szín
pad, 72 óta pedig a Bartók Gyermek
színház tagja.

- A művészet kohézi6t teremt olyan
emberek között, akik különben nem
találkoznának. . . Nyelvünk szegénye
dik s ez lelkünk szegényedését jelzi •.•
Korunk kérdéseit szeretnénk II magunk
(és mások!) személyes problémájává
avatni. A "Szine és fonákja" például
a történelem hullámzását, dialektikáját
szeretné bemutatni... A minden kor
ban nélkülözhetetlen, meghatározó je
lentőséggel biró személyes emberi fe
lelősséget akarjuk ébresztgetni: "De a
tüzet, fiatal testvéreim, a tüzet ne
hagyjátok kialudni .•. "

Mintha egyetlen verset hallanánk:
Zrínyitől Pilinszky Jánosig háromszáz
év magyar íróinak, költőinek műveí

épülnek egyetlen hatalmas verssé az
est folyamán. Ennek a versnek belső

tereit mélyítette, gondolati fordulatait,

Tájékozódás

A GONDOLAT KöNYVKIADO újdonságai
közül említést érdemel a Lux Alfréd szer
kesztésében megjelent tanulmány-gyüjte
mény, Az alakuló ember, amely a magyar
közoktatás fejlesztésének és korszerűsftésé

nek egy-egy fontos kérdését tárgyalja. Kö
rültekintő, alapos elemzést nyújt Zrinszky
László (Az oktatás nevelő hatása), Komlósi
Sándor (A család és a környezet szerepe
a nevelésben), H. Sas Judit tesztje az or
szág különböző részeiből származó, külön
böző életkorú és Iskolatípusba járó 804
fiúnak és lánynak tette föl a kérdést, ho
gyan képzeli el tíz év múlva egy napját,
a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig. A
válaszok betekintést nyújtanak egy új ge
neráció gondolkodásába, társadalmi és egyé
ni magatartásának alakulásába. Mérei Fe-

érzelmi fortissimóit élezte-fokozta Sza
bados György zongorajátéka. Drama
turgiai funkciójú, mindvégig rögtönzött
zenéje Liszt, Bartók, Sztravinszkij,
Schönberg és a magyar folklór világá
ból idézve, hol párhuzamosán, hol el
lentétesen haladt a szöveggel, Egyszer
re kapcsolva és eloldva azt történelmi
idejétől - új térbe és időbe emelve
így aszövegrészleteket.

"Szabados invenciózus, alkotó erejű

muzsikus - állapítja meg Gonda Já
nos -, olyan fajta, akit az amerikai
jazzben ...ínnovator--nak hívnak: nem
a meglevő nyelvet átvevő, folytató, to
vábbfejlesztő, hanem új világot terem
tő múvésztípus." 1972-ben a san Se-
bastian-i fesztiválon neves zenészekből
álló kvinte1ltjével a free jazz nemzet
közi nagydíját nyerte el. Azóta is ran
gos szereplője a magyar jazz-életnek.
Nemrég megjelent Esküvő círnű leme
zének krítíkájában írja róla Gonda:
"Mai zenéjének alapja a magyar folk
lór, különösen a költői szépségű nép
balladák ...rubátó-világa«, egyfajta ütem
nélküli, aszimmetrikus, de rendkívül
határozott ritmika és egyéni írnpro
vízácíós stílus."

Nem irodalmi élményt kívánnak
nyújtani : valami egyetemesebbet, amit
maga az irodalom is. Szó és zene: a
nyelv, amelyen szólnak - egy embe
ribb élet, egy erkölcsi tartás érdekében.
Szép, de nehéz, gyakran visszhangtalan
és hálátlan vállalkozás az övék. Feltét
lenül figyelmet érdemlő.

KIPKE TAMAS

rene a serdülőkor kezdetének önismeret!
érzékenységéről szól a tőle megszokott
mélységget és hozzáértéssel, SzilágyI Vil
mos a nemi nevelés egykori és mai állás
pontját világítja meg. A kötet szembetünő

hiányossága, hogy a permanens oktatás és
nevelés témaköréből kifelejtette az úgyneve
zett kettős nevelés problematikáját, a két
fajta szemlélet közti ütközés feloldásának,
illetve a közös felada,tok végzése folytán ki
alakult egyÜttélésének· kérdését. - Horváth
GYörgy Dési Huber Istvánról szóló monog
ráflája III Kiadó Szemtől. szemben-sorozatá
ban látott napvílágoe, A rnüvész életét,
munkásségát feldolgozó. sok új adatot, irá
sos emléket közlő mtmka adósságot tör
leszt Dési Huberrel szemben, elvégzi IIlllt
az értékelést, amely - a teljesebb kép. a
nagyobb távlat birtokában - képzőmílvé

szetünk jelentős kincsévé avatja Dési élet-
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rnűvét, - A Magyar História legújabb kö
tete,~'" Az Ar/PlYbul1ák évszázada Kristó
Gyula munkája. A x;rII. századi Magyaror
szág történetét mutatja be, szamos téves el
képzeléssel ellentétben igyekszik - a leg
újabb történettelfogás és -kutatás alapján 
megbízhatóbb, árnyaltabb képet adni a ta
tárjárás és az utolsó Arpádok évszázadáról.
- A Tény, érték, ideológia c. válogatás a
nyugatnémet szocíológía pozitivizmus-vitáját
mutatja be. A vita két pólusán az ún.
frankfurti iskola teoretikusad (Adorno, Ha
berrnas) és a "kritikai racionalizmus" tu
dományfilozófiájának képviselői (Popper, Al
bert) foglalnak helyet. A számunkra is rend
kfvüt hasznos vitaanyagból kiemelnénk
Adorno' "Szociológia és empirikus kutatáa",
"Az elmélet és empiria viszonya a szocío
lógiában" c., Herbert Marcuse "Filozófia és
kritikai elmélet", JUrgen Habermas "Anali
tikus tudományelmélet és diJalektllml' c., va
lamint Papp Zsolt bevezető, eligazító írását.
_ N•.Tinbergen Nobel-dijas fiziológus mun
}tája" Az ösztönről az egyén magatartásá
nak fejlődéséről, a magatartás evolúciójáról
szól az állatvilágban, nem egy jelenséget az
ember viselkedésére il! vonatkoztatva. Né
mely biológiai alaptörvény ugyanis az em
berre is érvényes, jóllehet az emberi ma
gatartás humanízácíója még sok kérdést
hagy megválaszolatlanul. - A Nagy Ma
gyar trők sorozatban Berzsenyi DAnielről

írt Orosz Lászl6. A költő életét, munkás
ságát, a korabeli társadalmi és irodalmi vi
szonyokat bemutató esszé szembetünő hiá
nyossága, hogy sem BerzsenyI Vallásosságá
nak forrásait, kereszténységéneit összetevőit

nem világítja meg - amely pedig költé
szetének lényegi eleme -. sem a világiro
dalmi párhuzamokat nem vonja meg, ame
lyek a költő Iírájának helyét és rangját ta
núsítanák, ígyadósunk marad többek közt
Takáts Gyula ragyogó eszmefuttatásainak
feldolgozásával és a kortárs magyar köl
tészetre gyakorolt Berzsenyi-hatások eíemzé
sével.

*
A PETOFl IRODALMI MÚZEUM ÚJ BIB

LIOGRAFlAl FüZETEI. A PIM egészen kitűnő

bibliográfiai munkát végez. Nem az Irodalom
tudományi Intézet bibliográfiai sorozatalval
igyekszik vetekedni, hanem különböző soro
zatadban irodalmunk népszerű bibliográfiáját
adja a tájékozódni vágyó olvasó kezébe (bár
a szakember is talál e füzetekben nem egy
izgalmas meglepetést).

. LukAts János: A magyar irodalom története
sorozata lIiZ új kötetben már a "P"-ig ért el,
Katona Józseftől Péterfy Jenőig terjed anya
ga. A szerzönek az a céíja, hogy azokat a
könyvekben fellelhető tanulmányokat adja
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közre, rnelyek nagy íróink életére és munkás
ságára vonaekeznak. ,Tennészetesen akadnak
hiányai anyaggyűjtésének, olykor talán sze
lekciójának alapelveit is lehet vitatni, ez a
zonban inkább fl, szűkebb szakma Ugye. A
legjelentősebb írók és a legfontosabb adatok
ugyanis megtalálhatók Lukáts János váloga
tásában, amely így kitűnő segédkönyv olva
sás és irodalmi kutatás közben.

l.akatos l!:va: Magyar irodalmi folyóiratok
címu sorozata már a szombatheryí 1908-9-ben
megjelent Kaczagó Világ ismertetésénél jár.
E sorozatnak elsősorban az a jelentősége,

hogy a szerző mínden folyóirat lmpcsán jelzi
azt is, kik voltak legnépszerűbb munkatársai,
s így dióhéjban a feldolgozott anyag törté
nete is az olvasó elé tárul. A kiadvány a
katolikus irodalom kutatója számára is nél
külözhetetlen, hiszen jó néhány ma már tel
jesen elfeledett vallasos szellemű lapot "ás
elő", tart számon. (Csak egy példa: ki is
meri ma már a Kolozsvárt kiadott Jó BarAt
címü lapot (1925-40), rnelyben a magyar iro
dalom szme-java felvonult akkor, s a szín
tézisre törekvő katolikus gondolat egyik ott
hona volt?)

A Múzeum tematikus sorozatában jelent
meg a Magyar szoclailsta Irodalom címü fü
zet, mely az 1945-ig megjelent első kiadások
jegyzékét tartalmazza. Az érdeklődő olvasó ö
römmel látj,a e. szocialista irodalom fogalmá
nak tág értelmezését, s izgalommal ismerked
het néhány elfelejtett, irodalmunk fejlődése

szempontjából azonban alapvető kiadvánnyal.
Legfeljebb az lehet zavaró, hogy meglehető

sen elmosódnak az avantgard határal, több,
kifejezetten sVlantgardalkotás és író neve
szerepel itt. holott a sorozat tematikus jelle
génél fogva talán más kötetben is helyet
kaphattak volna.

*
A ZENEMŰKIADO VALLALAT különböző

kottasorozataiban jó néhány olyan új kiad
vány jelent meg, melyet míndennapí mun
kájuk során templomi kórusaink is használ
hatnak. A következőkben e kottákat ismer
tetjük.

C. Ph. E. Bach: Auferstehung. und Hlmmel
fahrt Jesu (Editio Musica). Ma,jdnem egyszer
re jelent meg a hatalmas oratórium teljes és
zongorakivonatúpartitúrája. (A zenei anyagot
Darvas Gábor adja közre, a tájékoztatót Bal
la György Irta.) :erdemes volna egyszer ezt
a valóban jelentős llilkotást előadni. kítünöen
reprezentálná a Bach utáni korszak egyház
zenei törekvéseit, az érintetlenül tovább élei
nagy hagyományt, melyet e jeles szerzö is
a kifejezés új eszközeivel gazdagított.

Donizettl: Miserere· és Ave Maria (teljes
partltúM és zongoraktvonat), Az olasz zene-



szerzöt inkább csak mint operák alkotóját is
merjük, annál izgalmasabb e kis remekmű

veivel való találkozás. Ezekben sem ta,gadja
meg legigazibb tehetségét, magától értetődő

természetességgel aknázza ki a dallam meg
jelenítő erejét, alaposan próbára téve szö
listái tudását. (A kottákat Darvas Gábor
és Nagy Olivér gondozta.)

Liszt: Szent Erzsébet legendája (zongoraki
vonat; a közreadás forrása a mü partitúrájá
nak első, lipcsei kiadása. Editio Musica). A
kiadó Musicotheca' Classica sorozatának első

darabjaként jelentette meg e nagyszerd ma
vet Hamburger Klára bevezet6jével. sajnoS 8/

Szent Erzsébet legendájának megszólaltatása
sokkal nagyobb előad6i apparátust igényel,
semhogy templomainknak állandó repertoár
darabja lehetne (bár a Kapisztrán K6rus és
Zenekar ma már történeti jelentőségd előadá-

ZSINATUTAN'I ];;RTELMEZO K1Ssz0TAR
A-tól Z-ig

INSTITUCIONALIS (a latínban: Ins
titutum = intézmény). "Intézményes."
Az egyházra alkalmazott jelző, ha az
egyházat nem mint pusztán lelki kö
zösséget, kegyelem-eszközt tekintjük, ha
nem a világban megtestesült ("inkar
nálódott") konkrét alakjában. Ahhoz,
hogy az egyház eredményesen fejtse ki
evangelizáló küldetését, bizonyos társa
dalmi szervezetre (organizáció), megha
tározott tudás- és cselekvés-összefüggé
sek rendszerére (struktúrák) feltétlenül
szüksége van. Ezek az ún. "intézmé
nyek, amelyeknek természetesen mín
dig a változó történelmi korviszonyok
hoz kell alkalmazkodniok, rnegújulniok,
esetleg megszűnníök, ha már akorsze
ro evangelizáció akadályai". A Zsinat
óta igen sok panasz hangzik el az "in
tézményes egyház" ellen, illetőleg az
"egyházi intézmény" ellen. A merev,
immobilis (= változatlan), petrifikált
(= megkövesedett) intézmény és a tel
jesen szubjektív (alanyi) kereszténység
között a józan középütat minden idő.

ben meg kell találnia Krisztus egyhá
zának.

INTEGRIZMUS (a latinban: integer
= teljes, hiánytalan). Oly egyházi
irányzat, mely a múlt minden intéz
ményét, szabályát, szokásaít a maguk
teljességében "integer módon" akarja
megőrizni. Elvileg elzárkózik minden
egészséges reform elől, és nemegyszer

saíra bizonyára sokan emlékeznek még), e
gyes részletei azonban jól llIeszkec1hetnek ft

szertartásokhoz. Kottakiadása már régóta idő

szerű volt, i~y csak örömmel üdvözölhetjük
e szép kiVitelo. album megjelentetését.

Bárdos: Ifdsz egynemd kar (Zenemllkiad6).
Ha van következetes és hűséges folytatója
Kodály Zoltán páratlan jelentóségll hagyo
mányöraésének, Bárdos LajOS az. Bizonysága
e nagyszerű munkásságának az a húsz k6
rusmü is, melyet e kötet tartalmaz. Közöttük
szerepel a Kodályt köszöntő Csodát mesélek
is,inelY tisztelgés a nagy mester előtt, s
jelzése annak, hogy Bárdos Lajos teljes szív
vel és müvészí szándékkal vállalja az örök
ség kiteljesítését. Hogy mily eredménnyel,
Kodályhoz egyáttatán nem méltatlan ínven
cíövaí, azt hiven bizonyitják a magyar kö
rusírodaaom itt találhat6 kis remekei.

hatalmi eszközöket, sőt néha nem is
tiszta és keresztényhez méltó eszközö
ket is kész igénybe venni céljai érde
kéeen. Egyházi reformkorokban az in
tegrizmus mindig felütötte fejét. Szá
zad unk elején a "modernizmus" ellen
hatásaként szinte egyeduralkodó irány
zatként jelentkezett. Nyomai a zsinati
megújulásokkal szemben ma is tapasz
talhatók.

INTEGRAL (szintén a latin integer
szóból). Annyi, mint valamit "beleépi
teni valaminek az egészébe". Mínden,
amit tapasztaltunk. beleépült. azaz in
tegrálódott személyíségünkbe, Az élet
keresztjeit is integrálnunk kell ma
gunkba, hogy ne okozzanak belső meg
hasonlást. A zsinatutáni egyházra ért
ve: gyakori kifej~zésként halljuk, hogy .
az egyháznak integrálnia kell magá
ba távoli népek értékeit is, - viszont
az ő kultúrájukba is íntegrální kell a
kereszténység értékeit.

INTERKOMMUNIÓ (a latinban: in
ter - egymás közti, communio =
közösség, de jelen esetben a szentáldo
zásra, illetőleg az Úrvacsora "asztalkö
zösségére" értjük). Ökumenikus (=
egyházak közötti) szakkifejezés: a kü
lönböző keresztény egyházak tagjainak
kölcsönös szentáldozása (Úrvacsorája)
más egyházak közösségében, A hivata
los egyházak általában csak korláto
zottan engedélyezik, de a gyakorlat,
főleg a fiataloké (elsősorban a fran
ciaországi Taizé-i lelki talá1koz6helyU·
kön) a hivatalos elvektól eltér. A kata-
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likus egyház meghatározott esetekben
hajland9 engedélyezni más egyházak
tagjainak a szentáldozást, ha hisznek
az Oltáriszentségben. Saját híveinek
csak szükség esetére engedélyezi a
részvételt a keleti egyházak szentáldo
zásában, mivel elismeri papságukat. Az
ínterkommuníó bizonyos szűkebb korlá
tok közé vont alkalmazása az ún.
"eucharisztikus vendéglátás", amikor
más-más egyházakhoz tartozó családta
gok vagy jóbarátok kivételszeriien, a
barátság kedvéért vesznek részt egy
más istentiszteletein és járulnak az
eucharísztíához,

INTROVERTALTSAG (a latinban:
intro = befelé, vertere - fordulni).
A külső világtól é'lfordulás; befelé, ön
magának élő, önmaga problémáin gyöt
rődő lelki magatartás. (Ellentéte az
"extrovertáltság"= érdeklődésével kife
lé forduló magatartás.) Napjainkban
néha az egyházra, annak egyes törté
nelmi korszakaita is használják ai int
rovertált jelzőt, kissé rosszalló értelem
ben. János pápa szállóigévé lett egy
házi "ablaknyitása" ezt az íntroversált
irányt akarta megfékezni.

INVOKACIÚ (a latinban: Iri-vocare
= odahívni valakit, hogy segítsen).
Egyházi nyelvben: Isten szólongatása,
segítségül hívása. 19y nevezünk minden
rövid könyörgést, pl. a litániák egyes
megszőlftásaít, vagy a szentmisében az
egyes "egyetemes könyörgéseket".

IRENIZMUS (a görögben: eiréné =
béke); Az egyházak köztí egységtörek
vések (= ökumenizmus) egyik szakki
fejezése: az egyes egyházak közt olyan
"megbékélést" neveznek így, mely az
egység és a béke kedvéért hitbeli kér
désekben is kompromisszumot köt. A

SAJTOS LAJOS VERSEI

a papírhaj6k gllártását belejeztiik
és tölcséren fújjuk
a szál16igéket

de a s1lketek kedvéért
újrtl kezdj1lk

még ézt a kézirat
papírt is f6l4ido%om
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katolikus egyház ezt mindig elutasítot
ta. A Zsinat óta viszont a többi egy
házzal együtt kész vállalni a hitbeli
párbeszédet, ún. "teológiai vegyes bizott
ságok" keretében. Számos, korábban
áthidalhatatlannak vélt hitbeli különb
ségről kiderült, hogy csak a kifejezé
sek voltak eltérók, de a felfogás lénye
gében ugyanaz.

JANZENISTA SZELLEM. - A Cor
nelius Jansen XVII. század elejei né
metalföldi teológus és püspök nevével
fémjelzett, de csak később keletkezett
teológiai irány, mely többek közt aggá
lyosan szigorú erkölcstant hirdetett. A
római katolikus egyház ugyan elítélte,
de az aggályos erkölcsi felfogás szelle
me mégis gyökeret vert a 200 év előtti

egyházban, főleg Franciaországban. 19y
például a szentáldozáshoz (kisgyerme
kek esetében is) oly fokú lelki tiszta
ságot követelt ez az irány, amelyet
csak sokszori gyónás .után, a 14 éves
kor körül mert föltételezní. A szentál
dozást tehát a lelki tisztaság "jutalma
ként", nem pedig "vándorutunk erős

ségének" tekintette. X. Pius pápáig (aki
a kisgyermekek áldozását sürgette) a
janzenista szemlélet döntő befolyást
gyakorolt a katolikus egyházra. Nyo
maival itt-ott ma is találkozunk.

JURIDIZMUS (a latinban: jus =
jog). A jog, a törvény betűjéhez való
ragaszkodás, még akkor is, ha ez a
betűrágás a lelkipásztori érdeket sérti.
Használják a kifejezést magára az "in
tézményes egyházra" is, ha benne a
jog, a törvény, a betű szelleme vezető

szerepre jut annak elbírálásában: mit
kell tenni és mi a helytelen? A juri
dizmussal teljesen egy jelentésű a
"legalizmus" szö is (a latinban: lex =
törvény).

Tél '71

á.llok a belső küszöbökön

a küls6 küszöbökön hó
és ;é(;J virít
letaposott r6zstl

két küszöb között a tér
s a hajnali 6ra
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SOMMAIBE

Pour nous Hongroís, l'année 1976 est marquée par l'anniversaire de l'un des
événements les plus tragíques de l'histoire de Hongrie; il y a 450 ans, en 1526,
eut lieu la bataille de Mohács et fut inaugurée I'ére de la domination turque.
C'est cet événemént funeste marquant la fin du royaume de la Hongríe médíé
vale que nous tenons li rappelér dans. notre numére d'Aoüt. Les propros liminai
res placés en téte du numére sont dus li Mgr. József Cserháti, éveque diocésain
de Pécs. Nous y relevons les passages qui suivent:

Du temps du roi saint Etienne lorsque les díoeeses de l'Eglise de Hongrie
furent institués, la ville de Mohács fait partie du díoeése de Pécs. Aussi les
éveques de Pécs tout comme les fideles du díocese estiment-ils, depuís plus d'un
síecle, que la commémoration du désastre de Mohács ainsi que celle des héros
dont des ecc1ésiastiques morts au champ de bataille est un devoir qui leur ap
partient au premier rang. Ce fait est attesté du temps de mon prédécesseur,
József Király, éveque de Pécs dans le premier quart du XIXe síecle, par des
lettres épíscopales, des documents écrits, des colonnes commémoratives et céléb
ratíons d'anniversaire. L'église votive de Mohács, dédiée au souvenir des morts
au champ d'honneur, construite gráce li la générosité publique et consacrée en
1940, est parmí les plus beaux témoignages de ce sentiment de dévouement.
Pour emboiter le pas li mes prédécesseurs, il y a huit ans, j1ai .créé une équipe
de recherches sur l'histoire du díocese de Pécs et c'est aux membres de cette
équipe que j'ai confié la táche de commémorer le 450e anniversaire de cet événe
ment funeste de notre histoire. A I'hommage rendu par tous ceux qui nous ont
précédés, nous tenens il ajouter le nötre par le présent numéro.

Ce 450e anniversaire a aussi son message d'aetualilté pour l'Eglise qui se
trouve engagée dans le processus de rénovation post-conciliaire et qui, sur les
bases dE! l'Evangile, cherche a établir ses liens de solídaríté avec le peuple. Ce
message faisant appel li notre consciencede chrétiens nous invite il étre présents
dans l'aujourd'hui de la Hongríe et li assumer les services qui nous incombent
a ce tournant de. l'histoire. Recevoir les enseígnements impérissables du désastre
de Mohács et, instruits par cette lecon, tracer de nouvelles voies pour s'y engager
définitivement, voílá le devoir de nous tous, la táche assignée il notre époque pré
sente qui est par excellence celle de l'action en méme temps que le gage de
notre avenir dont les horizons vont en s'éclaírcíssant et laissant prévoir une so
ciété d'une organisation purifiée.

Béla Kiss: La Mort du roi Louis II - Sándor Bálint: La Vie religieuse dans
le diocese de Pécs apreB le désastre de Mohács. - György Timár: Les Troupes
fournies par le comitat de Baranya dans la bataiUe de Mohács. - Flórián Holo
vics publie quelques documents du XVIIe sieele qui témoignent de la vie d'épreu
ves de l'Eglise dans le díocese de Pécs, sous I'occupatíon turque. - Antal Vár
nagy: Chrétiens hongrois sous l'occupation turque. - Le Prof. László Vanyó de
l'Académie de Théologíe Catholique de Budapest: L'Importance de la méthode
hermeneutique en philosophie depuis l'antiquité jusqu'a nos jours. - Csaba Sík
et László Rónay cansacrent leur écrit a Endre Birkás, écrivain mort récemment.
- Ilona Király: Lettre de saint Odilon, abbé de Cluny, au roi saint Etienne. 
Tibor Tüskés: L'Itinéraire poétique de Sándor Puszta. - Mária Szkladányi con
sacre son artic1e au philosophe hongroís de renom, Akos Pauler, né il y a cent
ans. - Dans la rubrique littéraire, Leontin Szili entreprend la publication de ses
Souvenirs. Le lecteur y pourra líre une nouvelle de Béla Hegyi ainsi que les
poemes de Sándor Puszta, Péter Vasadi, Lajos Sajtos et Mihály Balázsovics.



INBALT

Dieses Jahr gedenkt das ungarische Volk der 450. Wiederkehr der grossen
Schlacht von ~hács im Jahre 1526.Von diesem Zeitpunkt an wird die anderthalb
Jahrhunderte dauernde Türkenherrschaft in Ungarn gerechnet. Der Erinnerung'
díeses nationalen Trauertages ist ein grosser Teil dieser Nummer von Vigilia ge
widmet. Der einleitende Al'Itikel wurde von József Cserháti, Diözesanbischof von
Pécs geschrieben. Aus seinem Beitrag zitieren wir den folgenden Abschnitt:

Wenn wir die ganze Trauer und das Unheil von Mohács zum wiederholten
Male durchdenken, rnüssen wir auch den Kampf gegen alle Hindernisse unseres
Fortschrittes, gegen unsere Irrtümer, Schwachen und Sünden von neuem aufneh
men, Lernen müssen wir aus der Vergangenheít um alte Unzulanglíchkeiten zu
vermelden.

Das Gebiet von Mohács gehört seit König Stephan dem Heiligen zur Diözese
von Pécs. Und eben deswegen betrachteten die Bischöfe von Pécs von alters
her als ihre Pflicht, der Tragödie von Mohács, der kirchlichen und weltlichen
Opfer der Schlacht zu gedenken, und so empfindet es auch das glaubige Volk
der Diözese, Rundschreiben, schriftliche Dokumente, Denkmiiler und Gedenkfeier
béstatigen dies seit den alten Zeiten meines Vorgangers József Király vor 150
Jahren. Ein opfervoller Beweis unserer Pflichtausübung die aus öffentlichen
Speriden gebaute und im Jahre 1940 eíngeweíhte Votivkirche von Mohács. Als
Nachfolger der Bischöfe von Pécs beauftragte ich die Mitglieder der Diözesan
ArbeHsgemeinschaft für Geschichtsforschung dieses historischen Jahrestages wür
dig zu gedenken, Als Frucht ihrer Arbeit ist ein grossar Teil dieser Vigilia Num
mer zu betrachten. Mit diesem bescheidenen Kranz von bleibenden Zeilen

.wollten wir in die Spuren der Verganger treten.
Im Rahmen der Erinnerungsbeitriige schreibt Béla Kiss über dem Tode von

König Lajos (Ludwig) II. am Schlachtfeld von Mohács. - Sándor Bálint stelLt
eine Bilanz des Glaubenslebens in der Diözese von Pécs nach Mohács auf. 
György Timár: Die Banderien des Komitats Baranya in der Schlacht von Moháes,
- Florián Holovics: Einige Dokumente über die Auswirkungen der Mohács-Ka
tastrophe auf die Stadt Pécs. - Antal Várnagy: Ungarísehe Christen unter der
'I'ürkenherrschaft.

Weitere Beítrage dieser Nummer: László Vanyó: Ausbíldung und Bedeutung
der hermeneutischen Betrachtungsweise im hentigen Denken. - Csaba Sík und
László Rónay nehmen Abschied von dem var kurzem verewigten Autor Endre
Birkás. - Ein Brief des heiligen Odilo an König Stephan dem Heiligen (Ilona
Király). - Tibor T1Jskés: Der schöpferische Weg des Dichters Sándor Puszta. 
Mária Szkladányi: Vor hundert Jahren ist der Phllosoph Akos Pauler geberen.

Im Literaturteil: Prosaschriften von Leontin Szili und Béla Hegyi, Gedichte
von Sándor Puszta, Péter Vasadi, Lajos Sajtos und Mihály Balázsovics.

.SAJTOS LAJOS VERSEI

Négysoros

madár röpte egy konzervdobozban
intellektuális versélmény a szél
partot érhet-e minden hullám
mi az emberben él
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A TűBINGENI TEOLOGUSOK
LATOGATASA

Beszámoló a budapesti Római Kato
likus Hittudományi Akadémia és a
tübingeni egyetem Katolikus Teoló
giai F,akultása részvételével 1976. áp
rilis 23-25-ig Budapesten tartott szím
poztonrét.
Elhangzott a Süddeutsche Rundfunk
(Délnémet Rádió), Stuttgart múso
rában,

A tübingeni egyetem Katolikus Teológiai
Fakultásának és a budapesti Római Katoli
kus Hittudományi Akadémiának néhány ta
nára között már évek óta információs kap
csolat áll fenn. A budapesti Akadémia
195ü-ig a budapesti Allamí Egyetem egYi!<
:fiakultása volt. Ettől az időponttól kezdve
mínt pápai jogü akadémia működik. A ma
gyar állam pénzügyi támogatásban részesíti
és elismeri az általa adott doktori cimet.

1974 nyarán Nyíri professzor Budapestről

vendégelőadást tartott Tübingenben ezzel a
cimmel: "Egy felelős teológia kisérletei a
mai Magyarországon". Már akkor felvető

dött egy 1976 nyarán Budapesten tartandó
közös szimpozion gondolata. Ez a szímpo
zion most, 1976. április 23-25-e között Bu
dapesten megrendezésre került ezzel a eim
mel: "Az ístenproblérna, figyelembe véve
az újkori valtáskrtttkát", A tübingeni egye
tem Katolikus Teológiai Fakultásának tíz
professzora vett részt rajta, közöttük Auer,
Greinacher, Kasper, Küng és Neumann,
magyar részről tizenegy teológiai tanár volt
jelen, közöttük dr. Szennay András, aki
egyidejűleg az Akadémia dékánja és a pan
nonhalmi bencés monostor főapátja, vala
mint dr. Gál Ferenc és dr. Nyíri Tamás.

Pénteken este bőséges alkalom nyílott rá,
hogy az egyes szaktudományágak képvise
lői mcgvítassák szakmájuk sajátos teológiai
problémáit és az egyes szaktárgyak kü
lönleges oktatási kérdéseit.

Szombaton reggel dr. Hans Kürig tartott
előadást ezzel a eimmel: "Tét.elek .az ateiz
mussal kapcsolatban". Küng többek között
kifejtette, hogy bár az istenhitnek a gya
korlatban kell Igazolódnia, az istenhít igaz
ságának kritériuma mégsem pusztána gya
lcorlat. Hangsúlyozta, hogy az Isten prob
lémája és az egyház problémája, Isten-ér
teJmezésünk és az egyház reformja szoros
vonatkozásban vannak egymással. A hit és
az értelem összetartozik, nem lehet egy
szerüen szétválasztaní. de nem lehet egy
szerü-ri H":onosft2nt sem öket. Az új világ
kép Istenével kapcsolatos kérdés semmikép
pen sem túlhaladott, ezt az Istent úgy kell
érte'rneznt. mtnt transveendens-Immanens.
mindent 2.tfo~6 és mindent átjáró legvaló-

ságcsabb valóságot 'az emberben és a vi
lágban, mint azt az Istent tehát, aki fe
lelet lehet az elsődleges és végső értelme
zésekkel, célkitűzésekkel, értékekkel, eszmé
nyekkel, normákkal, döntésekkel, magatar
tásokkaf kapcsolatban felmerülő kérdésekre,
a végső és elsődleges miért és minek, hon
nan és hová kérdésére, az az Isten tehát,
aki a világ minden föltételessége közepett
mint a legföltétlenebb föltétlen egészen sze
mélyesen érint bennünket. A legjelentősebb

ateisták Feuerbachtól és Marxtól Comte-ig
és Freudig elegendő bizonyítékot soroltak
fel ahhoz, hogy Isten létét kérdésessé te
gyék, de nem eleget ahhoz, hogy Isten
nemlétét minden kérdésen fölülállóvá te
gyék. Ha Isten "an, akkor Ű a feleleb a
valóság gyökeres kérdésességére. Azt azon
ban, hogy Isten létezik, nem lehet sem
valamiféle bizonyíték kötelező ereje, sem
a ttszta értelem belátása, sem pedig a gya
korlati értelem valamiféle erkölcsi posztutá
tuma. hanem csakis a bibliai tanúságtétel
alapján elfogadni. Azt, hogy Isten van,
végül is csak egy - magával a valósággal
megalapozott - bizalommal lehet elfogadni:
ezért beszélünk istenhitről.

Küng professzor referátumához hosszú és
kimeritő vita kapcsolódott. Emellett újra
meg újra felvetődött H bizalom kérdése az
Isten-kérdéssel kapcsolatban, mintegy a be
szélgetés középpontjaként: miként lehet e-r
re a bizalomra. szert tenni? Milyen feHéte
lelenek kell teljesedniök, hogy ez a bizalom
létrejöjjön? Vajon az olyan ember, aki
ilyen bizalmat sohasem tapasztalt, képte
len-e arra, hogy Istenben higgyen? vajon
az ilyenfajta bízatom nem feJtétele-e egy
áJt.alában míndenfaíta emberek közötti kom
munikációnak? Vajon nem tesz-e az atelsta
is ál1andóan bizonyságot a bízalomröt, ami
kor értelmesen és emberi módon cselek
szüc és él?

A megbeszélés során világossá vált, hogy
a magyarországi és a német szövetségí
köztársasági egyházi élet nagyon különböző

helyzetének ellenére, azok a kérdések, ame
lyek az Isten-problematika szempontjából az
egyházi gyakorlatban adódnak, legbelsőbb

magj ukban azonosak; az olyan kérdések'
például, vajon a mai egyházi gyakorlat mí
Iven triértékben akadály vagy lehetőség ar
ra, hogy valaki e'rnélyült istenhitre jusson;
hogyan közvetíthető a mai felnőtt ember
szamára az istpnhit és hogyan adható to
vább ez az istenhit az utánunk következő

nemzedéknek. A német professzorok minde
nekelőtt avt tanulhatták meg maavar kolté
gáiktól, milven m élv séggel vetődik fel az
Isferr-pt-obvemati ka egy szocialista társada
lomban és hogy milven kérdésekkel kell
az esrvházi gyakorlatnak is. az egyház te ó
Ióg íái ának is naponta szembenéznie. Talán



lehetövé vált, hogy a magyar kollégák
néhány utalást kapjanak arra nézve, mí
képpen lehet a XIX. és XX. század újkori
valláskritikájával intellektuális becsületesség
gel szembenézni, tanulni töre és elméleti
leg megbfrkózní vele.

Szombaton délután a beszélgetés a pan
nonhalmi bencés kolostorban folytatódott.
Itt arkalom nyílott arra is, hogy ezt a ke
reken ezeréves kolostort megtekintsük és a
szerzeteseklcel elbeszélgessünk.

Szombaton este közös beszélgetésre került
sor dr. Várkonyi Imre kanonokkal, a Kato
likus Akció igazgatójával, aki egyben tag
ja a parlamentnek és kiadója a Teo
lógia című negyedévi folYó;ratnak (pél
dárryszárna 4000), a Vigilia címü havi fo
lyóiratnak (példányszáma 11.500) és az Új
Ember címü hetilapnak (példányszáma

1976 augus ztus,
Ara 12 Ft

76.000). Itt mindenekelőtt a katolikus Iap
kiadás, valamint a magyar állam és az
egyház viszonyával kapcsolatos kérdések
kerültek szeba. Befejezésként a szímpo
zion résztvevői, valamint a Hittudományi
Akadémia teológus hallgatói vasárnap dél
előtt közös istentiszteleten vettek részt.

Tervbe vették, hogya Budapest és Tübin
gen közötti kapcsolatokat a [övőben is
ápolj álc Szennay András professzor 1976
őszén valószInűleg vendégelőadást tart majd
'I'übingenben. EzenkIvül a budapesti Hittu
dományi Akadémia képviselöjét meghívták
a tübingeni egyetem 500 éves fennállása al
kalmából 1977 őszén tartandó jubileumi ün
ncpségekrc. Tervbe vették továbbá egy
újabb szimpozion megtartását Tübingenben
1973-ban.

Norbert Greinacher

A z újonnan f eltárt mohácsi t öm egsír.
(Emlékező ci kkeink az 505-525. oldala ko n)
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